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1 INTRODUÇÃO
A experiência de simular em um Modelo das Nações Unidas (MUN) é uma
oportunidade enriquecedora sob os mais diversos aspectos, possibilitando que o participante
desenvolva as suas mais diversas habilidades, que vão de uma boa oratória a habilidades de
redação de documentos oficiais.
A Simulação de Organizações Internacionais (SOI) dispõe de um Guia de Regras
completo, o qual é responsável pela uniformização de discriminação de todos os procedimentos
utilizados por este modelo durante os dias de simulação. De tal modo, este manual representa
uma compilação das principais regras e informações para a orientação dos delegados e
delegadas dos comitês jurídicos, sejam iniciantes ou experientes, a respeito do procedimento
dos MUNs, com dicas de como trabalhar uma boa participação nesta edição da SOI.
Importa ressaltar que a leitura deste documento não dispensa o estudo do Guia de Regras da SOI,
bem como deve ser complementado com o auxílio prestado pela diretoria dos comitês deste modelo de
simulação.
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2 PREPARAÇÃO
O Tribunal Penal Internacional traz à pauta duas disputas judiciais de extrema
importância a serem debatidos: o caso da Promotoria versus Dominic Ongwen e o caso da
Promotoria versus Muammar al-Gaddafi. O objetivo deste comitê é reproduzir o julgamento da
forma mais fidedigna possível, principalmente no que tange à época dos fatos ocorridos e à
posição adotada por cada uma das partes.
Para que se familiarizem com a estrutura do julgamento, é importante a leitura do Guia
de Estudos preparado pelo comitê. Faz-se mister salientar que pesquisas adicionais também
serão de muita serventia para quem deseja imergir nas problemáticas jurídicas e sociais trazidas
à tona, e facilitarão a compreensão e aprofundamento dos casos sob judice, haja vista o guia de
estudos não poder ser citado como documento durante as exposições.
Ademais, será permitido, ao longo das sessões, o uso de aparelhos eletrônicos como
celulares, tablets e notebooks, de modo a otimizar a pesquisa e o acesso às informações.
Ressalte-se, contudo, que estes devem ser utilizados para fins de simulação, sendo papel
individual o controle desses meios sob pena de advertência.
Faz-se necessário pontuar, ainda, que algumas questões foram modificadas e
readaptadas para que a simulação ocorra da melhor forma possível. Por conseguinte, informase que em ambos os julgamentos, os juízes se organizarão na modalidade de Seção de
Julgamento em Primeira Instância, composta por 07 (sete) juízes, conforme especificações do
Guia de Estudos, a fim de facilitar as deliberações e votações, bem como conferir celeridade ao
procedimento.
Por fim, os Diretores, estão à disposição para ajudá-los, logo, não hesitem em dirimir
os questionamentos!
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3 DOCUMENTOS DE POSIÇÃO
Aos que participarão como representantes da Promotoria e como advogados dos réus,
desempenhando, respectivamente, papéis de acusação e defesa neste julgamento, solicita-se a
produção de documentos de posição prévios, conforme regulamento do Tribunal.
A Promotoria deverá produzir Peça Acusatória e enviá-la à Secretária-geral no dia até
as 23:59 do dia 08 de setembro. A peça deverá seguir o modelo disponibilizado junto aos
demais documentos deste comitê. É importante frisar que, embora a Promotoria esteja
representada por 05 (cinco) promotores, apenas uma peça deverá ser enviada em nome de todos.
No que diz respeito aos Advogados de Defesa, estes deverão apresentar Resposta à
acusação o no dia até as 23:59 do dia 22 de setembro. A peça de defesa deverá nortear-se pela
peça acusatória apresentada pelos promotores, de acordo com modelo disponibilizado junto aos
demais documentos deste Comitê. As petições produzidas deverão ser tempestivamente
enviadas para o e-mail tpisecretaria@gmail.com.
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4 DAS PROVAS
Com vistas a comprovação das alegações e vislumbre pelos Juízes, as partes deverão
enviar provas do que vão explanar. O modelo de envio das provas deverá seguir,
obrigatoriamente, o Guia de Provas disponibilizado pelo comitê. Isso fará com que a análise
pela Secretária-geral seja mais eficaz, bem como facilitará durante o julgamento quando
solicitado o número da prova. Ademais, a análise feita pela Secretária-geral é dotada de fé
pública, não devendo as partes levantar dúvidas ou suspeitas das ações realizadas por aquele.
Noutro pórtico, as provas devem ser enviadas até o dia 04 de outubro às 12h00min
para o e-mail: tpisecretaria@gmail.com. Até 07 de outubro, até às 23h59min, a Secretáriageral enviará um relatório para as partes demonstrando quais provas foram aceitas e quais não
foram, bem como as suas razões. Por isso, é necessária a total atenção ao Guia de Provas para
evitar qualquer impugnação.
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5 SENTENÇA
Após as explanações das partes ao longo da simulação, cabe aos participantes que
forem atuar como juízes a elaboração da sentença. Esta será redigida em duas sessões, vide
cronograma, contendo as conclusões acerca do caso anteriormente discutido.
A sentença deverá ser clara, abrangendo os fatos que compõem o caso, os fundamentos
jurídicos que ensejaram a decisão, apontados no decorrer das sessões, bem como o dispositivo
com a sentença propriamente dita.
Ressalte-se ainda que o modelo de sentença será disponibilizado aos participantes
juntamente com os demais documentos relacionados ao comitê, estando os mentores
disponíveis para eventuais dúvidas. A sentença será lida na cerimônia de encerramento da XIX
Edição da SOI.
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6 MINICURSO
No dia 09 de outubro1, ocorrerá um minicurso preparado pelos diretores deste comitê
com o escopo de melhor instruí-los acerca do caso, das regras de procedimento e dos
documentos necessários, dirimindo toda e qualquer dúvida que persistir.
Faz-se necessária a participação de todos os participantes visto a grande complexidade
do caso e dos procedimentos desta Corte e assim garantirmos o melhor desempenho de todos e
o sucesso da simulação.

1

O horário do minicurso será informado posteriormente.
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7 REGRAS DE PROCEDIMENTO
As regras de procedimento estarão disponíveis para consulta junto aos demais
documentos deste Comitê, bem como serão revisadas logo durante a primeira sessão.
Ao longo dos debates, no qual porventura surjam quaisquer dúvidas acerca de
procedimento, estas poderão ser sanadas por meio do instrumento das chamadas “questões de
dúvida procedimental”.
As “questões de ordem” podem ser suscitadas quando houver dúvidas sobre o
procedimento realizado, ou dúvidas conexas a essa.
As “questões de privilégio pessoal” podem ser levantadas quando houver interferência
pessoal, é uma questão subjetiva e por isso deve ser usada quando estritamente necessária.
Ainda, as “questões de informação” devem ser escritas e entregues à mesa quando o
questionamento não puder ser solucionado por nenhuma das questões acima.
Apenas as questões de privilégio pessoal podem interromper discurso, as demais
devem ser realizadas quando o juiz estiver com a palavra. Qualquer outra informação ou dúvida
deve ser levada aos mentores para que possam saná-las.
No que tange ao Protesto, é um recurso disponibilizado as partes quando alguma
informação não está condizente com a prova que está sendo apresentada, quando a testemunha
estiver sendo induzida ou quando a parte estiver sendo atingida. É válido salientar, que os juízes
decidirão de maneira discricionária, desta feita, preza-se pelo decoro e respeito as deliberações
da mesa.
Quando a matéria puder ser solucionada por Questão de dúvida procedimental,
Questão de ordem, Questão de informação ou Privilégio Pessoal, não poderá ser pedido
Protesto.
Ainda nesse sentido, não caberá o uso do Protesto nas alegações iniciais e finais, pois
entende-se que tais momentos são de contextualização da parte. Não será permitido ainda,
protesto em cima de protesto, destarte, é importante que os senhores mantenham o decoro em
todas as sessões de forma que o foco da simulação não seja modificado e que qualquer questão
pessoal não tenha pertinência. Qualquer excesso com relação a esse instrumento poderá levar a
mesa a aplicar sanções cabíveis.
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8 CONDUTA NOS DEBATES
Durante as sessões é importante ter em mente que devem estar presentes a Promotoria,
os Advogados dos Réus ou os Juízes do Tribunal, não uma representação que reflita suas
convicções pessoais, ideias e/ou posicionamentos próprios. Vale ressaltar que para o bom
desempenho da simulação há de se abandonar pré-conceitos básicos em relação à temática que
envolve o julgamento, tomando sempre um posicionamento coerente com a parte que
representar.
Ademais, as discussões devem ser pautadas no respeito e no decoro, pilares de
qualquer organização internacional, bem como de qualquer órgão de Justiça. Isso não impede,
obviamente, que os participantes mantenham posições firmes nas discussões. Por isso,
desentendimentos e conflitos não devem ser tamanhos que desestabilizem o julgamento desta
Corte.
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9 CÓDIGO DE VESTIMENTA
A SOI, ao trabalhar com um ambiente de simulação, preza por um padrão de
vestimenta que se adequa ao formalismo do comitê a ser simulado. Logo, não é permitido o uso
de roupas impróprias para o ambiente, sendo estas: qualquer peça jeans, shorts, bermudas,
minissaias, camisas regatas, blusas curtas ou decotadas e sapatos informais como chinelos e
tênis. Assim sendo, contamos com o senso adequado dos senhores para que fiquem, durante as
sessões, em acordo com este Código de Vestimenta.
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10 RESULTADO FINAL DA SIMULAÇÃO
A sentença será deliberada de acordo com as regras de procedimento do Tribunal, que
somente poderá ser decretada após o término da exposição da promotoria e dos advogados de
defesa. Se faz imprescindível que seja redigida pelos juízes que compõem a Corte, bem como
a sua divulgação na cerimônia de encerramento da simulação, para que as partes interessadas e
a comunidade internacional possam tomar ciência da ementa e de todo o teor da decisão.
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11 SOI CONTRA OPRESSÕES
A Simulação de Organizações Internacionais (SOI) tem como um dos seus principais
compromissos a democratização dos espaços de simulação. Um dos desdobramentos deste
Modelo das Nações Unidas é o SOI Contra Opressões, o qual tem como objetivo a construção
de um projeto diversificado em sua composição pessoal, promovendo a reflexão e discussão de
temas que envolvem questões de direitos humanos.
Durante todo o ano são realizadas diversas intervenções e formações com os membros
da SOI para tratar de pautas que envolvem minorias e o combate a qualquer tipo de opressão.
Já no período de simulação, a abordagem e estrutura do SOI Contra Opressões é aumentada.
Logo, condutas que expressem qualquer forma de opressão não serão permitidas dentro deste
modelo de simulação, havendo a disponibilidade de ouvidorias físicas e virtuais para que sejam
realizadas denúncias, as quais poderão ser feitas de forma anônima.
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12 CONCLUSÃO
Além do conhecimento acerca da sua delegação e da temática a ser debatida no comitê
a ser simulado, o participante da SOI deve também conhecer as regras de procedimento e de
conduta adotadas por estes Modelo das Nações Unidas. O conjunto de todas essas variantes são
essenciais para um desempenho de qualidade durante os dias de simulação.
Por fim, complementar à preparação individual dos participantes, a SOI conta com a
orientação fornecida pela diretoria do comitê e o apoio técnico do secretariado como outros meios
de suporte aos delegados e delegadas, sendo todos juntos partes essenciais para efetivar o sucesso desta
edição.
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