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ATUALIZAÇÃO DO EDITAL  

PROCESSO SELETIVO PARA FORMAÇÃO DA EQUIPE DA FACULDADE DE 

DIREITO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (FDUSP) PARA 

COMPETIÇÕES DE JULGAMENTO SIMULADO 2015/2016 
 

 21ª COMPETIÇÃO DE JULGAMENTO SIMULADO DO SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS 

 9ª PRICE MEDIA LAW MOOT COURT COMPETITION 

 6ª COMPETIÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA E DIREITO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

 
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. 

Atualmente, a atividade é Disciplina de Cultura e Extensão supervisionada pelo Professor Associado 

de Direito Internacional André de Carvalho Ramos. Por este motivo, os alunos recebem crédito 

acadêmico por sua participação. 

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  partes  litigantes  em  cortes  de 

Direitos Humanos, Estado e/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
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desenvolvimento da jurisprudência internacional neste campo e o funcionamento de órgãos 

internacionais como a Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

Neste segundo semestre de 2015, as atividades serão voltadas à preparação para as seguintes 

competições: 

 
 

A) 21ª Competição de Julgamento Simulado do Sistema Interamericano de Direitos Humanos: 

organizada da American University – Washington College of Law, simula julgamento da Corte 

Interamericana. Este ano, o tema será Indústria Extrativista e Direitos Humanos, e a competição 

ocorrerá em maio de 2016 em Washington, DC. Mais informações  aqui. 
 

 
 

B) 9ª Price Media Law Moot Court Competition: organizada pela University of 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 27 a 31 de janeiro de 2016, em Nova Iorque. As 

equipes classificadas então participam de etapa mundial de 30 de março a 2 de abril de 2016, em 

Oxford. O caso hipotético da competição deste ano já se encontra disponível aqui. 
 

 
 

C) 6ª Competição da Corte Interamericana e o 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 de março de 2016, em New Orleans. Mais informações  aqui. 
 

 
 

2. Das vagas 
 
 

O presente edital objetiva selecionar: 
 

A) 2 oradores e 2 suplentes (com possibilidade de participarem da competição como observadores) 
 

para a 21ª Competição de Julgamento Simulado do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. 
 

B) 6 participantes (incluindo oradores e pesquisadores) para a 9ª Price Media Law Moot Court 
 

Competition. 
 

C) 3 oradores para a   6ª  Competição  da  Corte  Interamericana  e  o  Direito  ao  Desenvolvimento 
 

Sustentável.

https://www.wcl.american.edu/hracademy/mcourt/
http://pricemootcourt.socleg.ox.ac.uk/wp-content/uploads/2013/07/Price-Moot-2015-16-Competition-Case.pdf
http://direitorio.fgv.br/cdma/moot-court-competition/2015


 
 

 
3. Requisitos 
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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 a tarde. 
 

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 (i) a elaboração de um documento escrito de uma lauda e (ii) a 

participação em uma rodada oral simulada. 

 
(i) ETAPA ESCRITA 

 

Para a etapa escrita, os alunos que se candidatarem apenas à competição da American 

University ou da FGV Rio deverão redigir a estrutura de um ponto da argumentação dos 

Representantes das Vítimas ou da defesa do Estado no caso hipotético “Comunidade Chupanky e 

outra v. La Atlantis”, simulado na competição da American University em 2012. Consultar o caso 

aqui e o exemplo no Anexo I. 

Os alunos que se candidatarem apenas à competição da University of Oxford ou que se 

candidatarem a todas as competições e selecionarem a competição da University of Oxford como 

primeira opção deverão redigir a estrutura de um ponto da argumentação dos Representantes das 

Vítimas ou da defesa do Estado no caso hipotético “Torsom Bega and G8-Way v. Malamba”, 

simulado na competição da University of Oxford em 2013. Consultar o caso  aqui e o exemplo no 

Anexo II. 

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.

https://www.wcl.american.edu/hracademy/mcourt/documents/2012HypoCasePortuguese.pdf
http://pricemootcourt.socleg.ox.ac.uk/wp-content/uploads/2013/07/Moot-Court-Problem-2012-13-Competition-Year_0.pdf
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(ii) ETAPA ORAL 
 

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 durante e após seu discurso. A coordenação do projeto poderá, a seu critério, 

substituir ou complementar a simulação com 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; 
 

ii)     Adequação e coerência das referências utilizadas; 
 

iii)    Habilidades na redação e na sustentação oral; 
 

iv)     Desenvoltura com relação às perguntas realizadas nas rodadas orais; 
 

iv)     Disponibilidade para se dedicar ao projeto; e 
 

v)   Desenvoltura oral na língua inglesa para candidatos à Price Media Law Moot 
 

Court Competition. 
 

vi) Conhecimento prévio do Sistema Interamericano será valorizado na seleção 

para a competição da American University e de Direito Midiático (Media Law) 

para a competição da University of Oxford. 

 
 

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 a 6
a  

Competição da 

Corte Interamericana e Direito ao Meio Ambiente Sustentavel a coordenação do projeto 

reserva-se a prerrogativa de selecionar um número menor de candidatos do que o indicado 

no item 2 deste edital.
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6. Exigências formais 
 

 

6.1. O ponto argumentativo de uma lauda de margens convencionais 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 

exemplos anexos). 

6.3. Os candidatos que optarem, conforme item 4 acima, por fazer o ponto argumentativo 

referente ao caso da competição da American University deverão fazê-lo em português e 

aqueles que optarem por fazer o ponto argumentativo referente ao caso da competição da 

University of Oxford deverão fazê-lo em inglês. 

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

.docx, sem qualquer informação que identifique o autor do texto. 
 

6.4. 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). 

6.5. Os candidatos à Price Media Law Moot Court Competition devem anexar qualquer tipo 
 

de documentação que ateste seu grau de proficiência em inglês. 
 

 
 
 

7. Prazos 
 
 

13.09: Entrega do documento escrito até as 20 horas. Os documentos deverão ser enviados 

para o e-mail: sistemaidh@gmail.com. O candidato deverá indicar quais competições deseja 

participar no corpo do e-mail. 

15.09: Realização das rodadas orais a partir de horário a definir. As simulações serão feitas 

com horário marcado. 

19.09: Divulgação do resultado. 
 

 
 

Qualquer dúvida a respeito do processo seletivo, por favor entrar em contato pelo e-mail: 
 

sistemaidh@gmail.com

mailto:sistemaidh@gmail.com
mailto:sistemaidh@gmail.com
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8. Sugestões de leitura para elaboração do ponto argumentativo e rodada oral 
 

 
 

Competição de Julgamento Simulado do Sistema Interamericano de Direitos Humanos: 

CIDH. Comunidades Indígenas da Bacia do Rio Xingu, Pará, Brasil. MC 382/10, 2011. 

CtIDH. Caso Comunidade Indígena Xákmok Kásek v. Paraguai. Série C, n. 214. 

CtIDH. Caso Comunidade Indígena Yakye Axa v. Paraguai. Série C, n. 125. 

CtIDH. Caso do Povo Saramaka v. Suriname. Série C, n. 172. 

CARVALHO RAMOS, André de. Curso de Direitos Humanos. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

CARVALHO RAMOS, André de. Processo Internacional de Direitos Humanos. 2ª ed. São Paulo, 

Saraiva, 2012. 

MELO, Mario. Últimos avanços na justiciabilidade dos direitos indígenas no Sistema Interamericano 

de Direitos Humanos. Revista SUR, v. 3, n. 4, 2006 

 
 

Price Media Law Moot Court Competition: 

CtIDH. Caso Kimel v. Argentina. Série C, n. 177. 

CtEDH. Cases Von Hannover v. Germany (1), 2004 and Von Hannover v. Germany (2), 2012. 

SCOTUS. Case Brandenburg v. Ohio, 395 US 444 (1969). 

SCOTUS. Case Katz v. US, 389 US 347 (1967). 
 

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. 

SOLOVE, Daniel. “I’ve Got Nothing to Hide” and Other Misunderstandings of Privacy. San Diego 
 

L. Rev., v. 44, 2007, p. 745-772. 
 

PASQUALUCCI, Jo M. Criminal Defamation and the Evolution of the Doctrine in International 

Law: Comparative Jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights. Vand. J. Transnat’l 

L., v. 39, 2006, p. 379-433. 

 
 

Sugerimos também aos candidatos que acessem os sites das competições 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.
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ANEXO I - Exemplo de Ponto Argumentativo –  Caso La Atlantis 
 

 
 

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.
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ANEXO II – Ponto Argumentativo - “ To rso m Bega a nd  G8 -Way  v.  Mala 
mba ” 

 

 
 

The requirement to disclose the messages sent by G8‐Way users
 

and the membership lists of the G8s 
 
 
 

1.        Article 12 of the UDHR forbids any arbitrary interference with one’s privacy, family, home 
 

or correspondence. It also provides that everyone must be protected against such interferences. 
 

2. The Respondent violated the G8-Way users’ privacy, since:  a) the messages sent by them 

and the membership lists fall within the scope of this article; b) the disclosure requirement is an 

interference with their right to privacy; and c) the interference was arbitrary, since it did not comply 

with the requirements of article 29.2 of the UDHR 

3. Privacy is a broad concept which is incapable of exhaustive definition. (
CtIDH: Contreras y otros 

Vs. El Salvador, §173). The notion of privacy refers to the sphere of a person’s life in which one’s 

identity can be freely expressed. It includes the right to establish relationships with others and the 

outside world. 

1.           Mail, telephone and email communications are covered by the notions of “private life” 

and “correspondence”. (CEDH. Copland Vs. The United Kingdom, §41; Kennedy Vs. The 

United Kingdom, §118 e Caso Halford Vs. The United Kingdom, 1997, §§44 e 45). 

2.          G8-Way messages are analogous to email communication, being both electronic 

correspondences. Non-content data such as membership lists are also protected by the right to 

privacy (Seth Kreimer, Censorship by Proxy: The First Amendment, Internet Intermediaries, and the Problem of 

the Weakest Link (2006) 55 University of Pennsylvania Law Review 11, 47). 

3.           In  order  to  consider  data  within  the  scope  of  this  right,  the  users  must  have  a 

reasonable expectation of privacy over them. (
United States v. Blas, No. 90-CR-162, 1990 WL 265179) 

The users had such expectation over the electronic data, since the company’s terms of use 

affirm that their personal information is confidential. 

4.           Therefore, the messages and the membership list fall within the scope of article 12 of 

the UDHR
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4. The disclosure and further analysis of the messages and membership lists affected the right to 

privacy of the users. 

1.           the activities related to the interception of private communication and the collection of 

personal data by the State are interferences with the right to privacy.
(
ECHR, Malone v. The United 

Kingdom, 1984, § 64). 

2.           The users` legitimate expectation of privacy was violated since the information that 

was meant to be available only to the company and other members of the G8s ended up in the 

hands of the government. 

5. The right to privacy is not an absolute right once it can be subject to limitations, which must 

comply with the international standards. The  interference was arbitrary, since it does not fulfill the 

conditions of article 29.2 : 

1.   prescription by law: Malamba’s Criminal Prosecution Act is the domestic 

law  that  authorized  the  disclosure  of  messages  and  membership  lists. 

However, this formal requirement is not enough, since this law was not clear 

and detailed. Furtheremore it did not provide safeguards against arbitrariness. 

2.   existence of a legitimate aim: the measure was not justified by the protection 

of national security and prevention of disorder and crimes, because G8-Way 

are peaceful associations and messages did not meant to overthrow the 

government 

3.   necessity in a democratic society: the disclosure is not proportionate to the 

aim persued by Malamba, since the Respondent has not struck a fair balance 

between the competing interests. The law did not did not specify which 

information should be search or how the data should have been analyzed. 

(ECHR. Van Kuck v. Germany, § 71) 


