
 

EDITAL Nº 01/2009

O Núcleo de Estudos Internacionais seleciona 5 (cinco) membros para compor o grupo do Projeto de Direito Internacional 
dos Direitos Humanos que estudará o Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos. As principais atividades 
do grupo consistirão na apresentação de amicus curiae ao caso em trâmite na Corte Interamericana “Caso Gomes Lund e 
outros (Guerrilha do Araguaia) vs. Brasil” e na preparação para a 14ª Competição Anual de Julgamento Simulado do 
Sistema Interamericano de Direitos Humanos (INTER-AMERICAN HUMAN RIGHTS MOOT COURT COMPETITION). Promovida pela 
AMERICAN UNIVERSITY WASHINGTON COLLEGE OF LAW (WCL) desde 1995, esta competição trilíngue (inglês, espanhol ou 
português) ocorrerá entre 23 a 28 de maio de 2010, em Washington D.C., EUA, e basear-se-á em caso hipotético escrito 
por especialistas no sistema interamericano de direitos humanos a partir de assuntos discutidos atualmente na região. 

1. Requisitos 
 

1.1. Ser aluno da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo; 
1.2. Estar devidamente matriculado como aluno da graduação em maio 2009 (requisito exclusivo para candidatos 

interessados em participar como oradores na competição em Washington); 
1.3. Interessar-se por Direito Internacional dos Direitos Humanos; 
1.4. Disponibilidade para reuniões quinzenais às quartas-feiras às 19h00 e de 4 horas semanais de estudo; 
1.5. Possibilidade de viajar durante uma semana para os EUA em maio de 2010. 

 
2. Seleção 
 

2.1. A seleção dos participantes será feita por meio da avaliação de uma dissertação de até uma lauda (fonte Times 
New Roman 12 e espaçamento simples entre linhas), sobre o tema do seguinte excerto: 

 
“Este Tribunal se ha referido en reiteradas ocasiones al derecho que asiste a los familiares de las víctimas de 
conocer lo que sucedió y de saber quiénes fueron los agentes del Estado responsables de los respectivos 
hechos. Tal como ha señalado la Corte, “la investigación de los hechos y la sanción de las personas 
responsables, [...] es una obligación que corresponde al Estado siempre que haya ocurrido una violación de los 
derechos humanos y esa obligación debe ser cumplida seriamente y no como una mera formalidad”. 
La Corte ha reiterado que toda persona, incluyendo a los familiares de víctimas de graves violaciones de 
derechos humanos, tiene el derecho a la verdad. En consecuencia, los familiares de las víctimas y la sociedad 
como un todo deben ser informados de todo lo sucedido con relación a dichas violaciones. Este derecho a la 
verdad ha venido siendo desarrollado por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; al ser reconocido 
y ejercido en una situación concreta, ello constituye un medio importante de reparación. Por lo tanto, en este 
caso da lugar a una expectativa que el Estado debe satisfacer a los familiares de la víctima y a la sociedad 
guatemalteca.” (Corte IDH. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101 §273, 274 ) 

 
2.2. Poderão ocorrer entrevistas com os candidatos selecionados na fase anterior (item 2.1), a critério da 

Coordenação do Projeto de Direito Internacional de Direitos Humanos. 
 
2.3. No período de 31 de agosto a 15 de setembro de 2009, a dissertação deverá ser enviada em formato .doc 

para o endereço p5-corteidh@nei-arcadas.org, juntamente com as seguintes informações: nome, turma, período 
e telefone para contato. 

 
3. Resultado 
 

3.1. O resultado da seleção será divulgado no dia 21 de setembro de 2009, em http://nei-arcadas.org 
3.2. A seleção dos participantes indicará os membros do Projeto de Direito Internacional dos Direitos Humanos que 

elaborarão o amicus curiae no caso “Gomes Lund e outros (Guerrilha do Araguaia) vs. Brasil” e atuarão na 
análise de jurisprudência, estudo de doutrina, discussão de casos práticos e simulações internas com objetivo de 
preparar uma equipe da USP para a 14ª Competição de Julgamento Simulado da Corte IDH. Os 2 (dois) 
oradores que participarão da simulação em Washington serão definidos posteriormente, de acordo com o 
andamento dos estudos do grupo. 

 
 

Maiores informações sobre a Competição:  http://www.wcl.american.edu/hracademy/mcourt/index_p.cfm
Dúvidas:     p5-corteidh@nei-arcadas.org ou comunicacao@nei-arcadas.org
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