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Processo seletivo para formação da equipe da Faculdade de Direito da Universidade de 

São Paulo (FDUSP) para competições de julgamento simulado 2014/2015  
 

20ª Competição de Julgamento Simulado do Sistema Interamericano de Direitos 
Humanos da American University – Washington College of Law 

 5ª Competição Interamericana de Direito ao Desenvolvimento Sustentável – FGV 
Direito Rio/Tulane University/Universidad de los Andes 

8a Price Media Law Moot Court Competition – University of Oxford  
 
1. Apresentação 
 

O projeto “Atuação no Sistema Interamericano de Direitos Humanos” do Núcleo de 
Estudos Internacionais do Largo São Francisco (NEI), entidade ligada ao Centro Acadêmico 
XI de Agosto, surgiu em 2009, com o objetivo de implantar um novo modelo de educação e 
advocacia em Direitos Humanos, baseado na participação em competições de julgamento 
simulado em Direitos Humanos. 

As competições de julgamento simulado são organizadas com base em um caso 
hipotético, cujo tema é escolhido pelos organizadores da competição, dentre tópicos atuais de 
relevância nos fóruns internacionais de Direitos Humanos. É sobre esse caso hipotético que os 
estudantes devem produzir memoriais e preparar sustentações orais representando uma das 
partes litigantes em cortes de Direitos Humanos: Estado ou Representantes das Vítimas. 

Assim, como forma de preparação para essas competições, é preciso utilizar uma 
metodologia específica que, aliando teoria e prática, desenvolva nos alunos matriculados 
habilidades consideradas primordiais no ensino jurídico: reflexão a partir de problemas, 
elaboração de interpretações jurídicas sobre os fatos do caso concreto, treino de oratória e 
redação de textos jurídicos. 

Além disso, a preparação exige que os alunos matriculados desenvolvam habilidades 
de pesquisa de doutrina, jurisprudência e demais documentos legais como fontes para o 
desenvolvimento de interpretações e argumentações jurídicas em torno do caso hipotético. 

Durante as reuniões presenciais, leituras críticas subsidiam a discussão sobre temas de 
Direitos Humanos, o desenvolvimento da jurisprudência internacional neste campo e o 
funcionamento de órgãos internacionais como a Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

Neste segundo semestre de 2014, as atividades serão voltadas à preparação para as 
seguintes competições: 
 
i) 5ª Competição Interamericana de Direito ao Desenvolvimento Sustentável: organizada 
pela FGV Direito Rio, Tulane University e Universidad de los Andes, simula um caso sobre 
desenvolvimento sustentável perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ocorrerá 
entre 2 e 6 de março de 2015, no Rio de Janeiro; 
 
ii) 20ª 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 de 17 a 22 maio de 2015 
em Washington, DC; e 
 
iii) 8ª Price Media Law Moot Court Competition: organizada pela Universidade de Oxford, 
simula um caso relativo à liberdade de expressão julgado por uma corte fictícia de Direitos 
Humanos de competência universal. A etapa regional ocorrerá de 28 de janeiro a 1º de 
fevereiro de 2015, em Nova Iorque, e a etapa mundial de 24 a 27 de março de 2015, em 
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Oxford. 

 
2. Das vagas 
 

Este edital objetiva selecionar: 
i)  Dois oradores e dois suplentes (com possibilidade de participarem da 

competição como observadores) para a 20ª Competição de Julgamento Simulado do 
Sistema Interamericano de Direitos Humanos. 

ii)  Três oradores para a 5ª Competição Interamericana de Direito ao 
Desenvolvimento Sustentável. 

iii)  Quatro oradores e dois pesquisadores para a 8ª Price Media Law Moot 
Court Competition. 

 
3. Requisitos 
 

3.1. Matrícula regular no curso de graduação da FDUSP. 
3.2. Disponibilidade para pesquisa e reuniões presenciais durante as férias de 
dezembro e janeiro. 
3.3. Disponibilidade para reuniões nas tardes de segunda, quarta e sexta. 
3.4. Possibilidade de financiar por conta própria a viagem para as competições, 
caso a Universidade não disponibilize todo o recurso necessário, nem seja possível 
obtê-lo por vias alternativas. 
3.5. Interesse por Direitos Humanos e facilidade para trabalhar em equipe. 
3.6. Para a Price Media Law Moot Court Competition, o candidato deve ter 
fluência oral e escrita na língua inglesa. 

 
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 candidato deverá redigir a estrutura de um ponto da 
argumentação dos Representantes das Vítimas ou da defesa do Estado no caso hipotético 
“Radical Radio e Outros vs. Chirilagua”, simulado na competição da American University em 
2010. Ficará a critério do candidato 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 2010 está disponível em: 
  https://www.wcl.american.edu/hracademy/mcourt/past_comp_pdf/2010_hypo.en.pdf   
 Cada candidato terá 6 minutos na rodada oral para expor seu 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: 
i) Qualidade da argumentação e escolha do ponto argumentativo. 
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ii) Adequação e coerência das referências utilizadas. 
iii) Habilidades na redação e na sustentação oral. 
iv) Capacidade e desenvoltura com relação às perguntas realizadas nas 

rodadas orais. 
iv) Disponibilidade para se dedicar ao projeto. 
v) Desenvoltura oral na língua inglesa para candidatos à Price Media 

Law Moot Court Competition. 
 * 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 candidato com a sua classificação no processo seletivo. 
5.3. Em relação à Price Media Law Moot Court Competition e à Competição 
Interamericana de Direito ao Desenvolvimento Sustentável, a coordenação do projeto 
reserva-se a prerrogativa de selecionar um número menor de candidatos do que o 
indicado no item 2 deste edital. 

 
6. Exigências formais 
 

6.1. O ponto argumentativo de uma lauda 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). 
6.2. O arquivo referente ao ponto argumentativo deve ser enviado em formato 
.doc ou .docx, sem qualquer informação que identifique o autor do texto. 
6.3. 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). 
6.4. 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 
 

03.10 Entrega do documento escrito até as 18 horas. Os documentos deverão ser 
enviados para o e-mail: surrailly@gmail.com. O candidato deverá indicar quais 
competições deseja participar no corpo do e-mail. 
06.10 Realização das rodadas orais com horário a definir. As simulações serão 
feitas com horário marcado. 
07.10 Divulgação do resultado. 
08.10 Início das atividades. 

 
 Qualquer dúvida a respeito do processo seletivo, por favor entrar em contato pelo e-
mail: surrailly@gmail.com. Sugerimos aos candidatos 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. 
 
8. Sugestões de leitura 
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CtIDH. Caso Ivcher Bronstein vs. Peru. Série C, No. 54. 
CtIDH.	  Caso Rios e Outros vs. Venezuela. Série C, No. 194. 
CtIDH. Caso Kimel vs. Argentina, Série C, No. 177. 
BERTONI, Eduardo Andrés. The Inter-American Court of Human Rights and the European 
Court of Human Rights: A Dialogue on Freedom of Expression Standards. European Human 
Rights Law Reviw, v. 3, 2009, p. 332-352. 
GROSSMAN, Claudio. Challenges to Freedom of Freedom of Expression Within the Inter-
American System – A Jurisprudential Analysis. Human Rights Quaterly, v. 34, n. 2, 2012, p. 
361-403. 
KILLANDER, Magnus. Interpretação dos Tratados Regionais de Direitos Humanos. Revista 
SUR, vol. 7, 2010, 149-175. 
PASQUALUCCI, Jo M. Criminal Defamation and the Doctrine of Freedom of Expression in 
the Internatinal law: Comparative Jurisprudence of the Inter-American Court of Human 
Rights. Vanderbilt Journal of International Law, v. 39, p. 379-433.  
PASQUALUCCI, Jo M. The Practice and Procedure of the Inter-American Court of Human 
Rights. 2ª ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. 
RAMOS. Andre de Carvalho. A responsabilidade internacional por violações de direitos 
humanos. IN: R. CEJ, Brasília, n. 29, p. 53-63, abr./jun. 2005 
RAMOS, André de Carvalho. Processo Internacional de Direitos Humanos. São Paulo: 
Saraiva. 2ed. 2012. 
 
Caso hipotético disponível em:  
https://www.wcl.american.edu/hracademy/mcourt/past_comp_pdf/2010_hypo.en.pdf 
(versão em português também encontra-se disponível no site) 
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O Estado Democrático de Chirilagua não violou o art. 13 da CADH pela 

responsabilização ulterior de Willian Garra por instigar atos de violência 

1. O direito à liberdade de expressão é considerado pedra angular em uma sociedade 

democrática (Kimel vs. Argentina). O art. 13 da CADH prevê que o direito à liberdade de 

expressão possui duas dimensões: no plano individual, o direito de se expressar livremente; 

no plano social, o direito da coletividade de receber e difundir informações. 

2. No entanto, o direito à liberdade de expressão não é absoluto (Caso Perozo vs. Venezuela). 

3. A CADH, em seu artigo 13.2, prevê a possibilidade de restrição da liberdade de expressão 

para responsabilizar posteriormente o exercício abusivo desse direito, desde que a medida: 

3.1. seja prescrita em lei; 3.2. tenha como finalidade a proteção dos direitos ou da honra de 

outros, da proteção a segurança nacional, a ordem, a saúde ou a moral pública; e 3.3. seja 

necessária em uma sociedade democrática (Herrera-Ulloa v. Costa Rica).  

4. Neste caso, não houve violação do direito à liberdade de expressão pois o Estado cumpriu 

com os requisitos previstos pelo art. 13.2 da CADH ao responsabilizar criminalmente Garra 

pela disseminação de mensagens violentas que instigaram o cometimento de delitos: 

5. Conforme os fatos do caso, Garra instigou os manifestantes a defender seus direitos a todo 

custo no programa de rádio, inclusive indicando a localização das passeatas governistas. Isso 

se confirmou pois as mensagens transmitidas pela Radio Su-Version, em especial pelo 

humorista, exaltaram os ânimos dos participantes do Facebookaço (§26 do caso), que 

decidiram encontrar a passeata favorável do governo, avançando com paus e pedras contra os 

policias que preventivamente acompanhavam a manifestação. Assim, as mensagens de Garra 

foram cruciais para os resultados violentos: cinco civis morreram, um policial faleceu e cinco 

ficaram feridos. 

4. Assim, configuram-se os 3 requisitos listados acima: 4.1. existe no país uma lei precisa e 

clara que prevê o crime de instigação para delinquir; 4.2. a finalidade do processo penal 

contra Garra é proteger a integridade física e a vida de manifestantes, bem como a ordem 

pública, fins considerados legítimos; e 4.3. a medida é necessária em uma sociedade 

democrática, uma vez que se trata de uma responsabilidade posterior pelo conteúdo violento 

transmitido por Garra, que resultou na morte e na violação da integridade física de diversas 

pessoas.  

5. A responsabilização não viola a CADH pois não se trata de uma censura prévia, mas uma 

responsabilização posterior pela disseminação de mensagens violentas (Canese vs. Paraguai). 

6. Ressalte-se, por fim, que Chirilagua cumpriu com o seu dever positivo de proteger a 

integridade dos manifestantes (Djavat An vs. Turquia). Para proteger os manifestantes e 
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garantir a realização das passeatas Facebookaço e governista, o Estado enviou a Guarda 

Federal, fez policiamento preventivo e definiu trajetos diferentes para as passeatas. 


