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COURT 2016 

 
 
 
O NÚCLEO DE ESTUDOS INTERNACIONAIS (NEI/FDUSP) seleciona 3 (três) membros para compor a equipe da 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo que participará do 3º Nuremberg Moot Court. 
promovido pela Internationale Akademie Nüremberger Prinzipien. A competição acontecerá na cidade de 
Nuremberg, Alemanha. Como anunciado pela Academia de Nuremberg, a edição de 2016, 
provavelmente, será estruturada em duas fases, sendo a primeira de caráter eliminatório. A final será 
realizada na própria cidade de Nuremberg.  
A competição baseia-se em um caso hipotético a ser divulgado pela Comissão Julgadora relacionado com 
o direito penal internacional. As equipes deverão redigir memoriais escritos e apresentar sustentações 
orais, na condição de partes (acusação e defesa), em um processo simulado do Tribunal Penal 
Interacional. Toda a competição será conduzida na língua inglesa. 

 
1. Requisitos 

 
 

1.1. Ser aluno, regularmente matriculado, do 3º ao 4º ano da graduação, da Faculdade de Direito 
da Universidade de São Paulo; 

1.2. Ter excelente desempenho acadêmico nas disciplinas de Direito Penal e Processual Penal; 
1.3. Ter interesse em Direito Penal Internacional; 
1.4. Ter disponibilidade para participar de aulas preparatórias, pesquisas e reuniões, inclusive 

durante os meses de dezembro e julho, pelo menos uma vez por mês; 
1.5. Ter possibilidade de financiar, por conta própria os custos da viagem e da estadia, caso a 

Universidade não disponibilize os recursos necessários e não seja possível obtê-los por vias 
alternativas; 

1.6. Ter facilidade para trabalhar em equipe; e 
1.7. Ter comprovada fluência oral e escrita na língua inglesa. 

 

2. Seleção 
 

2.1. A seleção dos participantes será feita em duas fases. Pela primeira, os candidatos deverão 
encaminhar, no ato da inscrição, uma carta de motivação (contendo nome, turma, período, 
telefone e e-mail para contato), redigida em inglês, de até uma lauda, acompanhada de 
curriculum vitae, cópia do histórico escolar e prova de fluência na língua inglesa.  

 
2.2. Os selecionados na fase anterior serão submetidos a entrevista pessoal e reservada, 

conduzida em inglês, pelos Professores Marcos Zilli (Departamento de Direito Processual, da 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo) e Flávio de Leão Bastos Pereira 
(Departamento de Direito do Estado – Universidade Presbiteriana Mackenzie). 

 
2.3. A inscrição ficará aberta do dia 19 de outubro a 01 de novembro (inclusive). A carta de 

motivação, redigida em inglês e instruída com os documentos referidos no item 2.1, deverá 
ser enviada para o endereço equipeuspnuremberg@gmail.com. 

 
3. Resultado 

 

3.1. As datas e os horários das entrevistas serão designados, oportunamente, por e-mail. 
 
 
 
 

http://nei-arcadas.org 

http://nei-arcadas.org/


 

3.2. A coordenação da equipe ficará a cargo do Prof. Marcos Zilli (Departamento de Direito 
Processual da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo), sendo auxiliado pelo Prof. 
Flávio de Leão Bastos Pereira (Departamento de Direito do Estado da Faculdade de Direito da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie).  

 
3.3. Os alunos selecionados comporão a equipe que representará a Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo. Todos devem estar presentes em Nuremberg, Alemanha, nas datas 
designadas para a competição, que devem ser divulgadas pela Academia de Nuremberg ainda 
este ano. 

 
3.4. A preparação, obrigatória a todos os membros da equipe, consiste em estudos sobre os 

principais temas que tocam o Direito Penal Internacional. 
 

3.5. Com a divulgação do caso hipotético, pela Comissão Julgadora da Internationale Akademie 
Nüremberger Prinzipien, os integrantes da equipe ficarão responsáveis pela elaboração dos 
memoriais e pela preparação da sustentação oral. 

 
3.6. Apenas dois membros da equipe estarão autorizados a atuar, oficialmente, como oradores, por 

ocasião da fase de sustentação oral da competição. A definição dos oradores será feita 
oportunamente pelo Professor Coordenador. 
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Maiores informações sobre a Competição: 
Dúvidas: 

http://www.nuremberg-moot.de/ 
isabela@saadgimenes.adv.br 

http://nei-arcadas.org/
http://www.nuremberg-moot.de/

