
 

Processo Seletivo para formação da Equipe da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo (FDUSP)  para Competições de Julgamento Simulado 

2013/2014:  19ª Competição de Julgamento Simulado do Sistema Interamericano de 

Direitos Humanos da American University – Washington College of Law, 4ª Competição de 

Julgamento Simulado em Desenvolvimento Sustentável – FGV RIO e Tulane University, e 

da 7ª Price Media Law Moot Court Competition da Universidade de Oxford. 
 

1.Apresentação 
 

Desde 2009, o Projeto de Atuação no Sistema Interamericano de Direitos Humanos (P5') 

tem organizado equipes para participar de competições de julgamento simulado de tribunais 

internacionais de direitos humanos. Em quatro anos, os participantes do projeto tiveram a 

oportunidade de desenvolver habilidades de pesquisa, redação e oratória, e também de 

aprofundar seu conhecimento sobre direito internacional dos direitos humanos. Neste processo, 

recebemos prêmios de melhor memorial, melhor orador e melhor colocação entre equipes 

brasileiras, confirmando a qualidade da preparação desenvolvida pelo P5'. 

A partir de agosto deste ano, o Projeto iniciará a preparação para as seguintes 

competições: 

Price Media Law Moot Court Competition: organizada pela Universidade de Oxford, 

simula um caso relativo à liberdade de expressão julgado por uma fictícia corte de direitos 

humanos de competência universal. Ocorrerá em janeiro de 2014, em Nova Iorque, e em abril de 

2014 Oxford. 

Competição de Julgamento Simulado em Desenvolvimento Sustentável: organizada pela 

FGV Direito RIO e Tulane University,  simula um caso sobre desenvolvimento sustentável 

perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ocorrerá em março de 2014, no Rio de 

Janeiro. 

19ª Competição de Julgamento Simulado do Sistema Interamericano de Direitos 

Humanos: organizada da American University Washington College of Law, simula julgamento 

da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ocorrerá em maio de 2014 em Washington. 

 

2.Das vagas 
 

Este edital pretende selecionar: 

Dois oradores e dois suplentes (com possibilidade de participarem da competição como 

observadores) para a 19ª Competição de Julgamento Simulado do Sistema Interamericano de 

Direitos Humanos. 

Três oradores para a 4ª Competição de Julgamento Simulado em Desenvolvimento 

Sustentável.  

Quatro oradores e dois pesquisadores para 7ª Price Media Law Moot Court Competition.  

 

3.Requisitos 
 

Matrícula regular no curso de graduação da Faculdade de Direito do Largo de São 

Francisco entre agosto de 2013 e junho de 2014. 

Disponibilidade para pesquisa e reuniões presenciais durante as férias de dezembro e 

janeiro. 

http://pricemootcourt.socleg.ox.ac.uk/
http://direitorio.fgv.br/mootcourtcompetition2014
http://www.wcl.american.edu/hracademy/mcourt/
http://www.wcl.american.edu/hracademy/mcourt/


 

Disponibilidade para reuniões nas tardes de segunda, quarta e sexta 

Conhecimento avançado da língua inglesa, apenas para os candidatos a oradores na Price 

Media Law Moot Court Competition 

Possibilidade de financiar por conta própria a viagem para as competições, caso a 

Universidade não disponibilize todo o recurso necessário 

Interesse por Direitos Humanos 

Facilidade para trabalhar em equipe 

 

4.Da seleção 
 

A seleção terá como base a elaboração de um documento escrito de uma lauda e a 

participação em uma rodada oral simulada. 

Para a etapa escrita, cada candidado deverá redigir a estrutura de um ponto da 

argumentação das supostas vítimas ou da defesa do Estado no caso hipotético “Comunidade 

Chupanky e outra Vs. La Atlantis”, simulado na competição da American University em 2012. 

Ficará a critério do candidado a escolha do ponto específico da argumentação que irá 

desenvolver e do papel que deseja representar, o de Estado ou de Representante das Vítimas. 

O caso da competição de 2012 está disponível no site: 

https://www.wcl.american.edu/hracademy/mcourt/documents/2012HypoCasePortuguese.pdf  

A simulação de rodada oral terá duração de 6 minutos e consistirá na exposição do ponto 

argumentativo para uma banca de juízes. Além da exposição, os candidatos deverão responder as 

perguntas que lhes forem feitas pelos juízes.  

A coordenação do projeto poderá, a seu critério, substituir a simulação por uma 

entrevista. 

Os candidatos poderão utilizar na sua argumentação jurisprudência de cortes 

internacionais de direitos humanos, artigos jurídicos, instrumentos de proteção de direitos 

humanos e outros materiais que julgarem pertinentes. 

 

5.Da escolha dos oradores 
 

5.1 Os oradores serão escolhidos com base nos seguintes critérios: 

Qualidade da argumentação e escolha do ponto argumentativo 

Adequação e coerência das referências utilizadas 

Habilidades na redação e na exposição oral  

Capacidade e desenvoltura com relação às perguntas realizadas nas rodadas orais.  

Disponibilidade para se dedicar ao projeto  

* Conhecimento prévio do Sistema Interamericano será valorizado na avaliação 

5.2 A designação dos oradores para cada uma das competições procurará conjugar as 

preferências do candidatos com a sua classificação no processo seletivo. 

5.3 Em relação à Price Moot Court e à competição sobre Desenvolvimento Sustentável, a 

coordenação do projeto pode selecionar um número menor de candidatos do que o indicado no 

item 2 deste edital. 

 

6.Exigências formais 
 

https://www.wcl.american.edu/hracademy/mcourt/documents/2012HypoCasePortuguese.pdf


 

O ponto argumentativo deve ser redigido em fonte Times New Roman, tamanho 12, com 

espaçamento entre linhas de 1,5. O tema do ponto argumentativo deve ser exposto na primeira 

linha do documento, em negrito (ver exemplo anexo). 

O arquivo referente ao ponto argumentativo deve ser enviado em formato .doc ou .docx, 

sem qualquer informação que identifique o autor do texto.  

No corpo da mensagem de e-mail encaminhando o ponto argumentativo, o candidato 

deve indicar seu nome completo, idade, semestre da graduação que está cursando, número de 

telefone e competição que tem interesse em participar (é possível indicar mais de uma, desde que 

aponte a ordem de preferência).  

Os candidatos a oradores/pesquisadores da Price Media Law Moot Court Competition 

devem anexar qualquer tipo de documentação que ateste seu grau de proficiência em inglês. 

 

7. Prazos 
 

09.08 – Entrega do documento escrito até as 18 horas. Os documentos deverão ser 

enviados para o e-mail: p5-corteidh@nei-arcadas.org com cópia para surrailly@gmail.com. O 

candidato deverá indicar quais competições deseja participar no corpo do e-mail. 

16.08 – Realização das rodadas orais a partir das 14h30min. As simulações serão feitas 

com horário marcado. 

18.08 – Divulgação do resultado 

 

Qualquer dúvida a respeito da avaliação, por favor entrar em contato pelo e-mail p5-

corteidh@nei-arcadas.org. Sugerimos aos canditados que acessem o site da competição  na qual 

se baseia o modelo do processo seletivo para terem acesso aos memoriais dos anos anteriores e 

mais informações sobre o formato da competição em: 

http://www.wcl.american.edu/hracademy/mcourt/current.pt.cfm.  Para mais informações spbre as 

competições e dicas para o processo seletivo: http://pricemootcourt.socleg.ox.ac.uk/.    

 

8. Sugestão de leitura 
 

CtIDH. Caso Comunidade Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicarágua, 31/08/2001, Série C, 

No. 79 

CtIDH. Caso Comunidade Moiwana Vs. Suriname, 15/06/2005, Série C, No. 124 

CtIDH. Caso Comunidade Indígena Yakye Axa Vs. Paraguai, 15/06/2005, Série C, No. 125 

CtIDH. Caso Yatama Vs. Nicarágua, 19/09/2006, Série C, No. 127 

CtIDH. Caso Comunidade Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguai, 29/03/2006, Série C, No. 146 

CtIDH. Caso Povo Saramaka Vs. Suriname, 31/08/2001, Série C, No. 172 

CtIDH. Caso Comunidade Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguai, 24/08/2010, Série C, No. 214 

COURTIS, Christian. Apuntes sobre la aplicación del convenio 169 de la OIT sobre Pueblos 

Indígenas por los tribunales de América Latina. Revista SUR, São Paulo, v. 6, n. 10, 2009. 

CHIRIBOGA, Oswaldo Ruiz. O direito à identidade cultural dos povos indígenas e das minorias 

nacionais: um olhar a partir do Sistema Interamericano. Revista SUR, São Paulo, v. 3, n. 5, 2006. 

 

Caso Hipotético 2012 – Disponível em: 
https://www.wcl.american.edu/hracademy/mcourt/documents/2012HypoCasePortuguese.pdf 

 

mailto:p5-corteidh@nei-arcadas.org
mailto:surrailly@gmail.com
mailto:p5-corteidh@nei-arcadas.org
mailto:p5-corteidh@nei-arcadas.org
http://www.wcl.american.edu/hracademy/mcourt/current.pt.cfm
http://pricemootcourt.socleg.ox.ac.uk/


 

Exemplo de Ponto Argumentativo 
 

 

O Estado de La Atlantis não violou o artigo 4.1 da CADH 
 

 

1. O direito à vida é um direito humano fundamental, cujo gozo é requisito essencial para o 

desfrute de todos os demais direitos humanos. (General Comment nº 6 do Comitê de 

Direitos Humanos da ONU) 

2. O direito à vida impões obrigações de duas naturezas ao Estado (Caso Ximenes Lopes 

Vs. Brasil, 2006): 

1. Negativas, que protegem o indivíduo contra privações arbitrárias da sua 

vida; 

2. Positivas, que exigem prestações positivas ligadas à garantia da vida 

digna. 

2. Conforme os fatos do caso, não houve a comprovação de mortes, demonstrando 

respeito do Estado às suas obrigações negativas. 

3. O Estado desconhecia a situação de risco dos membros da Comunidade Chupanky, o 

que impede a sua responsabilização por descumprimento de deveres positivos: 

1. A CtIDH ao analisar as obrigações positivas do Estado, condiciona a sua 

responsabilização ao conhecimento, por seus agentes, da situação de risco 

real e imediato ao indivíduo e às possibilidades razoáveis de preveni-lo ou 

evitá-lo. (Caso Sawhoyamaxa Vs. Paraguai, 2006) 

2. No caso, o Estado não tinha conhecimento prévio das condições de 

trabalho ou das condições do acampamento provisório. Tais fatos eram da 

esfera de conhecimento da empresa que operacionalizou as obras. 

3. Exigir do Estado que, com sua participação minoritária, possuísse um 

monitoramento preciso do empreendimento seria impor um ônus 

demasiado grande em um país em desenvolvimento. A CtEDH reconhece 

quer não devem ser impostas aos Estados cargas desproporcionais no que 

concerne à proteção do direito à vida. (Osman Vs. The United Kingdom, 

1998) 

4. Ressalte-se, por fim, que La Atlantis, desde a década de 90, vem adotando diversas 

medidas legislativas para prevenir violações de direitos humanos, já que assinou tratados 

internacionais sobre o tema e realizou reformas constitucionais importantes. 

 


