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RESUMO 

 

O presente Guia de Estudos tem como finalidade a exposição de pontos relevantes, cujo 

conteúdo é necessário para desenvolver os conhecimentos inerentes à atuação dos delegados 

nos dias de simulação. Para tanto, abordar-se-ão as etapas a serem seguidas durante a simulação, 

que vão desde as alegações iniciais e apresentação de provas às alegações finais e prolação da 

sentença. Em seguida, serão explicadas as regras de procedimento adotadas na Corte Distrital 

de Jerusalém no que diz respeito ao julgamento dos réus, que no caso em questão é o nazista 

Otto Adolf Eichmann. Ademais, explanar-se-á a respeito dos documentos que serão produzidos 

pelos delegados, como a denúncia, contestação e sentença. E, por fim, expor-se-á como se dará 

a submissão de provas em meio à Corte. Estabelece-se, finalmente, que todas as regras a serem 

expostas são imprescindíveis para o bom desenvolvimento dos trabalhos, principalmente 

levando-se em consideração que a simulação terá como contexto os anos 60 e por isso não serão 

utilizados equipamentos eletrônicos em meio à sessão de julgamento. 

Palavras-chave: Corte Interamericana de Direitos Humanos. Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos. Direitos Humanos. Responsabilidade Internacional. Efetivação de Direitos. 

      

  



 

 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ..................................................................................................................... 6 

2 ETAPAS DA SIMULAÇÃO ................................................................................................. 7 

2.1 ALEGAÇÕES INICIAIS .................................................................................................. 7 

2.2 SUSTENTAÇÃO ORAL .................................................................................................. 7 

2.3 APRESENTAÇÃO DE PROVAS .................................................................................... 7 

2.4 CONTESTAÇÃO ÀS PROVAS ...................................................................................... 8 

2.5 RÉPLICA À CONTESTAÇÃO DE PROVAS ................................................................ 8 

2.6 ARTICULAÇÃO ARGUMENTATIVA .......................................................................... 8 

2.7 PERGUNTAS DOS MAGISTRADOS ÀS PARTES ...................................................... 9 

2.8 DECLARANTES/TESTEMUNHAS ............................................................................... 9 

2.8.1 DEPOIMENTOS ............................................................................................................. 9 

2.8.2 PERGUNTAS DAS PARTES AO DECLARANTE/TESTEMUNHA .......................................... 9 

2.9 ALEGAÇÕES FINAIS ................................................................................................... 10 

3 PROCEDIMENTOS ........................................................................................................... 11 

3.1 DAS SESSÕES ............................................................................................................... 11 

3.2 DA SESSÃO IN CAMARA ............................................................................................. 11 

3.3 REGRAS DE PROCEDIMENTO NOS DIAS DE SIMULAÇÃO ................................ 11 

3.3.1 DA ALEGAÇÃO DE DÚVIDA PROCEDIMENTAL ............................................................ 12 

3.3.2 DA ALEGAÇÃO DE PRIVILÉGIO PESSOAL .................................................................... 12 

3.3.3 DA ALEGAÇÃO DE PROTESTO .................................................................................... 13 

3.3.3.1 Do uso da Réplica ................................................................................................. 13 

3.3.3.2 Do uso da Tréplica ................................................................................................ 14 

3.3.4 DA ALEGAÇÃO DE PELA ORDEM ................................................................................ 14 

3.3.5 DA ORDEM DURANTE AS SESSÕES .............................................................................. 14 

3.4 ATRIBUIÇÕES E FUNÇÕES NA CORTE .................................................................. 14 

4 DAS PEÇAS PROCESSUAIS ............................................................................................ 16 

4.1 DENÚNCIA .................................................................................................................... 16 

4.2 CONTESTAÇÃO ........................................................................................................... 17 

4.3 SENTENÇA .................................................................................................................... 17 

5 SUBMISSÃO DE PROVAS NA CORTE DISTRITAL DE JERUSALÉM .................. 19 

6 CONCLUSÃO ...................................................................................................................... 20 

 



 

 

 
6 

1 INTRODUÇÃO  

 

Pela primeira vez a Simulação das Organizações Internacionais (SOI) traz o 

julgamento do caso Adolf Eichmann versus Estado de Israel perante a Corte Distrital de 

Jerusalém. Diferentemente do Guia de Estudos, o Guia Anexo vem a explicar das diferentes 

fases processuais, das regras das sessões e os demais elementos indispensáveis ao 

funcionamento do órgão para garantir que os delegados não só dominem o conteúdo do caso, 

mas conheçam os procedimentos necessários para a simulação. 

Assim, a vigésima primeira edição da SOI ocorrerá entre os dias 5 e 9 de outubro de 

2022 na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Porém, para fins de simulação, 

o caso será apreciado no ano de 1961 na sede do Tribunal na cidade de Jerusalém, em Israel, 

fazendo com que o comitê emerja em um ambiente da década de 60. Dessa especificidade, 

decorre a não permissão no ambiente de simulação da utilização de aparelhos eletrônicos como 

celulares, tablets e notebooks. Contudo, haverá exceção à referida regra aos juízes e secretários 

no momento de redação dos documentos necessários ao processo, visando a celeridade desse. 

Por fim, ressalta-se que todas as questões abordadas neste guia foram construídas para 

a verossimilhança com o processo legal, devendo-se considerar que algumas especificidades 

necessitam de adaptação para serem desenvolvidas em uma simulação que também visa a 

produção do conhecimento. Acrescenta-se ainda que na ausência de tópicos regulamentados 

neste documento, cabe aos diretores do comitê decidir a melhor forma de procedência.  
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2 ETAPAS DA SIMULAÇÃO  

 

Com o objetivo de tornar a simulação o mais real possível e contemplar os ritos 

necessários para o andamento processual legal de um julgamento, instaura-se um cronograma 

cujo objetivo a organização da simulação da Corte Distrital de Jerusalém. Além disso, esse 

também visa garantir a aplicação dos princípios do contraditório e ampla defesa. Vale destacar 

que antes de qualquer fase explicitada a seguir ocorrerá o rito de abertura, a ser conduzido pelos 

juízes.  Isso posto, segue o detalhamento de cada fase a fim de evitar dúvidas e imbróglios 

processuais.  

 

2.1 ALEGAÇÕES INICIAIS  

 

O momento de alegação inicial é o primeiro no qual as partes são reconhecidas para 

expor seus respectivos pontos de vista acerca dos fatos pertinentes àquele julgamento. O 

momento se inicia com manifestação da acusação pelos representantes das supostas vítimas 

(promotoria), seguindo pela declaração da defesa, advogados de Eichmann.  

É importante compreender que nesse ensejo haverá apenas a declaração dos fatos 

pertinentes ao processo, sendo proibida a apresentação de provas, bem como não serão 

admitidos protestos, interrupções, ou ainda, quaisquer outras objeções vindas da parte contrária.   

  

2.2 SUSTENTAÇÃO ORAL  

 

Durante a sustentação oral as partes irão aprofundar suas alegações, naturalmente 

induzindo argumentos legais para sustentação de seus posicionamentos, bem como poderão 

refutar o que foi dito pela parte contrária durante as alegações iniciais, de modo a prezar pela 

continuidade lógica argumentativa do que foi exposto no decurso das alegações iniciais.  

A acusação iniciará exposição, sendo seguida pela defesa. Destaca-se que nesse 

momento os levantamentos de protestos – intervenção no discurso da parte contrária em razão 

de alguma suposta irregularidade dita – é permitido.  

 

2.3 APRESENTAÇÃO DE PROVAS  
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Na sequência, acontecerá o momento de apresentação de provas, onde as partes 

apresentam os elementos probatórios reunidos que compreendem ser pertinentes ao processo. 

Quanto às provas que virão a ser utilizadas, essas devem ter sido antecipadamente submetidas, 

para serem analisadas, e deferidas pelo Secretariado da Corte Distrital de Jerusalém. 

Naturalmente, as provas devem ser apresentadas de forma clara e concisa aos(às) 

Magistrados(as), para que os mesmos analisem.  

Ademais, verifica-se que a menção direta às provas somente poderá ocorrer no 

momento de apresentação das provas, durante os períodos de alegações iniciais e sustentação 

oral não poderão ocorrer quaisquer citações às provas – em razão destas ainda não serem de 

conhecimento geral. Não obstante, salienta-se, novamente, que nessa ocasião será cabível o 

levantamento de protestos por ambas as partes.    

 

2.4 CONTESTAÇÃO ÀS PROVAS  

 

Durante a contestação às provas, as partes irão refutar as possíveis provas apresentadas 

pela parte contrária. Vale pontuar que na oportunidade não será permitido a apresentação de 

novas evidências, apenas a refutação argumentativa daquelas apresentadas pela parte adversa, 

com objetivo de afastar a relação entre a prova discutida e o caso concreto, bem como os 

argumentos trazidos pela parte contrária. 

Ressalta-se que a contestação das provas não pode ser em relação à veracidade ou à 

sua existência, uma vez que isto significaria questionar a fé pública da secretaria que 

responsável pela análise das evidências.    

 

2.5 RÉPLICA À CONTESTAÇÃO DE PROVAS  

 

Nesse momento, a parte a qual teve suas provas contestadas pode refutar as alegações 

da parte adversa com o intuito de esclarecer possíveis questionamentos que podem ter sido 

levantados e/ou reafirmar argumentos com base nas evidências apresentadas.  

 

2.6 ARTICULAÇÃO ARGUMENTATIVA  

 

Durante a etapa da articulação argumentativa, as partes poderão argumentar citando 

tudo o que foi exposto no julgamento. Ou seja, podem referir-se a provas e depoimentos das 
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testemunhas e declarantes. De modo que, a argumentação se iniciará pela acusação, sendo 

sucedida pela defesa.  

 

2.7 PERGUNTAS DOS MAGISTRADOS ÀS PARTES 

 

Ao fim das articulações argumentativas, os magistrados poderão promover 

questionamentos às partes com a finalidade de esclarecer possíveis dúvidas surgidas, sempre 

de forma imparcial. Essas perguntas são fundamentais, pois são as responsáveis por auxiliar na 

elucidação da construção argumentativa exposta durante o julgamento. Dessa forma, é 

proporcionada aos juízes uma possibilidade de formar seu convencimento de forma mais direta 

e clara. Além disso, neste momento, não é permitido, em hipótese alguma, qualquer protesto à 

fala do juiz.   

 

2.8 DECLARANTES/TESTEMUNHAS  

 

A presença dos declarantes e/ou testemunhas é fundamental para a condução do 

julgamento, tendo em vista sua ligação direta ou indireta com o caso. A participação deles é a 

responsável por uma melhor percepção dos fatos, e por serem fontes de prova do processo, 

devem ser tratados de forma respeitosa.  

 

2.8.1 DEPOIMENTOS  

 

Nesse momento, o declarante/testemunha irá se apresentar e contar a sua versão acerca 

do caso, expondo o que sabe e explicando a sua relação com os fatos. Durante o seu depoimento 

é vedada a realização de protesto a fim de não comprometer a sua declaração. 

 

2.8.2 PERGUNTAS DAS PARTES AO DECLARANTE/TESTEMUNHA  

 

Com o término dos depoimentos dos declarantes ou testemunhas, as partes, seguindo 

a ordem já exposta, poderão realizar perguntas a eles. É importante frisar que os 

questionamentos devem ser feitos conforme a boa-fé, não sendo permitido que sejam ofensivos, 

desrespeitosos ou que induzam os declarantes/testemunhas a um certo posicionamento. Durante 

a inquirição dos declarantes/testemunhas, o protesto – ferramenta essa que será explicada no 
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tópico 3.3.3 “Da Alegação de Protesto” deste guia – é permitido com o intuito de assegurar 

certos direitos. 

 

2.9 ALEGAÇÕES FINAIS 

 

Essa é a última etapa em que as partes poderão se pronunciar. Dessa forma, nas 

alegações finais, cabe às partes retomarem o que foi apresentado durante o julgamento, expor 

os seus apontamentos finais e convencer os juízes da veracidade dos fatos mostrados pela sua 

parte. É importante lembrar que as alegações finais começarão pela acusação e, em seguida, 

falarão os advogados de defesa. Com isso, por ser o último momento destinado à fala das partes, 

não será permitido protestos.  
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3 PROCEDIMENTOS  

 

O procedimento diz respeito à dinâmica do rito jurídico, no caso simulado, relaciona-

se com algumas ações que constituem do processo que podem ser emanadas tanto pelos juízes, 

quanto pelas partes. Os tópicos abaixo abordam quais são e como são utilizados, a fim de que 

os(as) delegados(as) tomem conhecimento para a correta utilização dos procedimentos. 

Nesse contexto, será realizada a Corte Plenária, ou seja, a reunião em plenária da Corte 

Distrital de Jerusalém, em sessões nos dias 05 a 09 de outubro de 2022. Para efeitos de 

simulação, essa data irá se transpor para os dias 10 a 13 de agosto de 1961, de acordo com o 

cronograma oficial da Corte. 

 

3.1 DAS SESSÕES  

 

As sessões da Corte correspondem às divisões do julgamento em tempos e objetivos 

fixos. Essas serão esquematizadas em um cronograma oficial, o qual será enviado aos 

delegados(as) em momento oportuno. A partir dessa formalização, as sessões começarão 

pontualmente no horário determinado no cronograma.  

Contudo, respeitando as normativas da organização, há de atentar-se ao quórum 

mínimo necessário para a abertura das sessões. Esse é composto pela Presidência e Vice-

presidência da mesa, de três quartos (3⁄4) dos magistrados, de três quartos (3⁄4) dos(as) 

Representantes da promotoria e de três quartos (3⁄4) dos(as) Representantes do Réu. Caso não 

haja o preenchimento deste requisito, a sessão não poderá ser aberta. 

 

3.2 DA SESSÃO IN CAMARA  

 

Nem todas as sessões necessitarão da presença de todos os envolvidos no julgamento. 

As sessões in camara objetivam a promoção de debates dos(as) juízes(as) acerca dos casos, 

para que sejam definidas e produzidas as sentenças. Nestas, é permitida apenas a presença 

dos(as) juízes(as) e terão duração máxima de três horas, nos dias previamente definidos no 

cronograma. 

 

3.3 REGRAS DE PROCEDIMENTO NOS DIAS DE SIMULAÇÃO  
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As regras de procedimento são necessárias para o encaminhamento das sessões, de 

modo que o rito processual seja respeitado. Essas serão explicitadas em momento de preparação 

interno das partes e revisadas, se necessário, antes do início da primeira sessão.  

Vale ressaltar que o respeito a essas regras é imperativo a todas as partes para que haja 

decoro, com fins de conservar um ambiente respeitoso, íntegro e formal. Com isso, inclui-se o 

respeito ao tempo histórico ao qual será vivenciada a simulação.  

Além disso, pontua-se que, ao desempenhar o papel na condição de Representantes do 

Estado de Israel, de Representantes de Eichmann ou de magistrados(as), os participantes 

deverão se comportar fidedignamente de acordo com a função da sua respectiva parte, devendo 

abster-se de opiniões pessoais.  

 

3.3.1 DA ALEGAÇÃO DE DÚVIDA PROCEDIMENTAL   

 

O primeiro instrumento procedimental válido para os presentes nas sessões é a 

alegação de dúvida procedimental. A arguição desta poderá ser utilizada em caso de, ao longo 

das sessões, surgimento de questionamento acerca dos procedimentos da Corte. Deve-se atentar 

que essas não podem interromper nenhum discurso e devem ser feitas mediante permissão 

expressa dos juízes.  

Porém, para que não haja prejuízo ao seguimento do debate, preferencialmente esse 

recurso deve ser substituído com o redirecionamento das dúvidas aos mentores, os quais 

possuem competência para saná-las.  

 

3.3.2 DA ALEGAÇÃO DE PRIVILÉGIO PESSOAL  

 

Tal alegação consiste em uma interferência baseada no saneamento de uma 

necessidade pessoal, ou seja, possui um cunho estritamente subjetivo, por isso deve ser usada 

somente quando for exclusivamente necessária. À exemplo disso, tem-se, entre outras, a 

indagação quanto à audibilidade do discurso, ou mesmo iluminação da sala. 

Entretanto, é importante salientar que, em nenhuma hipótese, a alegação poderá 

interromper discursos, devendo ser direcionada, de maneira discreta preferencialmente, aos(às) 

tutores(as). 
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3.3.3 DA ALEGAÇÃO DE PROTESTO  

 

O protesto consiste em um instrumento utilizado pelas partes quando alguma 

informação não está sendo condizente com as provas ou as exposições apresentadas, quando a 

testemunha estiver sendo induzida ou quando a parte estiver sendo atacada em foro íntimo ou 

profissional. O protesto somente será aceito, estritamente, nessas situações, ainda cabendo a 

discricionariedade inquestionável dos juízes para aceitá-lo ou não.   

Ademais, o protesto jamais deverá ser utilizado nas alegações iniciais e finais, como 

também não caberá protesto em cima de protesto e em face das perguntas formuladas pelos 

magistrados. A utilização deste instrumento deverá sempre ser guiada pela boa-fé, pois qualquer 

protesto de cunho excessivo poderá ser punido de forma discricionária pelos juízes. 

É válido salientar que, para a sua devida alegação, o(a) representante da parte deverá 

expressar a palavra “protesto” em tom audível para todos os presentes da sessão. O discurso 

que estiver acontecendo deverá ser interrompido e a contagem do tempo será pausada, o 

magistrado então poderá ou não conceder a arguição do protesto naquele momento, 

reconhecendo, ou não, a fala da parte.   

Somente após o devido reconhecimento do(a) juiz(a) é que o(a) responsável pela 

arguição do protesto poderá expressar, de maneira clara, direta e célere, a alegação do vício 

presente na exposição da parte contrária.  

 

3.3.3.1 Do uso da Réplica  

 

A réplica ocorre num cenário em que parte interrompida inicialmente protesto poderá 

apresentar uma resposta frente ao que fora alegado. Devendo ser feita de forma clara e direta. 

Poderá ser utilizada na situação em que o(a) próprio(a) juiz(a) presidente entende ser necessária 

a apresentação de um posicionamento da parte contrária em face do exposto no protesto e, 

assim, designará a “réplica”. 

Ademais, a parte contrária poderá também realizar um pleito próprio ao corpo de 

magistrados, solicitando a “réplica”. Nesse caso, cabe aos magistrados a discricionariedade de 

aceitar ou não tal concessão de fala, baseando-se no caso concreto da problemática em 

discussão. 
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3.3.3.2 Do uso da Tréplica  

 

A tréplica se configura como a resposta da réplica, ocorrendo em caráter excepcional. 

Tal recurso pode ser solicitado pelas partes, ou ainda concedido espontaneamente pelo(a) 

magistrado(a) responsável por presidir a sessão, sob as mesmas hipóteses da réplica.  

 

3.3.4 DA ALEGAÇÃO DE PELA ORDEM   

 

Deverá ser utilizada pelas partes quando estas almejam se dirigir aos juízes, mas o 

tópico a ser abordado não se configura como um de protesto, dúvida procedimental ou uma 

questão de privilégio pessoal. É importante pontuar o fato de que ela não poderá interromper 

discursos. No caso, tal indagação deverá ser realizada, somente, quando o juiz estiver com a 

palavra, ou, preferencialmente, direcionada aos(às) seus(suas) tutores(as) para que estes possam 

saná-la.  

 

3.3.5 DA ORDEM DURANTE AS SESSÕES  

 

Quanto às situações que venham desenvolvimento da sessão, como o desrespeito ou a 

falta de decoro entre as partes, por exemplo, é facultado ao juiz(a) presidente(a) requisitar 

“ordem no tribunal”. Explicando a razão para ter realizado tal interrupção, solicitando o 

comportamento esperado aos indivíduos, para assim dar continuidade às exposições 

argumentativas. Na hipótese de repetitivos distúrbios, o(a) magistrado(a) pode e deve imputar 

sanções para o(s) responsável(eis).  

 

3.4 ATRIBUIÇÕES E FUNÇÕES NA CORTE 

 

O funcionamento do CDJ é pautado também nas funções delegadas à Presidência, 

Vice-Presidência e Secretário. O presidente do Tribunal tem como competência dirigir o 

trabalho e a administração do órgão, representando-o. Por sua vez, a presidência será assistida 

pela Vice-presidência, podendo assumir o cargo de Presidente da Corte e das Sessões, se este 

for incapaz de realizar suas funções, se o cargo estiver vago, ou a pedido do mesmo. 

Já o secretário, será o responsável por possuir os conhecimentos jurídicos requeridos 

para o cargo e ter a experiência necessária para o exercício de suas funções, consistindo em 
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notificar as sentenças, resoluções e demais decisões da Corte, lavrar as atas das sessões, dar 

trâmite às suas correspondências, certificar a autenticidade de documentos, executar as tarefas 

das quais seja incumbido pela Corte ou pela Presidência e as demais atribuições estabelecidas 

no Regulamento. 
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4 DAS PEÇAS PROCESSUAIS  

 

Com base na estrutura de um comitê jurídico, assevera-se que é necessária a produção 

de alguns documentos, de maneira anterior aos dias de simulação per si. Essas peças devem 

conter o posicionamento das partes - da acusação representada pelo Estado de Israel e da defesa 

de Eichmann. Dessa maneira, no rito processual da CDJ, o primeiro documento a ser produzido 

é a Denúncia, seguida pela Contestação e, enfim, a Sentença. 

 

4.1 DENÚNCIA 

 

A denúncia é o documento responsável por inaugurar o processo. Funciona, 

analogamente ao direito interno, como uma petição inicial1, por meio da qual apresentar-se-á o 

caso à Corte, de modo que o órgão jurisdicional tenha consciência de sua existência e que possa 

ir à julgamento.  

Nessa simulação, será redigida pelos representantes do Estado de Israel, enquanto 

promotores, que agirão na acusação de Otto Adolf Eichmann pelos supostos crimes cometidos 

durante a Segunda Guerra Mundial.  

No que diz respeito a seu aspecto material, deve conter: 

a) O nome, a nacionalidade, endereço e função dos Denunciantes; 

b) O nome, data de nascimento, profissão, endereço, formas de contactar o Acusado; 

c) O resumo dos fatos, feito de forma concisa e legível; 

d) O resumo das alegadas violações às Normas de Direito Interno e/ou Internacional 

e os argumentos relevantes, feito de forma concisa e legível; 

e) Os Pedidos. 

Já no formal, urge pontuar que deve ser manuscrito ou datilografado e entregue em 

mãos, com o objetivo de preservar a verossimilhança com a época a ser simulada (década de 

60), na qual ainda não existiam os equipamentos tecnológicos de que dispomos hoje. 

Como forma de auxiliar os delegados, os (as) tutores(as) disponibilizarão modelo para 

inspirá-los no processo de desenvolvimento da denúncia do caso Eichmann.  

 

 
1 Frisa-se que uma denúncia é diferente de uma petição inicial. No entanto, faz-se essa comparação para que seja 

compreendido que a denúncia funciona como um documento inaugural do processo, assim como aquela outra 

espécie de peça jurídica.  
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4.2 CONTESTAÇÃO 

 

Refere-se a uma peça jurídica, a ser desenvolvida pelos advogados de Eichmann, de 

forma que o seu conteúdo responda às acusações trazidas na denúncia. Assim, volta-se a 

explicar a versão dos fatos do acusado e expor os motivos pelos quais ele não deve ser 

responsabilizado. 

Materialmente, deve conter: 

a) A indicação do réu se aceita os fatos e as pretensões, ou se os contradiz; 

b) Os fundamentos de Direito, bem como os pedidos e as conclusões pertinentes. 

Para auxiliar na elaboração de tais documentos, o modelo da peça será disponibilizado 

e quaisquer dúvidas ou questionamentos poderão ser repassados para os(as) tutores(as). 

 

4.3 SENTENÇA 

 

Ao fim da defesa das teses por parte do Estado e do Réu, os(as) juízes(as) da Corte 

Distrital de Jerusalém serão responsáveis pela elaboração de uma sentença com o veredito de 

Eichmann. Esta será redigida nas sessões assinaladas no tópico 2 e deve reunir as conclusões 

acerca do caso discutido ao longo da simulação. 

De forma resumida, esse documento necessita abranger os aspectos processuais, não 

obstante os fatos que compõem o caso, e os fundamentos em que se baseia a decisão, bem como 

o dispositivo com a decisão final. Destaca-se que a sentença deverá ser clara e fundamentada 

com os fatos jurídicos apresentados durante as sessões. 

No aspecto material, a sentença conterá: 

a) O nome do Presidente e Vice-Presidente e dos demais juízes que compõem o 

Tribunal em causa, bem como o nome do secretário; 

b) As datas em que foi aprovada e entregue; 

c) Uma descrição das partes; 

d) Os nomes dos advogados; 

e) Os fatos do caso; 

f) Um resumo das alegações das partes; 

g) A fundamentação da questão jurídica; 

h) A decisão, se houver, em relação à penalidade imposta; 

i) O número de juízes que constituem a maioria. 
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Essa sentença será lida pelos magistrados da Corte no encerramento da Simulação. Por 

fim, ressalta-se que o modelo da sentença será disponibilizado. 
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5 SUBMISSÃO DE PROVAS NA CORTE DISTRITAL DE JERUSALÉM 

 

O comitê da Corte Distrital de Jerusalém preza por documentos idôneos, para que a 

simulação seja a mais realista possível. De modo que, a Secretaria da CDJ tem a função de 

observar se todas as provas se aplicam ao caso, bem como se as fontes citadas são confiáveis, 

e se as informações são verdadeiras. Este goza de fé pública e tem discricionariedade para tal. 

Sendo assim, serão indeferidos os arquivos que estiverem sem as fontes ou que não sejam 

confiáveis, para exemplificar informações contidas em blogs, ou que trazem parcialidade 

excessiva, ou ainda aquelas que versarem sobre conteúdo vedado por esta Corte.  

Ademais, as provas também poderão ser parcialmente deferidas. Estas não serão 

retiradas do índice de provas pela secretaria. Até a data posteriormente definida e publicada, a 

secretaria irá disponibilizar o resultado da análise das provas, nele estarão contidas as provas 

deferidas, parcialmente deferidas e indeferidas.  

Antes de iniciar a sessão, conforme já supracitado neste guia, as partes deverão 

entregar as provas que foram parcialmente deferidas com as devidas correções. Aquelas que 

ainda assim, não forem aceitas, serão anotadas no índice pelo Secretário para o entendimento 

dos juízes e da outra parte acerca do indeferimento, em momento antes do início da sessão. 

Dessa forma, não será permitida a utilização destas durante o julgamento, sob risco de 

penalidade. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Passada a leitura deste Guia Anexo juntamente com o Guia de Estudos, é esperado que 

os delegados sejam capazes de aplicar um conhecimento substantivo e habilidades formais, 

processuais e procedimentais para manejar o caso Adolf Eichmann versus Estado de Israel 

perante a CDJ. Ademais, cabe ressaltar que os Guias - de Estudo e Anexo - jamais poderão ser 

mencionados ou utilizados durante a simulação, bem como os(as) delegados(as) não devem 

referenciá-los ao longo de seus discursos.  

Por fim, enfatiza-se a obrigatoriedade do cumprimento do decoro durante toda a 

simulação, de modo a observá-la tanto nos momentos formais procedimentais quanto nos 

informais. Assim, não será tolerado qualquer tipo de preconceito, discurso de ódio nem 

qualquer ofensa a ser proferida. 

 

 

 

 

 


