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DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Artigo 1. Objetivos 

 

1.  O presente Regulamento tem como objetivo regular a organização e os procedimentos 

da Corte Interamericana de Direitos Humanos do XVI ONU Jr. 

 

2. Os termos “Corte” e “Tribunal” significam Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

 

3. Para fins das atividades a serem realizadas na Corte Interamericana de Direitos 

Humanos do XVI ONU Jr., o presente Regulamento é o documento principal, sendo 

vedados o seu descumprimento e alteração, salvo em determinação realizada pela Mesa 

Diretora ou pelo Secretariado do Modelo. 

 

4. Nos casos de falta de disposição nesse Regulamento ou dúvida sobre a sua 

interpretação, à Mesa Diretora ou ao Secretariado caberá decisão final. 

 

5. São membros da Mesa Diretora: 

a) Carolina Byrro; 

b) Carolina Mendes; 

c) Ingrid Faria; 

d) Larissa Merheb; 

e) Matheus Muros; 

f) Paulo Eduardo da Rocha;  

g) Stephan Espíndola. 

 

6. São membros do Secretariado: 

a) Lucas Burburan – Secretário-Geral; 

b) Letícia Covas – Vice-Secretária-Geral; 

c) Rebeca Vitelbo – Secretária Acadêmica;  

d) Emanuel Cunha – Coordenador Acadêmico; 

d) Paula Foit – Secretária Administrativa 

e) Johanns Eller  – Coordenador Administrativo; 

f) Ana Clara Costa – Secretária de Integração Social. 
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Artigo 2. Objetivos do Comitê 

 

1. Esta reunião da Corte Interamericana de Direitos Humanos, realizada em sede de 

julgamento do Caso do Povo Indígena Xucuru e seus membros versus Brasil, tem como 

objetivos: 

a) Proporcionar amplo debate sobre um caso de notória relevância para o contexto de 

proteção dos Direitos Humanos em âmbito regional; 

b) Popularizar e ampliar o contato de estudantes da graduação com a Corte; 

c) Consolidar a representação de entidades jurídicas em meio às simulações. 

 

CAPÍTULO I 

DA ORGANIZAÇÃO 

TÍTULO I 

DA ORGANIZAÇÃO DOS COMPONENTES 

 

Artigo 3. Composição do Comitê 

 

1.  Comporão esta Corte, em quórum máximo determinado pelas inscrições no XVI ONU 

Jr: 

a) Os Juízes; 

b) As Partes; 

c) O Amicus Curiae. 

 

2. Não haverá quórum mínimo para as deliberações, salvo aquele que a Mesa entender 

como suficiente para o desenvolvimento dos debates. 

 

 

 



4 

 

Artigo 4. Dos Juízes 

 

1. Os Juízes são aqueles competentes para exercer o poder decisório no processo perante 

a Corte e são eleitos pelo processo de inscrição no XVI ONU Jr. Aos Juízes cabe decidir 

de acordo com suas próprias convicções a respeito da interpretação da Convenção, com 

base no texto, na doutrina ou na jurisprudência pregressa. 

 

2. São competências dos juízes da Corte Interamericana de Direitos Humanos: 

a) Conhecer qualquer caso, desde que esgotados os processos previstos nos artigos 48 e 

50 da Convenção1; 

b) Julgar exceções preliminares2; 

c) Interpretar a Convenção; 

d) Assegurar o gozo de direitos e liberdades previstos da Convenção e, caso haja 

responsabilização em decorrência de violação, determinar reparações e fixar 

indenizações, observada a procedência dessas medidas em cada caso; 

e) Emitir pareceres consultivos, se solicitados; 

f) Adotar medidas provisórias, em qualquer fase do processo, sempre que se tratar de 

casos de extrema gravidade e urgência e quando for necessário para evitar prejuízos 

irreparáveis às pessoas; 

g) Homologar eventual acordo, desde que não contrarie o que se prevê na Convenção; 

 

3. Os juízes não poderão declarar por encerrado o processo antes de sua etapa final, ainda 

que se celebre acordo amistoso entre as partes. 

 

                                                 
1
 Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Disponível em: 

<https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm>.  
2
 Para exceções preliminares, ver Artigo 12.   
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4. Para efeitos do Caso Povo Indígena Xucuru e seus membros versus Brasil, não serão 

admitidos impedimentos ou escusas. 

 

5. Nos casos de inabilitação, caberá à Mesa, em circunstância sobremaneira excepcional, 

optar por aplicá-la. 

 

6. Aos juízes é facultado inquerir testemunhas e qualquer uma das partes, observada a 

pertinência do momento. 

 

7. À mesa cabe intervir em caso de indagações realizadas em momento inoportuno. 

 

8. Os juízes organizar-se-ão, espacialmente, de acordo com a ordem de Precedência, 

estabelecida no artigo 13. do Estatuto da Corte, sendo antiguidade entendida como tempo 

de inscrição no XVI ONU Jr. 

 

9.  A mesa submeterá os assuntos pertinentes a votação, item por item. O voto de cada 

juiz será afirmativo ou negativo, não sendo admitidas abstenções. 

 

10. As votações ocorrerão de maneira pública, com conhecimento das partes e no sentido 

inverso ao estabelecido pelo sistema da Precedência. 

 

11. Os Juízes deliberarão em privado e suas deliberações permanecerão secretas. Delas 

só participarão os juízes, embora também possam estar presentes a mesa diretora e quem 

estiver exercendo auxílio em seu andamento. Ninguém mais poderá ser admitido, senão 

mediante decisão especial da Corte e após prévio juramento ou declaração solene. 
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12. O conteúdo da Sentença, se julgada a procedência do pedido dos peticionários, será 

dado por deliberação secreta, ainda que a votação ocorra de maneira pública. 

 

13. Votos dissidentes, sejam concordantes, sejam discordantes, deverão elaborar sua 

fundamentação durante o momento deliberativo. 

 

14. Quaisquer dúvidas sobre competências, funções e organização dos juízes deverão ser 

sanadas pela Mesa Diretora ou por qualquer membro do Secretariado do XVI ONU Jr. 

 

Artigo 5. Da Defesa do Estado 

 

1. É dever da defesa buscar atender aos interesses do Estado, de modo que o direito se 

manifeste da maneira mais favorável ao réu 

 

2. São atribuições da defesa do Estado: 

a) Defender os direitos do Estado-parte, sendo absolutamente vedada e desconsiderada 

toda e qualquer manifestação que, vinda deste componente, possa acarretar 

responsabilização do Estado ou adoção de medidas mais enérgicas pela Corte; 

b) Opor, caso haja, exceções preliminares; 

c) Elaborar o escrito de Contestação; 

d) Manifestar-se nos momentos destinados para tal, com o objetivo de garantir a ampla 

defesa; 

e) Manter-se atenta a cada etapa processual, buscando os devidos meios para garantir 

decisão mais benéfica aos interesses do Estado; 

f) Buscar acordos que auxiliem na resolução do litígio. 
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3. Não incide o que estabelece o dispositivo “(a)” do item anterior sobre os fatos 

reconhecidos na oportunidade de celebração de acordos amistosos entre as partes. 

 

4. São membros da defesa do Estado: 

a) Embaixador do Brasil na Costa Rica; 

b) Advogado-Geral da União; 

c) Assessor; 

 

5. Incidem sobre todos os membros da defesa, indistintamente, as atribuições 

estabelecidas no item 2, devendo seus membros atuarem conjuntamente, não havendo 

limitação ao poder de fala e manifestação de qualquer membro. 

 

6. São atribuições especiais do Embaixador: 

a) Representar diplomaticamente o Estado; 

b) Ser o primeiro a manifestar-se em nome da defesa; 

c) Assinar representações oficiais do Estado. 

 

7. Qualquer membro da defesa pode inquerir testemunhas. 

 

8. Na elaboração das exceções preliminares, a defesa pode apresentar argumentos para a 

não apreciação do caso perante a Corte, assim como para a desconsideração de fatos 

apresentados. 

 

9. Ao opor exceções preliminares, deverão ser expostos os fatos referentes, os 

fundamentos de direito, as conclusões e os documentos de apoio, bem como a menção 

dos meios de prova de que a defesa pretenda se valer. 
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10. Em caso de oposição de exceções preliminares, haverá audiência especial para aferi-

las. 

 

11. A apresentação de exceções preliminares não exercerá efeito suspensivo sobre o 

procedimento em relação ao mérito. 

 

12.  A Corte resolverá em uma única sentença as exceções preliminares e o mérito do 

caso, em função do princípio de economia processual3, apresentando, caso haja 

procedência de algum pedido, no que tangem os fatos, notificação sobre os fatos 

desconsiderados ou acrescentados para ambas as partes. 

 

13. Cabe à defesa indicar testemunhas e/ou peritos que possam auxiliar na sustentação 

das teses propugnadas. 

 

14. A defesa pode solicitar a impugnação de qualquer testemunha ou perito, cabendo aos 

juízes apreciar a procedência do pedido, ouvida a outra parte. 

 

15. Quaisquer dúvidas sobre atribuições, funções e organização da defesa deverão ser 

sanadas pela mesa Diretora ou por qualquer membro do Secretariado do XVI ONU Jr. 

 

Artigo 6. Dos Peticionários 

 

1. O termo “representantes” significa o ou os representantes legais devidamente 

credenciados da ou das supostas vítimas, exercendo a função de peticionários no 

processo. 

                                                 
3
 Princípio segundo o qual o processo deve obter o maior resultado com o mínimo de esforço 

(https://www.jusbrasil.com.br/topicos/293487/principio-da-economia-processual).   
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2. Compete aos representantes apresentar o escrito de petições, argumentos e provas à 

Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

 

3. Para que o caso possa ser examinado, o escrito de petições, argumentos e provas deverá 

conter: 

a) A descrição dos fatos, desde que inseridos no contexto analisado pela Comissão em 

seu relatório; 

b) A fundamentação jurídica concernente ao caso;  

c) A individualização das testemunhas e o objeto de sua declaração. No caso dos peritos, 

deverão ademais remeter seus dados profissionais e de contato; 

d) O pedido, inclusive o que concerne a reparações e custas processuais. 

 

4. Nos casos contenciosos que se encontrem em conhecimento da Corte, as vítimas ou as 

supostas vítimas, ou seus representantes, poderão apresentar diretamente àquela uma 

petição de medidas provisórias, as quais deverão ter relação com o objeto do caso. 

 

5. A solicitação a que se refere o item 4 deste artigo pode ser apresentada a qualquer um 

dos Juízes ou ao Secretariado, via física, e-mail ou outro meio acordado. Em todo caso, 

quem houver recebido a solicitação deverá levá-la de imediato ao conhecimento da Mesa. 

 

6. A Corte ou, se esta não estiver reunida, a Mesa poderá requerer ao Estado, à Comissão 

ou aos representantes dos beneficiários, quando considerar possível e indispensável, a 

apresentação de informação sobre um pedido de medidas provisórias antes de resolver 

sobre a medida solicitada. 

 

7. A Corte ou, se esta não estiver reunida, a Mesa poderá convocar a Comissão, os 

beneficiários das medidas ou seus representantes e o Estado a uma audiência pública ou 

privada sobre as medidas provisórias. 

 

8. É facultado aos representantes formular perguntas por escrito aos declarantes 

oferecidos pela contraparte e, se for o caso, pela Comissão, que tenham sido convocados 

a prestar declaração ante agente dotado de fé pública. 



10 

 

9. À Mesa é facultado o juízo sobre a pertinência das perguntas formuladas e a dispensa 

de respondê-las à pessoa a quem se dirijam, a menos que a Corte resolva de outra forma. 

 

10. Não serão admitidas as perguntas que induzam as respostas e que não se refiram ao 

objeto determinado oportunamente. 

 

11. As supostas vítimas, as testemunhas, os peritos e toda outra pessoa que a Corte decida 

ouvir poderão ser interrogados, sob a moderação da Mesa, pelas supostas vítimas ou seus 

representantes. 

 

12. As supostas vítimas ou seus representantes terão a oportunidade de apresentar 

alegações finais escritas no prazo que determine a Presidência. 

 

13. Quaisquer dúvidas sobre atribuições, funções e organização dos representantes 

deverão ser sanadas pela Mesa Diretora ou por qualquer membro do Secretariado do XVI 

ONU Jr. 

Artigo 7. Do Amicus Curiae 

 

1. A expressão amicus curiae significa a pessoa ou instituição alheia ao litígio e ao 

processo que apresenta à Corte fundamentos acerca dos fatos contidos no escrito de 

submissão do caso ou formula considerações jurídicas sobre a matéria do processo, por 

meio de um documento ou de uma alegação em audiência. 

 

2. O escrito de quem deseje atuar como amicus curiae poderá ser apresentado ao Tribunal, 

junto com seus anexos, no idioma de trabalho do caso, com o nome do autor ou autores e 

assinatura de todos eles. 
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3. Nos casos contenciosos, um escrito em caráter de amicus curiae poderá ser apresentado 

em qualquer momento do processo. Se esse pedido for realizado em momento posterior 

ao pronunciamento dos amici curiae, o escrito constará apenas documentalmente.  

 

4. Após consulta à Mesa, o escrito de amicus curiae, junto com seus anexos, será posto 

imediatamente em conhecimento das partes para sua informação. 

 

5. Nos procedimentos de supervisão de cumprimento de sentenças e de medidas 

provisórias, poderão apresentar-se escritos de amicus curiae. 

 

6. O amicus curiae não atuará como parte processual, sendo-lhe vedada a elaboração de 

perguntas às testemunhas e a manifestação desvinculada aos fatos. 

 

7. Quaisquer dúvidas sobre atribuições, funções e organização do amicus curiae deverão 

ser sanadas pela Mesa Diretora ou por qualquer membro do Secretariado do XVI ONU 

Jr. 

 

Artigo 8. O idioma oficial 

 

1. O idioma oficial dos trabalhos a serem realizados na Corte é o Português, sendo 

possível a utilização de qualquer outro idioma, desde que traduzido, imediatamente em 

seguida, para o Português. 
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TÍTULO II 

DAS QUESTÕES 

 

Artigo 9.  Das questões direcionadas à Mesa 

 

1.  A mesa acatará somente questões de Ordem, que poderão ser levantadas, 

preferencialmente, no momento em que a Mesa indagar os presentes sobre a existência 

de quaisquer questões pendentes, podendo também serem colocadas meio a um discurso 

alheio em casos de desconforto físico ou quando não for possível ouvir o pronunciamento. 

 

2. As questões de ordem têm por objetivo apontar eventuais equívocos na condução dos 

debates por parte da Mesa Diretora ou esclarecer dúvidas sobre o andamento dos ritos 

processuais. 

 

3. Cabe à Mesa decidir sobre a pertinência do momento. 

 

Artigo 10. Das questões direcionadas a outros participantes 

 

1. É admitido o uso de questões ou protestos direcionadas a outros participantes, desde 

que observado o respeito e a pertinência, a que cabe à Mesa julgar. 

 

2. As partes podem se manifestar, por meio de pergunta ou protesto, a respeito de 

colocações proferidas pela parte contrária ou pelo amicus curiae, solicitando 

manifestação dos Juízes. Nesse caso, deverá o manifestante aguardar que um dos Juízes 

lhe reconheça a palavra e, após isso, iniciar sua fala com a expressão “Pela Ordem”. 
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CAPÍTULO II 

DOS DOCUMENTOS 

TÍTULO I 

DOS DOCUMENTOS PRODUZIDOS PELAS PARTES 

 

Artigo 11. Do escrito de petições, argumentos e provas 

 

1.  O escrito de petições, argumentos e provas, doravante “EPAP”, também chamado de 

escrito de solicitações, argumentos e provas, deverá conter um relato dos fatos, a relação 

das supostas vítimas e os pedidos fundamentados. A sua organização se dará da seguinte 

forma: 

I. Introdução (facultativa); 

II. Objeto da EPAP; 

III. Competência da Corte; 

IV. Identificação das Vítimas; 

V. Fundamentos de Fato; 

VI. Fundamentos de Direito; 

VII. Reparações, Gastos e Custas; 

VIII. Provas; 

IX. Pedidos. 

 

2. Ao final, o documento deve ser assinado por todos os participantes de sua elaboração. 

 

3. O EPAP deve ser entregue à Mesa até o dia 08/11/2018, para permitir a fluidez do caso 

e a ampla defesa. 
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4. Cada um dos tópicos supramencionados pode ser desdobrado em outros e, em caso de 

eventuais dúvidas, a Mesa Diretora deverá ser procurada. 

 

Artigo 12. Da Contestação e exceções preliminares 

 

1.  Chama-se escrito de Contestação e Interposição de Exceções Preliminares o 

documento que busca opor ou ponderar os fatos e argumentos trazidos pelos peticionários 

(Contestação) e apontar motivos para o não reconhecimento da competência da Corte 

para apreciar o caso (exceções preliminares) e se organiza da seguinte maneira: 

I. Considerações Introdutórias (recomendável, porém facultativo); 

II. Exceções Preliminares; 

III. Mérito; 

IV. Pedidos; 

V. Provas. 

 

2. Ao final, o documento deve ser assinado por todos os participantes de sua elaboração. 

 

3. O escrito de Contestação e Interposição de Exceções Preliminares deve ser entregue à 

Mesa até o dia 14/11/2018, para permitir a fluidez do caso. 

 

4. Cada um dos tópicos supramencionados pode ser desdobrado em outros e, em caso de 

eventuais dúvidas, a Mesa Diretora deverá ser procurada. 
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Artigo 13. Dos documentos de trabalho 

 

1. Serão aceitos documentos de uso instrumental para a solução de eventuais intentos 

processuais, que deverão ser notificados à Mesa. 

 

2. A Mesa orientará, caso a caso, a respeito da pertinência do pedido e da forma a que 

deve atender. 

 

TÍTULO II 

DOS DEMAIS DOCUMENTOS 

 

Artigo 14. Da peça do amicus curiae 

 

1. A peça produzida pelo amicus curiae atenderá suas possibilidades institucionais e 

buscará abordar questões de fato e/ou de direito pertinentes ao litígio, observada a 

imparcialidade. 

 

2. A formatação deverá atender a critérios a serem informados, diretamente, pela Mesa 

ao representante do amicus curiae. 

 

3. O documento deverá ser entregue até a sessão de exposição oral a ser proferida por este 

componente da Corte. 
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Artigo 15. Da sentença 

 

1. A sentença resolverá o litígio e deverá conter: 

a) o nome do Presidente e dos demais juízes que a tenham proferido, do Secretário e do 

Secretário Adjunto; 

b) Objeto da Controvérsia; 

c) Procedimento perante a Corte; 

d) Competência; 

e) Exceções Preliminares; 

f) Prova; 

g) Fatos; 

h) Mérito (se houver pertinência após exame das exceções preliminares); 

i) Reparações (se houver pertinência após exame das exceções preliminares); 

j) Pontos Resolutivos; 

k) Voto(s) dissidente(s) (se houver); 

l) Assinatura dos juízes. 

 

2. O juízo acerca da condenação será realizado de maneira pública, em votação aberta, 

logo após a exposição das alegações finais, enquanto a sentença será elaborada em 

reunião fechada dos Juízes. 

 

3. A sentença é definitiva e inapelável, cabendo, contudo, solicitação de pontos 

explicativos, com fins de esclarecer eventuais imprecisões e questões acerca do teor do 

conteúdo do documento. Os pontos deverão ser apresentados e resolvidos no momento 

posterior à leitura da sentença. 
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4. O voto dissidente pode ser divergente ou concordante. 

 

5. No voto divergente, deve o juiz sinalizar a matéria de divergência e fundamentá-lo. 

 

6. No voto concordante, deve o juiz aprofundar a matéria cuja complexidade não foi 

inteiramente contemplada pelo colegiado. 

 

CAPÍTULO III 

DO CRONOGRAMA 

 

Artigo 16. Dos tipos de sessão 

 

1. As sessões podem ser: 

a) Deliberativas Abertas: em que os debates ocorrem de modo mais livre e é possível a 

participação dos juízes indagando as partes; 

b) Deliberativas Fechadas: em que as partes se reunirão em seus escritórios para definir 

estratégias e argumentos, enquanto os juízes trabalharão na sentença; 

c) Expositivas: em que as partes apresentam oralmente o conteúdo geral dos documentos 

para a Corte e realizam as arguições4, bem como o amicus curiae, também oralmente, 

realiza sua contribuição; 

d) Simulação da Simulação: em que se proporcionará ambientação para o caso, com 

entendimento prático do exposto neste Regulamento; 

e) Leitura de Sentença: em que os juízes lerão sua decisão. 

f) Oitiva de testemunhas e amici curiae: ouvir e fazer perguntas às testemunhas e aos 

amici curiae em sessões específicas para cada um.  

                                                 
4
 Alegações fundamentadas; citação de razões ou motivos para provar ou defender algo. 
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Artigo 17. Dos horários 

 

1.  As sessões da Corte ocorrerão conforme cronograma disponibilizado pelo XVI ONU 

Jr., devendo seus horários serem respeitados. 

 

2. As sessões serão determinadas conforme o prosseguimento dos trabalhos da Corte, 

sendo definidas, a partir da conveniência, pela Mesa, em diálogo com os componentes do 

processo, exceto quando previamente determinado do contrário. 

 

3. São sessões previamente determinadas: 

a) 1ª sessão: Simulação da Simulação 

b) 2ª sessão: Sessão Deliberativa Fechada 

c) 3ª sessão: Sessão Expositiva (Apresentação do EPAP e da Contestação, com arguição 

oral) 

d) 9ª sessão: Sessão Deliberativa Fechada (Coletiva de Imprensa e Elaboração da 

Sentença)  

e) 10ª sessão: Leitura da Sentença 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 18. Dos privilégios de função 

 

1. Os advogados das partes e o amicus curiae, perante a Corte, gozarão dos privilégios e 

imunidades necessários ao livre exercício de suas atribuições. 

2. Do mesmo modo se dará com os juízes para o exercício da função jurisdicional de 

competência da Corte. 



19 

 

Artigo 19. Dos locais  

 

1. Os escritórios de advocacia são invioláveis e fechados à imprensa, salvo em 

manifestação em contrário por parte dos seus componentes. 

 

2. A sala dos juízes não é passível de entrada da imprensa. 

 

3. As sessões públicas, a ocorrerem na sede da Corte, na Costa Rica, podem sempre ser 

abertas à circulação geral. 

 

Artigo 20. Da validade das arguições 

 

1. As falas proferidas durante o processo deverão ser consideradas para efeito de sentença.  

 

2. Em caso de utilização de arguições orais para efeitos de fundamentação em sentença, 

é possível que as partes se manifestem a respeito da inexatidão do entendimento de uma 

fala proferida ou sobre equívoco em sua transcrição. Nesse caso, caberá à Mesa decidir a 

respeito da procedência da reclamação, podendo ser o trecho reclamado excluído ou 

alterado. 

Artigo 21. Do repúdio à discriminação 

 

1. Será absolutamente proibida quaisquer atitudes discriminatórias no ambiente XVI 

ONU Jr., resguardando-se o Secretariado de adotar as medidas que julgar cabíveis para 

coibi-las. 


