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                               Carta aos  Diretores 

Caros Juízes,  

 

Sejam bem-vindos ao Tribunal Penal Internacional (TPI). Agradecemos a confiança e esperamos que após os 

dias de evento os senhores tenham as perspectivas    de mundo e do âmbito jurídico renovadas. Durante o debate 

do tema “Atrocidades aos Direitos Humanos em Ditaduras Contemporâneas” (exemplos: Chile e Sudão),  os 

excelentíssimos serão responsáveis por conduzir o julgamento    dos ditadores Augusto Pinochet e Omar Al-

Bashir, ao passo que os advogados e promotores terão a missão de defender ou acusar os réus. 

 

Devido à gravidade das acusações envolvendo ambos ditadores, é de suma importância que os senhores 

reservem boa parte do seu tempo para a análise de possíveis estratégias de resolução e aprofundamento do 

conhecimento do processo internacional penal. No decorrer do evento, as discussões serão de enorme relevância 

para todos os presentes, sendo assim: decoro, respeito e bom senso são de caráter obrigatório nesse Tribunal. 

Também são essenciais o estudo e a compreensão do Manual do Participante, uma vez que por meio desses 

terão base para um bom debate, que deve pautar o ONU. 

 

Vale ressaltar que esse Guia de Estudos é um documento introdutório e pesquisas devem ser feitas para o 

aprofundamento do tema e dos crimes. É de extrema importância que os senhores não desviem o foco das 

pesquisas sobre os crimes especificados nesse  documento. 

 

Deve-se salientar que não é permitido citar diretamente o Guia de Estudos como fonte de afirmações em suas 

falas ao longo dos debates, uma vez que esse material de estudo é visto como inexistente durante a simulação. 

Quaisquer dúvidas recorrentes, a Presidência estará disposta a ajudá-los. 

 

Como uma reflexão, a perspectiva dos fatos narrados e a futura Simulação do Tribunal Penal Internacional     

do ONU 2017 demonstram uma pequena amostra dos acontecimentos relacionados a essas sanguinárias          e 

dolorosas ditaduras. Entretanto, não se deve retirar a importância desses debates, já que memórias das 

atrocidades ocorridas não devem ser esquecidas pelas futuras gerações. 

 

Há possíveis crimes abordados sem reais fundamentos e, como uma Simulação Jurídica e não puramente      

um grupo de protesto, deve-se julgar com coerência e sensatez, e não com o calor do momento e o 

sentimentalismo. Tamanha falta de princípios tornaria a simulação apenas um julgamento sem base racional ou 

legal, transformando-a em algo fundamentado, em devida proporção, pela mesma incoerência dos inúmeros 

assassinatos que ocorreram ao longo da história humana e continuarão ocorrendo, se rumarmos em direção a 

esse caminho sombrio e  fragmentado. 

 

Portanto, baseados nos princípios éticos e legais internacionais e no anseio da equidade, da verdade e da lei 

dos homens, desejamos-lhes uma ótima simulação e um maravilhoso ONU 2017! 

 
Cordialmente, 

 
                                                                                              Comitê TPI
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Introdução 
O Tribunal Penal Internacional, estabelecido pelo Estatuto de Roma como o primeiro tribunal penal 

permanente, será regido a partir das disposições do presente Guia. As regras apresentadas referem-se a todas as 

atividades pertinentes ao Tribunal Internacional, aplicando-se, de modo subsidiário, as Regras Gerais de 

Simulação da ONU 2017. A interpretação de tais disposições caberá à Presidência do TPI e ao Secretariado do 

ONU 2017, sendo possível a alteração e a determinação do conteúdo normativo quando necessário. 

 

Aos juízes, é obrigatório o uso de vestimentas adequadas à posição no Tribunal e à dignidade da Justiça, 

sendo vetado o ingresso de participantes divergentes de tais preceitos. Além disso, em busca do bem-estar e da 

equidade aos olhos da Justiça e da Sociedade, ressalta-se como indispensável a ética, a imparcialidade por 

parte dos juízes e a coesão neste Tribunal. Não obstante, o julgamento deve respeitar as inúmeras cláusulas 

vigentes nos estatutos pertencentes ao Tribunal, como o princípio do contraditório e da ampla defesa, que 

será abordado futuramente. 

 

Quaisquer dúvidas podem ser encaminhadas aos professores responsáveis. As revisões de regras 

procedimentais e substanciais ocorrerão durante a Simulação, entretanto, é necessário que os senhores tenham 

um conhecimento prévio das normas do TPI. Além disso, juízes devem entregar um documento de 

considerações iniciais para cada caso (vide III.8.2). 

 

I – Caso A: Augusto Pinochet 
Importante: Para efeitos de um melhor funcionamento da simulação, será considerado que Augusto Pinochet 

está vivo e goza de plena sanidade mental e aptidão física e que o Tribunal Penal Internacional tem jurisdição 

sobre os crimes cometidos no Chile sob o comando de Pinochet, mesmo anteriores à cri ação do Tribunal. 

Será desconsiderada a validade da Lei da Anistia chilena de 1978 (uma vez que fere os princípios do direito 

internacional) e a decisão da Câmara dos Lordes de Londres de que Pinochet só poderia ser julgado por crimes 

de tortura e conspiração para torturar. 

 

1. Histórico 

Para efeitos de introdução ao tema, é necessário que se faça uma breve análise das circunstâncias de vida de 

Augusto Pinochet e da situação envolvendo o Chile nos contextos do golpe e da Ditadura. 

 

1.1 História de Pinochet 
 

Augusto José Ramón Pinochet Ugarte nasceu em 25 de novembro de 1915 e faleceu em 10 de dezembro de 

2006. Iniciou na vida militar aos 18 anos, quando entrou na Academia das Américas. Comandou o golpe contra o 

presidente eleito Salvador Allende em 11 de setembro de 1973, poucos dias após assumir o cargo de Comandante 

em Chefe do Exército, depois da renúncia do antigo Comandante Carlos Prats, contrário às articulações golpistas. 

Alega-se que Pinochet seja criminalmente responsável por, durante os 17 anos de seu governo, ter reprimido, 

perseguido, torturado e assassinado opositores e por ter enriquecido de forma ilícita. Após o fim de seu regime, 

ocupou por 8 anos a posição mais alta das Forças Armadas chilenas, até que, em 1998, foi nomeado Senador 

vitalício, um cargo basicamente criado por e para ele próprio pela Constituição de 1980. Teve de renunciar a esse 

posto em 2002, devido às alegações de complicações de saúde, que supostamente o salvaram de uma condenação. 
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Encontro de Pinochet com Henry Kissinger, ex-Secretário de Estado dos Estados Unidos 

 

1.2 Situação Chilena 
 

A situação chilena pré-golpe era a de um governo socialista democraticamente eleito. Apesar de 

várias articulações intentando impedir sua posse, Salvador Allende, de fato, conseguiu assumir o poder 

após sua eleição e deu início ao governo da Unidade Popular. O plano de governo era o de 

transicionar pacificamente o modelo democrático capitalista para o modelo socialista, envolvendo 

uma nova ordem institucional, com a transmissão do poder para as mãos dos camponeses e operários 

e uma nova ordem econômica, com a realização de reforma agrária, quebra de monopólios e 

estatização de empresas. 

 

Em pouco tempo, o Chile enfrentou uma crise. Os investidores não mais inseriram capital na economia 

chilena  e a oposição propagandeava ferozmente contra o governo. A situação chegou ao ponto de a 

produção de bens básicos ser sabotada, de forma a prejudicar o abastecimento e a favorecer o mercado 

informal. Em outubro de 1970, a CIA telegrafou para um agente no Chile: “É firme e irreversível a decisão 

de que Allende deve ser afastado por um golpe”. 

 

Com um clima de ingovernabilidade instaurado, as Forças Armadas chilenas, com apoio dos EUA e da 

ditadura militar brasileira, realizaram o golpe e tomaram o poder, culminando com o suicídio de 

Salvador Allende antes de ser capturado. 

 

Quando o Golpe Militar aconteceu, 3 anos depois da mensagem da CIA, o referido oficial no Chile 

telegrafou para Washington: “Golpe de Estado no Chile foi concluído próximo à perfeição”. O Chile 

ditatorial é marcado pela repressão e pelas experiências neoliberais. 

 

A reativação da economia e as medidas neoliberais levaram ao “milagre econômico” chileno, embora 

tenham causado uma concentração de renda e aumentado a desigualdade social. No início da década de 

80, com a crise internacional, a economia chilena foi pega desprevenida e a crise econômica e social 

culmina numa crise política. Com o aumento da oposição, Pinochet é rejeitado no plebiscito de 1988 e 

assim obrigado a deixar o poder, de forma que o Chile retorna enfim à democracia. 
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2. O caso contra Pinochet 

Augusto Pinochet liderou um golpe sangrento em 11 de Setembro de 1973 no Chile e ficou no 

poder durante quase 17 anos sustentando um regime ditatorial extremamente violento. Garantias 

constitucionais foram ignoradas, estado de sítio foi declarado e o congresso foi dissolvido. 

 

O ditador é acusado de inúmeras violações aos direitos humanos e aos princípios do direito 

internacional. Desaparecimentos, tortura, homicídios, deslocamento forçado e genocídio são apenas 

algumas das acusações feitas tanto pela comunidade chilena quanto pela comunidade internacional 

contra o governo ditatorial de Augusto Pinochet. 

 

Pinochet foi preso no Reino Unido em outubro de 1998 enquanto autoridades espanholas 

pediam pela extradição do acusado para que pudesse ser julgado. Por mais de 30 anos, famílias das 

supostas vítimas pedem por justiça e verdade, porém existem vários mecanismos que garantem 

impunidade aos responsáveis e vetam investigações efetivas no Chile. 

 

O governo chileno usou a soberania nacional como argumento para obter a liberação de Pinochet e a 

volta dele para o Chile, afirmando que ele poderia ser julgado por seu próprio país para obter 

reconciliação nacional, porém os esforços para mover os obstáculos que levariam a tal julgamento 

foram quase   nulos. 

 

Crimes cometidos no Chile entre 11/9/1973 e 10/3/1978 caem na Lei de Anistia declarada em 1978 

pelo próprio Pinochet. Mesmo que essa lei tenha sido declarada constitucional pela Suprema Corte 

Chilena, a Inter- American Commission on Human Rights e a UN Human Rights Committee declararam 

que a lei é incompatível com as obrigações chilenas para com a lei  internacional. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Manifestação em 2015 em memória ao  Allende 
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2.1 Histórico do caso e Problematização 
 

Julho de 1996: 
 

 Reclamações criminais iniciais são feitas à Corte Nacional Espanhola contra Pinochet, acusado de genocídio  

e terrorismo. 
 

Fevereiro de 1997: 
 

 Investigações judiciais espanholas são iniciadas centrando os crimes cometidos contra cidadãos espanhóis 

no Chile. 

 

 As acusações são de crimes contra a humanidade, sendo elas: desaparecimentos, tortura e execuções 

extrajudiciais. 
 

Outubro de 1998: 
 

 Juízes espanhóis emitem pedidos de prisão provisória para Pinochet, executados por um Magistrado do 

Reino Unido e o ex-ditador é colocado sob custódia policial em Londres. 

 
 Juíz espanhol emite um pedido de prisão internacional para preparar o pedido de extradição. 

 

 Os advogados do acusado emitem um apelo  contra sua detenção para a 

UK High Court. A Corte decreta que Pinochet é imune à extradição e ao julgamento uma vez que ele é ex-chefe 

de Estado. 

 

 As autoridades da promotoria do Reino Unido apelam contra a decisão da 

UK High Court e são autorizadas a levar o caso à Câmara dos Lordes. 

 

 

Novembro de 1998: 

 

 Governo espanhol emite um pedido de extradição formal com as autoridades do Reino Unido para encarar 

julgamento com acusações de genocídio, terrorismo, sequestro, tortura e   desaparecimentos. 

 

 O Comitê Judicial da Câmara dos Lordes, a maior corte do Reino Unido, muda o julgamento da UK High 

Court, decidindo que Pinochet não é imune ao julgamento por ser ex-chefe de Estado 

 
 

Dezembro de 1998: 
 

 Augusto Pinochet continua sob custódia policial enquanto processos legais continuam. 

 

2.2 Julgamento em Londres 
 

Janeiro de 1999: 
 

 Novas audiências começam na Câmara dos Lordes. Várias pessoas e órgãos como a Anistia Internacional,      

a Redress Trust e Sheila Cassidy (Vítima de tortura) são autorizados a participar como terceiros, assim como o 

Governo Chileno. 
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Março de 1999: 
 

 Os Law Lords decidem que Augusto Pinochet não tem imunidade de julgamento para atos de tortura 

cometidos quando ele era chefe de Estado. 

 

 Ele pode ser extraditado, mas somente pelos crimes de tortura e conspiração de tortura cometidos após       

8 de dezembro de 1988 - data em que a Convenção da ONU contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Punições 

Cruéis, Desumanas ou Degradantes, se vinculou ao Chile, Espanha e Reino   Unido. 
 
 Os Law Lords decidem que o Ministro do Interior Britânico poderia permitir os procedimentos de extradição 

continuando com o número de acusações reduzidos já que ele seria julgado apenas por tortura e conspiração à esta. 
 
 O Comitê dos Direitos Humanos da ONU alegou que a Lei da Anistia de 1978 do Chile é inválida e é 

incompatível com a obrigação do estado de investigar violações aos direitos humanos. 

 
 

Abril de 1999: 
 

 O Ministro do Interior Britânico autoriza o recomeço dos processos de extradição de Pinochet. Audiências 

são marcadas para setembro. 

 

Setembro de 1999: 
 

 Audiências do processo de extradição começam no Reino Unido na corte do Magistrado Bartle, para 

determinar a autorização da extradição de Pinochet em 35 casos de tortura ou conspiração a cometer este ato e 

em casos de tortura resultantes de 1198 desaparecimentos. 

 

Outubro de 1999: 
 

 O governo chileno pede a realização de exames médicos em Augusto Pinochet às autoridades britânicas, 

para considerar sua soltura por razões humanitárias. 

 

 Os advogados de Pinochet apelam contra a decisão do Magistrado aplicando um mandado de habeas 

corpus. 

 
Janeiro de 2000: 

 

 O Ministro do Interior, Jack Straw, anuncia a possível rejeição do pedido de extradição de Pinochet para a 

Espanha por razões de saúde. A decisão foi feita baseada no relatório de quatro  doutores. 

 

Março de 2000: 
 

 Augusto Pinochet retorna ao Chile após a decisão de Jack Straw de interromper os procedimentos de 

extradição para a Espanha por razões de saúde. 
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3. Crime I – Campo de Concentração 

3.1 Contexto do Crime 
 

Logo após o Golpe Militar e o bombardeio do Palácio de La Moneda, Augusto Pinochet criou inúmeros centros 

de detenção e tortura e campos de concentração no Chile, sendo um dos maiores o estabelecido no Estádio 

Nacional de Santiago em 12 de setembro. 

 

De acordo com a Cruz Vermelha e a Anistia Internacional, mais de 40  mil  prisioneiros  capturados  pelo 

Regime Militar passaram pelo campo. Durante as pesquisas das ONG’s, foram identificadas, mesmo nas visitas 

extremamente supervisionadas, centenas de pessoas com marcas de torturas e terror psicológico extremamente 

graves, doenças devido à infraestrutura e ao saneamento básico inexistentes, além de claros indícios de 

execuções. Além disso, há evidências de locais específicos dentro do campo de concentração para as torturas e 

assassinatos, que eram as instalações de enfermagem e o velódromo, respectivamente. Inúmeras restrições foram 

aplicadas, como o não acesso a cobertores e colchões, a proibição de visitas de familiares e advogados, e também 

o descaso com os inúmeros mortos, que eram jogados em valas no Cemitério Geral de Santiago sem quaisquer 

identificações. Até os dias de hoje, as famílias das vítimas procuram os desaparecidos, devido à dificuldade no 

reconhecimento  dos corpos. 

 

Havia a presença de delatores filiados aos partidos comunistas e socialistas do Chile (como Juan Muñoz 

Alarcon), que foram torturados para identificarem outros militantes de esquerda. Esses presos identificados eram 

enviados a outros campos e prisões mais distantes e remotos e, consequentemente, qualquer fiscalização por 

terceiros (ONG’s e outros governos, por exemplo) nessas localizações tornariam-se mais difíceis. Inúmeras ONGs   

e o atual governo chileno reconhecem que essas medidas se enquadram como perseguição de opositores à 

Ditadura de Pinochet. 

 
 

Estádio Nacional do Chile como campo de concentração em 1973 
 

Acusações: 
 

Augusto Pinochet pode e será acusado com base no Estatuto de Roma, como responsável, principalmente, 

pelos seguintes crimes cometidos a respeito dos campos de concentração: 
 Homicídio; 

 Genocídio; 

 Deportação ou transferência forçada de uma população; 
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 Prisão ou outra forma de privação grave da liberdade física, violando as normas fundamentais do direito 

internacional; 
 Tortura; 

 Perseguição de um grupo ou coletividade que possa ser identificada por motivos políticos; 

 Desaparecimento forçado de pessoas (contra a humanidade). 

 

3.2 Testemunhas e Relatos 
 

O jovem estudante de medicina, Roberto Navareti, foi um dos prisioneiros do Estádio Nacional. Ele tinha 18 

anos na época. No Documentário “War on Democracy”, o jornalista britânico John Pilger, que possui diversos 

prêmios na área do jornalismo e do Direitos Humanos, entrevistou Navareti. 

 
John Pilger: Como eram as acomodações? 

Roberto Navareti: Eles usavam diversas salas e banheiros como celas. Normalmente, salas extremamente 

pequenas (com 8 metros quadrados) abrigavam mais de 15   presos. 

 
JP: Quando começaram a torturá-lo, o que fizeram com  você? 

RN: Eles começavam a bater nos lugares que mais doíam, com os cassetetes, principalmente, nas partes 

genitais, na planta dos pés, nos braços e em outros pontos  sensíveis. 

 
JP: Deve ter sentido muito medo, aqui, não?! É algo que o marca para o resto da vida? 

RN: Sim, mas tudo fez parte do que tentámos construir neste país. O que tentaram construir foi, simplesmente, 

uma democracia equitativa. Tiraram dos Estados Unidos e dos seus aliados o controle da economia e deram para  

o povo ignorado da América Latina. Salvador Allende transformou-se em fonte de   inspiração. 

 
JP: Fascismo é uma palavra que, geralmente, é mal utilizada. Mas, você experimentou o verdadeiro fascismo, 

certo? Quando percebeu de que estava sujeito a um regime fascista? 

RN: Acho que sim. Creio que percebi desde o início, pela fúria e pela força bruta que utilizavam. Também pela 

sua falta de respeito pela dignidade humana. 

 
Eles veem-nos como coisas, e acho que é para se protegerem. Quando se está num sistema que nos vê como 

coisas, não pode haver sentimentos. Fica-se desumanizado, desde o princípio. 

Em outra prisão improvisada, a 5 km de distância do Estádio Nacional, no antigo Estádio do Chile (agora Estádio 

Victor Jara), estava aprisionado um dos grandes compositores chilenos na época, Victor Jara. As suas canções 

enalteciam a democracia popular e o governo de Salvador Allende (O Estádio do Chile será considerado como 

um dos complexos que compuseram o campo de concentração do Estádio Nacional do  Chile). 

Jara teve que fazer uma espécie de recital para os seus companheiros da prisão e cantar, enquanto os soldados 

lhe batiam e esmagavam suas mãos. No seu último poema, feito no estádio,  escreveu: 

 
Somos cinco mil 

nesta pequena parte da cidade. Somos cinco mil. 

Quantos seremos no total, nas cidades e em todo o país? Somente aqui, dez mil mãos que semeiam  

e fazem andar as fábricas. 

 
Quanta humanidade 

com fome, frio, pânico, dor, pressão moral, terror e loucura! 

Um morto, um espancado como jamais imaginei 
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Que espanto causa o rosto do fascismo! 

Colocam em prática 

seus planos com precisão arteira, sem que nada lhes  importe. 

 
O sangue, para eles, são medalhas. A matança é ato de heroísmo. 

É este o mundo que criaste, meu Deus? 

 
Mas  prontamente 

me golpeia a  consciência 

Vejo esta maré sem pulsar, mas com o pulsar das máquinas 

e os militares mostrando seu rosto de parteira, 
cheio de doçura. 

 
E o México, Cuba e o mundo? Que gritem esta ignomínia! 

Somos dez mil mãos a menos que não produzem. 

Quantos somos em toda a pátria? 

O sangue do companheiro Presidente golpeia mais forte que bombas e metralhas. Assim golpeará nosso punho 

novamente. 

Como me sai mal o canto 

quando tenho que cantar o espanto! 

Espanto como o que vivo como o que morro, espanto. 

 
De ver-me entre tantos e tantos momentos do infinito 

em que o silêncio e o grito são as metas deste  canto. 

 
O que vejo nunca vi, 

o que tenho sentido e o que sinto fará brotar o momento...” 

 
Victor Jara, Estádio de Chile, Setembro 1973, trechos selecionados. 

 
Dois dias depois, o cantor foi assassinado. 

Já a 6 quilômetros do Estádio Nacional do Chile, está localizada a Vila Grimaldi, que também será considerada 

como um dos complexos do campo de concentração. Sara De Witt, que é uma das sobreviventes desse campo    

de tortura, declarou que “ Eu era uma ativista universitária na época. Colocaram-me num quarto aos empurrões   

e à pancada. Então, tiraram-me a roupa e amarraram-me. E deram-me choques eléctricos. Estavam sempre a dar- 

me choques eléctricos nas minhas partes íntimas. E depois faziam-me andar numa roda. E, enquanto faziam isso, 

paravam e interrogavam-me. E apalpavam-me, gritavam, riam. Também sequestraram outras mulheres, Elizabeth 

Racas era uma delas, estava grávida de 7 meses. Está dada como  desaparecida”. 

 

3.3 Pontos de Defesa 
 

As declarações do governo ditatorial de Pinochet sobre os campos de concentração são escassas, embora 

algumas investigações internas do próprio governo de Augusto Pinochet tenham sido realizadas nas prisões 

para documentar a quantidade de mortos. O governo afirmou que o número total de vítimas não passou    

de centenas e, além disso, declarou que as prisões seguiam todos os trâmites legais vigentes. Outro ponto 

também abordado pelo governo de Pinochet foi o“Libro blanco del cambio de gobierno en Chile” (Livro Branco 

da Mudança de Governo no Chile), que supostamente documenta as futuras medidas que o Salvador Allende 
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tomaria para instaurar uma ditadura socialista no Chile, aliado a governos socialistas (Cuba), além de fotos de 

armamentos que seriam utilizados para o autogolpe de Allende. Entretanto, a Folha de São Paulo em 1998 e 

Organizações não governamentais discutem a veracidade do livro. 

Além disso, o governo de Pinochet também possuía o suporte de outras nações, como mostra a entrevista de 

John Pilger com Duane Clarridge, o chefe da CIA na América Latina durante grande parte da Ditadura Chilena. 

 
Clarridge: A única razão por que o Chile ainda existe é por causa do Pinochet. Pilger: Mas, à custa de vidas 

humanas? Os milhares de desaparecidos, os  assassinatos. 
DC: Não são milhares, senhor. 

JP: Foi um tempo que, hoje, por quase todos, é recordado como uma época negra. E a CIA teve um papel 

importante. 

DC: Sim, é verdade, teve um papel importante no golpe ao sei-lá-quem. 

JP: “Sei-lá-quem” era Salvador Allende, um líder democraticamente eleito. 

DC: Correto. Ok. 

JP: Ok? Depor um governo democrático. Isso é  ok? 

DC: É uma questão de interesse de segurança nacional. 

JP: O senhor nega que Pinochet causou um grande sofrimento. 

DC: Isso de“grande” não é verdade. Que cometeu crimes, estou de acordo. 

JP: Mas, eram necessários? 

DC: Às vezes, lamentavelmente, é necessário quebrar alguns  ovos. 

 
Já uma parcela da população civil na época sentia a necessidade de algumas medidas tomadas pela Ditadura. 

Segundo uma cidadã chilena (trecho retirado de “Waron Democracy”),“[O país] tinha que ser gerido corretamente. 

E todas as pessoas deviam fazer o seu trabalho, porque se elas não o faziam, ninguém o faria. E este era o homem 

que podia contê-los. Não acredito que tenha havido tortura neste país. Você tem que entender uma coisa: Para 

que torturar tantos quando se podia matá-los? ”. 

 

4. Crime II – Caravana da Morte 

4.1 Contexto do Crime 
 

A popularmente conhecida “Caravana da Morte” foi uma ação de militares chilenos supostamente liderada 

por Augusto Pinochet, de acordo com Sergio Stark (comandante da caravana), pouco após seu golpe em 1973. 

Este grupo é acusado pelo sequestro, assassinato e desaparecimento de pelo menos 75 presos políticos por meio 

desta ação. 

Segundo Stark, a missão do grupo era“apressar” o julgamento de dezenas de esquerdistas que foram detidos 

logo após o golpe. Militares percorreram, de helicóptero, 16 cidades chilenas, (Das quais, as principais foram: 

Cauquenes, La Serena, Copiapó, Antofagasta e Calama) com aproximadamente 90 vítimas, sendo que muitos dos 

corpos foram jogados em covas clandestinas ou em alto- mar. Dezoito corpos não foram encontrados até hoje. 

A comitiva matou muitos em pouco tempo. Suas ações foram iniciadas no dia 30 de setembro de 1973 em 

Cauquenes, e finalizadas no dia 20 de outubro em Calama. Em vários casos a ação retirava as vítimas das prisões 

(já que muitas já haviam sido condenadas a penas de prisão) para matá-las. De acordo com uma confissão            

de Joaquín Lagos (general participante da caravana) as vítimas do pelotão de fuzilamento eram destroçadas.    

“Eles as fuzilavam por partes. Primeiro nas pernas, depois nos órgãos sexuais, depois o coração. Sequer havia tiro de 

misericórdia”. 
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Protesto no Chile 

 

Acusações: Augusto Pinochet pode e será acusado com base no Estatuto de Roma, como responsável, 

principalmente, pelos seguintes crimes cometidos na Caravana da   Morte: 
 Homicídio; 

 Genocídio; 

 Deportação ou transferência forçada de uma população; 

 Prisão ou outra forma de privação grave da liberdade física, violando as normas fundamentais do direito 

internacional; 

 Tortura; 

 Perseguição de um grupo ou coletividade que possa ser identificada por motivos políticos; 

 Desaparecimento forçado de pessoas (contra a humanidade). 

 

4.2 Testemunhas e Relatos 
 

Angela Saavedra, irmã de JOSÉ GREGORIO SAAVEDRA GONZÁLEZ, falando em 29 de setembro de 2008: 

 
“Sou a filha mais velha de uma família típica Chilena. Eu tinha 13 anos quando José Gregorio - quarto filho e 

primeiro menino - chegou à nossas vidas. [...] Buscando novos horizontes, meu pai e eu viemos viver em Calama, 

no Norte do Chile, em agosto de 1959. Eu estava pronta para conseguir um emprego. O resto da família nos 

seguiu. [...] 
Eu e meu pai trabalhávamos para sustentar a família. [...] 

 
José Gregorio, conhecido como Pepe por nós e amigos, estava estudando em uma escola de ensino 

fundamental e vivendo comigo de segunda a sexta já que minha casa era mais próxima da escola. [...] 

 

Ficamos preocupados por causa das notícias de Santiago, a capital, e de outras cidades. Uma noite, no dia       

24 de setembro de 1973, um grupo de carabineiros chegou em minha casa com meu pai. Nunca vou esquecer     

da expressão do meu pai quando ele disse que eles vieram para Pepe. Eu estava no meu quarto enquanto meu 

marido e Pepe estavam assistindo TV na sala. O que eu vi foi minha casa cheia de policiais, com meu marido e 

Pepe contra a parede enquanto os carabineiros revistavam o quarto de Pepe. Eles rasgaram o colchão e checaram 

tudo, levando algumas coisas com eles, mas nada particularmente especial. Eles também levaram meu irmão 

alegando que eu poderia buscá-lo na estação de polícia no dia    seguinte. 

 

A angústia que eu senti continua comigo. Depois eu fui descobrir que meu irmão havia sido um candidato 

para o Centro Geral de Estudantes e que ele era um membro do Movimento da Esquerda Revolucionária. 
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Pepe também foi acusado de planejar estourar a estação de polícia com dinamite. Eles não encontraram 

nenhuma dinamite, nem na casa do meu pai, nem na minha. Nós não sabíamos de seu paradeiro durante alguns 

dias. No dia 29 de setembro, Pepe foi encontrado na cadeia de Calama, e lá ele ficou até o dia 19 de outubro de 

1973, data na qual ele foi assassinado.” 

 

4.3 Pontos de Defesa 
 

É fato que, durante seu governo, Augusto Pinochet era chefe de Estado do Chile, país no qual um número 

exorbitante de torturas, assassinatos e desaparecimentos ocorreram debaixo dos olhos de seu governante. 

 

Organizações não governamentais, órgãos policiais e jurídicos, organizações civis, entre outros realizaram 

pesquisas e investigações que apresentam não só que incriminam Pinochet, mas que também o inocentam. 

 

Apoiadores das ideologias e das ações do ex-ditador argumentam que Salvador Allende estava encaminhando 

um país para uma guerra civil, por meio de suas promessas (feitas durante seu processo de eleição) não cumpridas 

e a jornada sendo feita rumo ao comunismo. Não só os apoiadores, mas também a defesa legal de Pinochet 

defende que apesar de ter havido mortes, foi por um bem maior, respeitando as vontades e direitos da população 

chilena. Alegandotambémque, emumatomadadepoderqueháconflitoenvolvendoforças militares, certamente 

haverá mortes. Tais perdas foram essenciais para a execução da vontade do povo de um país melhor. 

 

Ao ser extraditado de volta para o Chile, Augusto Pinochet recebeu inúmeras acusações da Suprema Corte      

do Chile, para efetivar seu julgamento como prometido. Para começar os processos legais, o juiz Juan Guzmán 

interrogouoex-ditadorsobre algunsassuntose, dentre eles, a Caravanada Morte.  Segueexcertodointerrogatório: 

 
 

Interrogatório de Pinochet sobre a Caravana da Morte, 23/01/2001 
 

Guzmán: “Como chefe de Estado, presidente da Junta de Governo, ou em qualquer outra qualidade, o sr. pediu 

ao general Sergio Víctor Arellano Stark, que, como seu representante, fizesse uma viagem durante os meses de 

setembro e outubro? E qual foi o objetivo dessa  viagem?” 

 
Pinochet: “O motivo da viagem era acelerar os processos de modo a encerrá- los rapidamente, sentenciando 

a quem devesse ser condenado e liberando os que não estavam implicados.” 

(Em seguida Guzmán mostrou a Pinochet o original do ofício nº 2425/376, emitido na cidade de Antofagasta 

em 31 de outubro de 1973, assinado pelo general de brigada Joaquín Lagos Osorio. O juiz perguntou se Pinochet 

reconhecia como sua uma anotação feita com tinta vermelha. O general confirmou que a caligrafia era sua.) 

 
Pinochet: (segurando documentos) “O que consta no resumo como pessoas executadas por ordem do 

CJE (comandante em chefe do Exército) é absolutamente falso. Não sou nenhum criminoso. Até porque os 

encarregados dos processos, que cuidavam dos casos dos detidos, eram os comandantes dos respectivos 

destacamentos.” 

 
Guzmán: “Tendo conhecimento de todos os excessos que foram cometidos por motivo da viagem do general 

Arellano Stark por diversas regiões do país, o sr. adotou alguma medida para fazer valer sua   responsabilidade?” 

 
Pinochet: “Como já lhe disse anteriormente os encarregados de agilizar os processos eram os comandantes 

das respectivas guarnições.” 

 
Guzmán: “O sr. deu ordens para que se fuzilasse alguém durante a viagem que o general Arellano e sua 

comitiva fizeram por várias cidades durante o ano de 1973?” 
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Pinochet: “Na verdade, é impossível que eu me lembre de tudo hoje em dia. Eu, em nenhum momento, 

mandei fuzilar ninguém. Havia uma ordem da Junta de Governo de que somente em caso de autodefesa se podia 

abrir fogo.” 

 
Guzmán: “Em algum momento, o sr. deu ordens no sentido de que se entregassem aos familiares os corpos   

de pessoas que morreram naquela ocasião?” 

 
Pinochet: “Se isso aconteceu, a razão era que muitas vezes os corpos das pessoas falecidas eram recolhidos 

por seus próprios familiares. Em outros casos, como se tratavam de terroristas, e eles estavam sem documentos, 

era difícil identificá-los, e ninguém sabia onde estavam os corpos porque ninguém pedia por eles”. 

 
Guzmán: “Em sua opinião, por que aconteceram esses excessos? Por que não foram devolvidos muitos dos 

cadáveres?” 

 
Pinochet: “No primeiro caso, não sei. Quanto ao segundo, já  respondi.” 

 

II – Caso B: Omar Al - Bashir 
 

Crianças escondidas dos ataques em caverna perto da vila Dursa, 2015. 
 
 

1. Histórico 

Para efeitos de introdução ao tema, é necessário que se faça uma breve análise das circunstâncias de vida de 

Omar Al-Bashir e da situação envolvendo o Sudão nos contextos do golpe e da Ditadura. 

 

1.1. História de Omar Al-Bashir 
 

Omar Al-Bashir estudou em uma escola militar no Cairo e, por isso, entrou cedo no exército do Sudão. Serviu no 

exército egípcio durante a guerra com Israel em 1973, e ao voltar para o Sudão, Omar tomou frente em operações 

militares no Sul do país. Para se tornar presidente, organizou e comandou o golpe contra o presidente Sadeq Al- 

Mahdi, em 1989. 
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Al-Bashir possui o militarismo enraizado em sua criação, já que teve uma ligação com os militares desde 

criança e efetuou o golpe em meio a uma guerra civil. Seu governo assinou um acordo para acabar com a guerra 

em 2005, mas um novo conflito em Darfur surgiu quase simultaneamente. Até hoje, Omar governa seu país com 

mão de ferro. 

 

1.2. Situação do Sudão 
 

Após o golpe de Omar, a economia do Sudão se fortaleceu e muitas pessoas se enriqueceram devido à 

exploração do petróleo e ao fortalecimento e avanço intenso da área de telecomunicações. Porém, o Sudão do  

Sul possui três quartos da reserva petrolífera, obrigando o Sudão do Norte a cortar   gastos. 

 

O número de óbitos anuais no Sudão girava em torno de 9 milhões, porém devido à Segunda Guerra Civil 

Sudanesa - um conflito majoritariamente religioso entre a região Norte e Sul - que teve início em 2007, o número 

de óbitos aumentou para aproximadamente 15 milhões. 

 

2. O caso contra Al Bashir 

As atrocidades cometidas em Darfur, a guerra que levou ao surgimento do Sudão do Sul e as atitudes ditatoriais 

de Omar Hassan Ahmad Al Bashir são apenas alguns dos elementos que compõem seus possíveis crimes. A 

magnitude e a seriedade do conflito em Darfur, contudo, levaram essa situação a ser a principal motivadora do 

caso contra Al Bashir. Como diversos organismos internacionais denunciam há tempos, a violência em Darfur por 

parte do governo e de suas milícias aliadas perdura inabalável e, talvez até mesmo crescente, desde o início do 

conflito em 2003. Não à toa, tal foi a situação que motivou as acusações contra o presidente sudanês perante o 

Tribunal Penal Internacional. A gravidade do conflito em Darfur é tamanha que, segundo estimativas da ONU, já 

deixou 300 mil vítimas fatais e cerca de 3 milhões de pessoas  deslocadas. 

 

O caso contra Al Bashir no TPI sofre com diversos impasses relacionados à falta de colaboração por parte dos 

Estados membros do Estatuto de Roma. Muitos países signatários do Estatuto receberam visitas de Al Bashir: 

Chade recebeu 5 visitas, enquanto Rep. Dem. do Congo, Djibouti, Quênia, Maláui, Nigéria e África do Sul foram 

visitados 1 vez cada. É preciso mencionar, no entanto, que em anos posteriores às visitas, Maláui e Quênia se 

recusaram a hospedar eventos internacionais devido à possível presença de Al Bashir, o que já indica algum 

avanço nos esforços pela sua prisão. 

 

O caso de Al Bashir é um dos que mais sustenta críticas ao Tribunal Penal Internacional. Diversos países da 

comunidade islâmica e da União Africana (que votou formalmente a não cooperar com os mandados de prisão) 

apontam para o TPI como uma organização supostamente racista e enviesada contra Estados da África, devido ao 

fato de que, até hoje, todos os casos já julgados foram em países africanos. Tais críticas ignoram, no entanto, que 

muitos casos do Tribunal foram pedidos pelas próprias autoridades locais, enquanto outros foram encaminhados 

pelo CSNU, havendo pouquíssimos exemplos de investigações na África abertas pelo próprio Escritório da 

Promotoria do TPI. 
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Mapas do Sudão com destaque a região de Darfur 

 
 

Importante: Para efeitos de um melhor funcionamento da simulação, será considerado que Omar Al Bashir 

está sob custódia do TPI para o seu julgamento. Além disso, o atual julgamento não ocorrerá nos exatos mesmos 

termos do processo anterior existente no TPI em Haia, de forma que não será tolerado nenhum tipo de cópia. 

 

2.1. Histórico do Caso e Problematização 
 

 Em março de 2005, o CSNU encaminha o caso de Darfur ao Promotor do TPI, num ato previsto pelo Estatuto 

de Roma, o que permite o início das investigações. 
 Em 6 de junho de 2005, o Escritório da Promotoria do TPI inicia suas investigações sobre a situação em Darfur. 

 Em 14 de julho de 2008, o então Promotor Chefe do TPI alega que Al Bashir era criminalmente responsável 

por crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crimes de genocídio. 

 Em 4 de março de 2009, a Câmara de Pré-Julgamento do TPI emite o 1º mandado de prisão para Omar Al 

Bashir, por crimes contra a humanidade e crimes de guerra, alegando também a insuficiência de evidências para 

processá-lo por genocídio. 

 Em 6 de julho de 2009, o Escritório da Promotoria requereu uma revisão da decisão de não julgar Al Bashir 

por genocídio. 

 Em 3 de fevereiro de 2010, a Câmara de Recurso acatou o   requerimento e, em 12 de julho de 2010, um    

2º mandado de prisão foi emitido após revisão da decisão, dessa vez incluindo as acusações de genocídio. 

Segundoositedenotícias Quartz, desdeoprimeiromandadodeprisão, Al Bashirfez 74 viagensinternacionais   

a 21 países, 7 dos quais são membros do Estatuto de Roma e, portanto, deveriam cooperar com o  TPI. 
 Os mais visitados foram: Etiópia (19x), Arábia Saudita (10x), Catar (8x), Egito (6x) e Chade (5x). 

 Por diversas vezes foi requerido a países membros do Estatuto de Roma que cooperassem na prisão de Al 

Bashir durante suas visitas, o que  não ocorreu. 

 Em julho de 2013, Al Bashir esteve na Nigéria para uma Cúpula da União Africana, fugindo em pouco 

tempo devido à pressão sobre o governo nigeriano para que ele fosse entregue ao TPI. 

 Em junho de 2015, durante uma Cúpula da União Africana, Al Bashir foi proibido de sair da África do Sul 

enquanto uma corte local deliberava sobre sua prisão. No entanto, ele saiu do país pouco tempo depois. 

 Segundo o Relatório Mundial de 2016 da Human Rights Watch, o Sudão expulsou as organizações 

humanitárias de Darfur, em resposta ao mandado de prisão emitido pelo TPI, em março de 2009 para o presidente 

Omar al-Bashir. 

 Desmantelou também grupos que promovem publicamente a Justiça e os direitos humanos. Como a 
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maioria das áreas tornaram-se inacessíveis para funcionários de ONG’s, a quantificação exata do número de 

vítimas, diretas ou indiretas, do conflito em Darfur foi ainda mais dificultada. 

 

3. Crime I - Ataques aos Vilarejos em Darfur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto de satélite de uma vila atacada 
 
 

3.1. Contexto do Crime 
 

O conflito na região de Darfur, a Oeste do território sudanês, vem se desenvolvendo de forma sangrenta e 

terrível durante muito tempo, de tal forma que a Organização das Nações Unidas já o descreveu como “a pior  

crise humanitária do mundo”. Segundo o historiador da Ohio State University, Ahmad Sikainga: “Por trás dos 

trágicos eventos em Darfur está um complexo histórico de desigualdades sociais profundamente arraigadas,    

uma crise ambiental, a competição por recursos naturais, noções de identidade conflitantes, a militarização         

de sociedades rurais e, acima de tudo, um problema crônico de maus governos que aflige o Sudão desde sua 

independência do domínio colonial britânico em 1956” (é fundamental que o artigo de Sikainga seja lido para 

maior entendimento das circunstâncias que levaram ao início do conflito em Darfur. Vide “III -   10”). 

 

O conflito, iniciado em 2003, é marcado por inúmeros exemplos de vilarejos invadidos, bombardeados    

e destruídos. Ainda em 2004, um relatório de 48 páginas da Anistia Internacional (AI) já relatava severos 

abusos aos Direitos Humanos e ao Direito Humanitário, responsabilizando também o governo sudanês por 

bombardeamentos e por ligações com os combatentes Janjaweed (milícias armadas de etnia árabe apoiadas 

pelo governo), os quais situam-se dentre os grandes responsáveis por ataques a vilas e pelo massacre em 

Darfur, juntamente com forças oficiais do governo sudanês. Como pode ser constatado a partir dos relatos de 

sobreviventes e deslocados internos, os agressores, além da matança, promovem também a destruição das vilas 

e de seus meios de subsistência, como seus rebanhos e plantações. Ainda de acordo com o relatório de 2004: 

“Os depoimentos sugerem que essa estratégia visava a tomar controle sobre as terras locais ou a punir pessoas 

suspeitas de apoiar ou simpatizar com os grupos políticos armados em Darfur”. 

 

Um pequeno relatório de 2006 pela AI novamente estabelecia as conexões entre as ações dos Janjaweed 

e o governo do Sudão. De acordo com o relatório: “Os deliberados ataques a vilas são parte de uma política 

governamental para evacuar as comunidades que possam apoiar a oposição armada e para dificultar que tais 

grupos armados consigam se sustentar. Lançar mão dos Janjaweed para cumprir tais objetivos é menos custoso 

militar e materialmente”. Os principais grupos armados de oposição ao governo são as duas grandes facções do 

Sudanese Liberation Army (SLA), além do Justice and Equality Movement (JEM). O SLA dividiu-se por conta de 
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discordâncias em relação ao acordo de paz assinado em 2006 com o governo, formando o SLA/MM (liderado 

por Minni Minawa), que assinara o acordo, e o SLA/AW (liderado por Abdul Wahid). Ainda que possa haver, vale 

ressaltar, vilarejos provendo qualquer tipo de apoio aos grupos de oposição armada, o Direito Humanitário, 

conjunto de leis que protege as pessoas em tempos de conflitos armados, garante proteção a quaisquer pessoas 

que não se engajaram diretamente nas hostilidades, visto que continuaram na posição de civis. 

 

Em 2013, outro relatório da AI divulgou que, apenas nos 3 meses antecedentes ao aniversário de 10 anos do 

conflito em Darfur, reportaram-se 500 mortes de civis e 100 mil deslocados internos em ataques envolvendo 

forças governamentais. 

 

No relatório “Men With no Mercy”, de 2015, divulgado pela Human Rights Watch, pode-se constatar um sem- 

número de hostilidades cometidas pelas Rapid Support Forces (RSF - Forças governamentais sob o comando 

do Serviço Nacional de Inteligência e Segurança sudanês) durante as duas fases do que se chamou “Operation 

Decisive Summer”. Já no relatório “Scorched Earth, Poisoned Air”, de 2016, novamente divulgado pela Anistia 

Internacional, encontram-se as diversas atrocidades cometidas durante os ataques à região de Jebel Marra, um 

maciço vulcânico localizado no centro de Darfur. Dessa vez, o relatório traz imagens e relatos evidenciando o uso 

de armas químicas por parte das forças do governo sudanês. 

 

Al Bashir pode e será acusado, principalmente, de ser criminalmente responsável, como um co-perpetrador 

indireto, pelos seguintes crimes: 

 

 Dirigir intencionalmente ataques à população civil em geral ou civis que não participam diretamente das 

hostilidades (enquanto crime de guerra); 

 Pilhagem (enquanto crime de guerra); 

 Homicídio (enquanto crime contra a  humanidade); 

 Extermínio (enquanto crime contra a  humanidade); 

 Transferência forçada (enquanto crime contra a humanidade); 

 Tortura (enquanto crime contra a humanidade); 

 Genocídio por assassinato; 

 Genocídio por ofensa grave à integridade física ou  mental; 

 Genocídio por sujeição intencional a condições de vida calculadas para acarretar a destruição física de um 

grupo. 

 

Observações: 
 

(1) Todos os relatórios aqui mencionados, bem como o artigo de Ahmad Sikainga, podem ser acessados a partir das referências bibliográficas deste 

Guia, e é fortemente recomendado que tais documentos sejam estudados como parte da preparação para a simulação, especialmente no caso da Defesa e 

da Promotoria. 

(2) Todas as citações feitas durante os tópicos 3.1, 3.2 e 3.3 da seção II deste Guia são traduções livres dos originais em inglês. 

(3) Apesar dos muitos e variados crimes envolvendo o conflito em Darfur, para fins de um maior foco e delimitação do objeto de estudo, este crime 

deverá focar-se apenas nas situações de ataques a vilarejos. Além disso, todo crime de violência sexual deverá ser incluído no Crime II, que focará apenas 

nesse tipo de situação. A Mesa Diretora está ciente de que muitos crimes serão deixados de fora, mas é virtualmente impossível que toda  a situação seja 

discutida e resolvida durante os poucos dias de evento, de forma que optou-se por selecionar situações específicas para cada caso a ser julgado. Salienta-se, 

novamente, que o intuito do Tribunal será de julgar o réu, e não a resolução do conflito em Darfur. 
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3.2. Testemunhas e relatos 
 

Primeiramente, é importante frisar que, tendo em vista o número de relatos disponíveis nos relatórios 

analisados, é provável que muitos fiquem de fora desta seleção, de forma que uma leitura detalhada dos relatórios 

em questão possa ajudar no encontro de inúmeros outros depoimentos de vítimas. Para acesso aos documentos 

usados, vide“III - 10”. As partes entre colchetes são explicações adicionadas pela Mesa Diretora, de modo que não 

são parte do texto original. Alguns relatos foram encurtados, como demonstrado pela notação  “[...]”. 

 

Relatos provavelmente situados entre 2003 e 2004: 
 

Habitantes de Turlili declararam: 
 

“Primeiro os Árabes queimaram as casas e pegaram nossos animais. Então eles pegaram nossos itens de cozinha, 

nosso milhete [uma espécie de cereal] e até mesmo nossos cobertores. Foi isso que nos fez vir aqui [possivelmente se 

referindo ao campo de refugiados]. Eles levaram nosso milhete com eles, nós não pudemos colher nossas plantações. 

Os camelos deles comeram nossas plantações também. Geralmente nós fazemos a colheita em setembro e depois as 

mulheres cultivam vegetais. Como nós vamos sobreviver agora? ” 

 
Segundo um chefe local na região de Abu Gamra, entre Tina e Kornoy: 

“Os Árabes e as forças governamentais chegaram pelos dois lados da vila, com veículos, camelos e cavalos,       

e portando armas pesadas. Eu me escondi para ver quantos eles eram. Os Árabes cercaram a vila com mais de mil 

cavalos. Havia também um helicóptero e um avião Antonov. Eles bombardearam a cidade com mais de 200 bombas. 

Contamos 119 pessoas mortas pelo bombardeio. Então os Árabes queimaram todas as nossas casas, levaram todos os 

produtos do mercado [...]. Eles disseram que iriam conquistar o território inteiro e que os negros não tinham o direito 

de permanecer na região. ” 
 

“Operation Decisive Summer” Fase I, fevereiro a maio de 2014 
 

De acordo com as Nações Unidas, mais de 103 vilas foram destruídas pelas RSF em North Darfur e South  

Darfur entre 28 de fevereiro e 29 de abril de 2014. 

 

Em South Darfur, as RSF atacaram as seguintes cidades (e as aldeias nas redondezas): Hijer Tunjo, Um Gunya, 

Marla, Thani Deleba, Tukumari, Himeda, Barkatulie, Afouna, Donkey Dereisa e Sani Deleba, várias delas múltiplas 

vezes. Em North Darfur, foram atacadas aldeias próximas às cidades de: Korma, Kutum, Um Sidir, Hashaba, Bashim, 

Anka, Melit, Amarrai, Bir Maza, Gira, Sarafaya e Tawila. 

 

Segundo Nasradeen, 42, de Donkey  Dereisa: 
 

“Nós somos fazendeiros. As RSF vieram. Eles não acharam nenhum rebelde então começaram a atacar os civis. Eles 

pilharam tudo. Eu vi os corpos de três pessoas que foram mortas. Elas foram mortas porque se recusaram a entregar 

seus animais. ” 

 
De acordo com Hamid, 47, habitante de Annun, perto de Um Gunya: 

“As RSF queimaram nossa vila e tomaram nosso gado. Um homem, um pastor, foi morto porque se recusou a 

entregar seu camelo. Durante o ataque nós fugimos para a cidade de Sani Deleba. Então eles nos atacaram lá. Cerca 

de 100 veículos vieram e nos cercaram. As RSF mataram um homem em frente à estação policial no sábado porque ele 

tentou resistir [...]. Ele não tinha nenhuma arma. ” 
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Para Zeinab, 25, moradora de Birdik: 

 

“Eles foram de casa em casa procurando por homens. Qualquer homem que tentasse escapar era morto. Perdi 

muitos parentes [...]. Depois que eles mataram as pessoas os veículos saíram e os aviões vieram e começaram a 

bombardear [...]. Nosescondemos[...] atéqueasbombaspararamporvoltadasquatrodatarde. Tudoestavadestruído. 

Só sobraram corpos e casas queimadas [...]. Não tinha mais nenhum homem. Nós, as mulheres, começamos a enterrar 

os corpos. Às vezes achávamos um braço ou uma perna e fomos enterrando tudo [...]. Depois juntamos as crianças e 

partimos em grupo [...]. Andamos por cinco dias até Um Baru. ” 

 
Muitos outros relatos e detalhes da Operação das RSF aqui referida, bem como inúmeras páginas relatando      

a Fase II da Operação, podem ser encontrados no relatório “Men With no Mercy”, divulgado pela Human Rights 

Watch (vide III - 10). O relatório “Scorched Earth, Poisoned Air”, da Anistia Internacional, também provê uma 

gigantesca miríade de relatos, de forma que sua análise também será extremamente produtiva. Além disso, a  

Fase II da Operação “Decisive Summer” será melhor explorada durante as discussões pertinentes ao “Crime II” do 

julgamento de Al Bashir. 

 

3.3 Pontos de Defesa 
 

Em entrevista ao jornal britânico The Guardian (2011), Al Bashir parece afirmar-se como um homem mal- 

entendido e injustiçado pelo Ocidente. O presidente sudanês argumenta que seu governo não foi quem começou 

o conflito em Darfur, mas pelo contrário, está fazendo de tudo para encerrá-lo. 

 

Como ele próprio explica, as tensões étnicas entre povos nômades e sedentários em Darfur existiam há muito 

tempo, e a escalada do conflito levou a uma insurreição contra seu governo. Em sua própria defesa, no entanto, Al 

Bashir baseia-se em minimizar os impactos, na população civil, de sua campanha contra os rebeldes, oferecendo 

também alternativas aos números divulgados pela   ONU: 

 

“Era um dever do governo combater os insurgentes, mas nós não combatemos as pessoas de Darfur. Não estamos 

dizendo que não há nada em Darfur, tem sim um problema, tem pessoas deslocadas, mas os números sobre os quais eles 

falam, 2.5 milhões, isso não está certo. Nós estimamos esse número em 70 mil.” 

 

Cinco anos depois, numa entrevista em vídeo à BBC News (2016), Al Bashir novamente responde às acusações    

de crimes: 

 

“Todas essas alegações são infundadas, nenhum desses relatórios é verdadeiro. Nós desafiamos qualquer um a 

visitar as áreas retomadas pelas forças armadas e encontrar uma única vila que tenha sido incendiada. De fato, não 

houve nenhum bombardeio aéreo, vila nenhuma foi destruída. Mas é claro que devido à operação [das forças armadas] 

algumas pessoas fugiram, mas elas foram para áreas controladas pelo governo. Elas buscaram segurança e refúgio onde 

o governo e as forças armadas estão presentes. Isso obviamente é prova de que o governo não ataca civis. ” 

 

Ainda nessa entrevista, Al Bashir afirma que somente um pequeno número de civis foi deslocado devido ao 

conflito, e que agora tais pessoas estão em áreas controladas pelo governo ou onde há forças de paz da ONU. 

Argumenta também que a presença de forças da ONU e da UNAMID, bem como de ajuda humanitária, não é   

mais necessária, uma vez que a paz teria retornado a Darfur e que a região estaria num período de prosperidade. 

Questionado sobre os 2.5 milhões de deslocados internos e sobre como cuidar de todos sem ajuda externa, Al 

Bashir também responde diminuindo o impacto do conflito na    população: 

 

“Estou lhe dizendo que esse número é muito inflacionado. O número exato de todas as pessoas deslocadas em 

Darfur é 160 mil. Quanto a essas estimativas de milhões, bem elas estão erradas. E como eu disse, não temos nenhum 

problema em alimentar essas pessoas. 
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4. Crime II - Violência Sexual em Darfur 

4.1. Contexto do Crime 
 

Desde o início dos conflitos em Darfur, diversas denúncias de organizações internacionais enfatizaram a 

presença generalizada de agressão sexual, além do descaso e falta de suporte do governo sudanês a essas vítimas 

na região, atrelados, também, à presença do Exército do Sudão nesses crimes. 

 

Segundo o Médicos sem Fronteiras (MSF), cerca de 81% das vítimas são agredidas por milícias ou militares   

que usam a violência sexual como manobra de guerra para desestabilizar ou ameaçar a população civil e, além    

de não receberem tratamento adequado, as mulheres vítimas de agressões são rejeitadas e estigmatizadas por 

toda a sociedade. De fato, o relatório “Too many killed for no reason” (2004) da Anistia Internacional (AI) revela a 

dimensão cultural da problemática do estupro com os seguintes    depoimentos: 

 

“As mulheres não vão revelar facilmente se algo desse nível acontecer com elas. Na nossa cultura, isso [o estupro] é 

uma vergonha e as mulheres vão esconder no seu âmago para que os homens não fiquem sabendo. ” 

 

“Mulheres não vão contar espontaneamente se elas forem estupradas, é uma vergonha oculta. No entanto, se 

você sair perguntando, algumas mulheres vão se abrir. As mulheres têm direitos também e ficamos felizes que alguém 

esteja preocupado com isso. ” 

 

Entre outubro de 2004 e fevereiro de 2005, médicos do MSF trataram em várias localidades de Darfur mais de 

500 meninas e mulheres que haviam sido estupradas. A ONG, entretanto, supõe que esse número reflete apenas 

uma parte do total de vítimas, já que as mulheres têm medo de registrar denúncia ou procurar tratamento.“Apesar 

das consequências devastadoras, o estupro em Darfur e em outros conflitos não vem recebendo a atenção que    

a gravidade exige”, declarou Kenny Gluck, Diretor de Operações de MSF em Amsterdã. “Isto tem que mudar. É 

hora de pôr um fim a este crime horrível que é uma clara infração à lei humanitária internacional. Os responsáveis 

devem ser processados”. 

 

De acordo com o relatório “Five Years On” (2008) da Human Rights Watch (HRW), a violência sexual durante o 

conflito em Darfur é um fenômeno endêmico. Os episódios de agressão sexual ocorrem em ataques das forças 

governamentais e de suas milícias aliadas, em cidades e áreas controladas pelo governo, nas redondezas de vilas 

e aldeias em que mulheres saem para buscar suprimentos e até mesmo nos chamados “IDP camps” (campos de 

deslocados internos), que em teoria deveria oferecer um mínimo de segurança de condições básicas de vida 

aos refugiados internos. Como o relatório estabelece, as dificuldades de se alcançar justiça nesses casos passam 

pelo medo de reportar o acontecimento, pela corrupção e ineficiência policial, pelas barreiras burocráticas, pelos 

casos em que a própria vítima é condenada por “adultério” e pela falta de recursos a que recorrer quando o 

estuprador pertence às forças armadas ou às milícias. Nessa última situação, a polícia muitas vezes registra casos 

contra “suspeitos desconhecidos” e chega a dizer abertamente que não tem poder para agir contra o exército. 

Mesmo quando os oficiais sobre controle dos combatentes suspeitos são notificados, os casos tendem a não 

prosseguir e a impunidade permanece. 

 

Nos ataques aos vilarejos de Darfur promovidos pelos Janjaweed, uma das milícias pró-governo, acusações     

de assassinatos, roubos e estupros são extremamente comuns. Além disso, muitas mulheres relatam que foram 

raptadas pelos Janjaweed e mantidas como escravas sexuais por mais de uma semana antes de serem libertadas, 

fato que traz diversos tormentos às famílias e, principalmente, às mulheres que passam por tamanha  barbárie. 

 

Como mencionado no Crime I (II-3.1.), as RSF (Rapid Support Forces) coordenaram um ataque massivo às 

diversas vilas da região de Darfur durante a ação militar“Operation Decisive Summer I”. Por volta de 8 meses depois 

do final da primeira operação, foi iniciada a segunda parte da campanha, chamada“Operation Decisive Summer II”. 

Os ataques de Darfur foram focalizados, principalmente, em Jebel Marra e arredores, que concentra uma grande 
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cadeia montanhosa. O principal objetivo das missões das RSF, segundo o presidente Omar Al-Bashir, era eliminar 

os movimentos rebeldes, entretanto, as ONG’s atuantes em Darfur apontam danos muito mais severos para a 

população, visto que as numerosas agressões aos vilarejos causaram a morte de muitos   civis. 

Omar Al Bashir pode e será acusado como um co-perpetrador indireto, principalmente, dos seguintes crimes, 

sendo por eles criminalmente  responsável: 

 

 Estupro, agressão sexual, escravatura sexual ou outra forma de violência no campo sexual de gravidade 

comparável (enquanto crimes contra a humanidade); 

 Tortura (enquanto crime contra a humanidade); 

 Ofensas graves à integridade física ou mental de membros de um grupo (enquanto crime de genocídio); 

 Agressão sexual, escravidão sexual ou qualquer outra forma de violência sexual que constitua uma violação 

grave do artigo 3o comum às quatro Convenções de Genebra (enquanto crime de guerra em caso de conflito 

armado que não seja de índole internacional). 

 
Observações: 
 

(1) Todos os relatórios aqui mencionados, bem como os artigos, podem ser acessados a partir das referências bibliográficas deste Guia, e é 

fortemente recomendado que tais documentos sejam estudados como parte da preparação para a simulação, especialmente no caso da Defesa e da  

Promotoria. 

(2) Todas as citações feitas durante os tópicos 4.1, 4.2 e 4.3 da seção II deste Guia são traduções livres dos originais em inglês. 

(3) Apesar dos muitos e variados crimes envolvendo o conflito em Darfur, para fins de um maior foco e delimitação do objeto de estudo, este crime 

deverá focar-se apenas nas situações de agressão sexual. Além disso, todo crime de ataque a vilarejos deverá ser incluído no Crime II, que focará apenas 

nesse tipo de situação. A   Mesa Diretora está ciente de que muitos crimes serão deixados de fora, mas é virtualmente impossível que toda  a situação seja 

discutida e resolvida durante os poucos dias de evento, de forma que optou-se por selecionar situações específicas para cada caso a ser julgado. Salienta-se, 

novamente, que o intuito do Tribunal será de julgar o réu, e não a resolução do conflito em Darfur. 

 

 

4.2. Testemunhas e relatos 
 

“Operation Decisive Summer”, Fase II, dezembro de 2014 a maio de 2015.  

 
No dia 23 de dezembro de 2014, o Presidente Omar Al-Bashir anunciou a retomada da “Operation Decisive 

Summer”. Bashir declarou que o foco da ação era agir contra o levante dos movimentos rebeldes no Sudão, 

principalmente em Darfur. 

 

As RSF foram reenviadas para Darfur, mais precisamente nas áreas de Jebel Marra e Leste de Jebel Marra, com 

outras forças do governo sudanês. Esse grupo ofensivo causou profundas perdas, como muitos civis mortos, 

deslocados e agredidos durante os inúmeros ataques às cidades e   vilas. 

 

Segundoa HRW, batalhasentreasforçasdogovernoegruposrebeldesarmadosocorreramemdiversoslugares, 

como nas cidades de Fanga, Sarong e Rockero, em 1º de janeiro, 24 de janeiro e 13 de março, respectivamente. 

Além disso, de acordo com a Radio Dabanga do Sudão, inúmeras vilas próximas às cidades de Fanga Suk, Abu 

Zerega, Golo, Rockero, Tawila e Tabit foram atacadas pela RSF, incluindo aldeias onde os rebeldes nunca estiveram.  

 

Quarenta e três pessoas que vivenciaram ou sofreram abusos realizados por forças do governo foram 

entrevistadas  por  pesquisadores  da  Human  Rights  Watch.  Os  abusos  incluíram  assassinatos     extrajudiciais, 
detenções arbitrárias em massa e, principalmente, estupros e outras violências  sexuais. 
 

A organização HRW falou com quatro soldados das forças governamentais que desertaram para o grupo 

rebelde SLA/AW (facção do Sudan Liberation Movement comandada por Abdul Wahid). Um dos soldados que 

participou de operações próximas a Rockedo afirmou que seus oficiais do governo ordenaram a todos do exército 
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a “estuprarem mulheres”. A justificativa era que elas estavam apoiando rebeldes. 

 

Outro ex-soldado do exército que participou em operações em Golo e próximas a Sarong declarou que ele 

testemunhou as RSF e outras tropas do governo estuprando um grande número de mulheres em Golo. Já um 

ex-soldado da Guarda Fronteiriça disse que ele escutou o vice-presidente do Sudão, Hassabo Mohammed Abdel 

Rahman, ordenando uma grande quantidade de soldados da Guarda de Fronteira e das RSF, na base militar no 

Norte de Kutum em Guba, para matar e estuprar qualquer um na região rebelde do Leste de Jebel Marra. Outro 

ex-soldado das RSF escutou a mesma ordem do vice-presidente na base militar no Sul de Nyala em Um-Al-Gora. 

 

     Desde do início dos ataques em Darfur, funcionários do governo, comandantes  militares  e  líderes  das cidades 

usaram medidas severas para impedir que informações sobre os incidentes se tornassem públicas. Essas medidas 

incluíam ameaças e intimidações generalizadas e prisões arbitrárias, juntamente com campanha de 

desinformação e uma investigação criminal ineficaz projetada para dar uma aparência de resposta. Entretanto, 

mesmo com os esforços governamentais, muitas testemunhas e vítimas, colocando-se em grande risco, relataram 

suas experiências às ONG’s e aos jornalistas locais. Uma sobrevivente de estupro afirmou: “Queremos que as 
pessoas saibam que estamos sofrendo. Não queremos mais sofrer.” 
 

Uma vítima disse à Human Rights Watch: “Imagine que as pessoas estão estuprando sua esposa na sua frente 

e você não pode fazer nada. Ou você vê que sua irmã sendo estuprada e você é incapaz de detê-los. E depois 

de tudo isso, você procura por justiça e descobre que não há justiça. Mesmo para falar com aqueles que estão 

interessados em ajudar é muito difícil. O que aconteceu conosco é inimaginável. As pessoas sentem vergonha de 

falarem sobre isso”. 

 

Mesmo com o empenho de diversas ONG’s, a magnitude da violência durante toda campanha ainda não 

foi completamente documentada, principalmente por conta da dificuldade de locomoção até as vilas afetadas, 

espalhadas por toda região de Darfur. 

 
Os relatos a seguir descrevem as atrocidades dos conflitos por toda região de Darfur durante os últimos anos. 

 
Alnur, de 25 anos, estava reunindo seus animais próximo a Fanga no dia 1º de janeiro de 2015, quando as RSF 

entraram em conflito com soldados do SLA/AW. Ele afirmou a Human Rights Watch numa entrevista no dia 3 de 

março de 2015 que ele viu tropas das RSF matarem e estuprarem civis depois do tiroteio: “Depois da batalha, os 

rebeldes foram embora. Então o governo veio até nós e matou civis e estuprou mulheres. Eu vi aldeões levando tiros. 

Eu vi três pessoas [levando tiros]. Eu estava muito perto deles. Quando os agressores entraram, as pessoas começaram 

a correr, mas eles mataram essas pessoas na minha frente. Eu vi cinco mulheres sendo estupradas por soldados do 

governo, estavam sendo estupradas no chão. ” 

 

Já Sulamein Ahmed Mohamed, que buscou refúgio em Jebel Marra, Darfur, Sudão disse que “Algumas pessoas 

pediram ajuda. Os agressores chegaram e apontaram as armas para os homens da vila. Eles pegaram uma garota 

para uma cabana que era usada como cozinha e estupraram-na. Quando eles terminaram de estuprá-la, arrastaram- 

na para fora e colocaram um pedaço de pano na boca dela, enquanto ela tentava gritar, quase totalmente asfixiada.” 

Hannannah Mek Musa, que também buscou refúgio em Jebel Marra apontou que “As vítimas de estupro ainda 

estão doentes e não receberam assistência médica ainda, apenas a medicina tradicional (tribal).”. O fato causa muita 

preocupação à organização MSF, que atualmente apela ao governo local e a outras instituições de saúde em Darfur, 

ou em qualquer outro lugar, para que ofereçam o tratamento adequado às vítimas de violência sexual e ajudem a 

acabar com a rejeição e estigma que as vítimas enfrentam. 

 

Segundo uma residente no assentamento em Golo, em julho de 2015, Mahassan “Os soldados do governo 

confiscaram nossos pertences e roubaram nosso gado. Eles espancaram nossos homens e depois nos estupraram. Eles 

nos estupraram em grupo e algumas mulheres foram estupradas por 8 ou 10 homens. Dezessete foram violadas juntas. 

Todas foram estupradas, até as garotas menores de idade”. Em outra região de Darfur, em Jebel Marra, em março 
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de 2015, uma vítima mulher não identificada afirmou que “ Os agressores pegaram nossos pertences. Eu fui batida 

e estuprada. Minha casa foi saqueada e eu fugi do meu lar sem nada. Nós conseguimos escapar de Golo e viemos aqui 

nos esconder entre as árvores.” Já do outro lado do conflito, Ibrahim, 19, desertor militar sudanês que admitiu ter 

matado uma jovem, julho de 2015 declarou que “Eu estou profundamente arrependido. Mas você precisa entender 

que esse não era o meu desejo, eu estava sendo comandado por homens sem piedade. Eu gostaria de voltar no tempo. ”  

 

A respeito das agressões sexuais em Darfur, o  MSF  indica  que  1/3  (28%)  das  sobreviventes dos estupros que 

buscam tratamento junto a MSF informam que foram estupradas mais de uma vez. Em mais da metade dos 

casos, outro tipo de violência física acompanha o estupro. Além disso, mulheres disseram ao MSF que elas 

foram espancadas com machados, chicotes ou varas antes, durante ou depois do estupro. Algumas das mulheres 

estupradas estavam grávidas de até oito meses no momento da agressão sexual. 

 

A maioria das sobreviventes diz que os ataques sexuais ocorrem quando as mulheres deixam a suposta 

‘segurança’ das cidades ou dos campos de deslocados para exercerem atividades diárias e indispensáveis para a 

sobrevivência da família, como buscar água ou lenha. Durante a época de guerra total em si, a incidência representa 

uma parcela menor de casos. 

 

4.3. Pontos de Defesa 
 

A resposta sudanesa ao fenômeno da violência sexual em Darfur apresenta-se de diversas maneiras, geralmente 

sob forma  de negação  dos ocorridos.  Algumas  vítimas,  como  relata  o documento “Five Years On” (HRW - 2008),  

já foram acusadas de mentir sobre sua condição para os trabalhadores humanitários na região, exagerando o 

acontecimento por motivações políticas. De acordo com a Human Rights Watch, “o governo do Sudão tem negado 

repetidamente que a violência sexual é um problema em  Darfur”. 

 

Numa entrevista televisionada em março de 2007, Al Bashir afirmou: “o estupro não é algo que está na cultura 

sudanesa ou nas pessoas de Darfur. Isso não existe. Não temos estupros”. No mesmo ano, em resposta a um relatório 

das Nações Unidas sobre a violência sexual em Darfur, o então Ministro da Justiça sudanês   declarou: 

 

“Parece que nós sempre recebemos generalizações muito abrangentes, mas não se nomeiam as vítimas, não se 

nomeiam os criminosos... e não nos fornecem evidências suficientes.” 

 

De fato, parte da estratégia do governo sudanês envolve requerer os nomes das supostas vítimas, algo que, 

deve-se dizer, contradiz as políticas das organizações de ajuda humanitária. Dessa forma, tais instituições não 

divulgam os nomes e, por consequência, o governo afirma que falharam em prover evidências dos ocorridos e 

continua negando a existência da violência sexual no conflito. 

 

No dia 4 de novembro de 2014, numa reunião na cidade de El Fasher, Al-Hadi Mohammed Abdallah Abdelrahman, 

um líder responsável por Tabit, disse a outros líderes que nenhum crime foi cometido durante a campanha militar   

em 2014 em sua cidade. No mesmo dia, muitos residentes de Tabit foram trazidos para El Fasher para encontrarem- 

se com líderes e outros oficiais. Os moradores afirmaram que nada aconteceu em Tabit, entretanto, um deles disse 

que isso era uma tentativa de conter a disseminação de  informações. 

 

Al-Hadi declarou à HRW que não estava presente em Tabit durante o período em questão e apresentou os 

pesquisadores a outros dois líderes. Um deles afirmou que nada aconteceu em Tabit e o outro apontou que a 

organização de notícias independentes Radio Dabanga deve ser responsabilizada por espalhar mentiras. 

 

No dia 20 de novembro do mesmo ano, uma comissão governamental visitou a cidade de Tabit para conduzir 

investigações sobre as acusações de estupro. Um relatório de conclusão da investigação declarava: 

 

“O Procurador Especial para Crimes em Darfur e seus ajudantes chegaram à conclusão de que não houve um único 

caso de estupro. Não encontramos nenhuma vítima ou testemunha dos supostos eventos, nem alguma prova, documento 
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ou qualquer coisa que pudesse provar ou sugerir a ocorrência de estupro. ” 

 

É preciso ressaltar, apenas, que a credibilidade da investigação foi questionada, no que se refere à intimidação 

de vítimas e à falta de garantia de privacidade, pela HRW no relatório “Mass Rape in Darfur” (2015). Mais detalhes 

podem ser acessados nas referências bibliográficas (vide III - 10). 

 

III - A Simulação 
1. Procedimentos 

 
Para facilitar as discussões e os devidos processos jurídicos, a dinâmica do Tribunal Penal Internacional como 

um todo é previamente estabelecida. Em primeiro lugar, evidencia-se  que: 

 

 Qualquer alteração poderá ser realizada pela Organização ou Mesa sem aviso prévio visando o melhor para  

a Simulação; 
 Os tempos são estipulados e podem sofrer alterações a fins  logísticos; 

 Serão conduzidos os juramentos no início da Simulação; 

 O consenso entre os juízes a respeito de decisões precisa ocorrer para facilitar a discussão. Entretanto, 

não devem se desclassificar devidas lógicas jurídicas apenas em função do não reconhecimento da lógica pela 

maioria. Em grandes impasses, vide III-8.6. 

 A Defesa e a Acusação não possuem caráter determinante ou substancial. Ou seja, as sentenças são 

encaminhadas e votadas exclusivamente pelos   Juízes. 
 Desse modo, determina-se que: 

 Cada Caso (A e B) será explicitamente dividido e, assim, não devem ser feitas correlações ou atribuições 

entre esses dois tópicos distintos. Salienta-se que cada caso possui em sua composição, dois crimes. 

 Não há limite predeterminado de tempo de fala aos juízes, entretanto, em casos de prolixidade e postergação 

do tema, a Mesa pode encerrar automaticamente o discurso. 

 De forma sucinta, para cada crime (I e II) de cada caso haverá um processo de condução que durará 1 Sessão, 

sendo: 

1. Considerações dos Advogados e Promotores; 

2. Averiguação ; 

3. Réu (Juramento e Perguntas) ; 

4. Deliberação . 

 
Ao final de cada Caso, ou seja, após a condução dos dois crimes de cada réu, será realizada uma Sessão de 

recapitulação e atribuições de sentenças, assim  nota-se: 
 Recapitulação e Formulação –  

 Debate livre e Votação da sentença –  

Após o julgamento do Caso A, o mesmo processo será repetido ao caso B. 

Na última sessão do Evento (8ª Sessão), será realizada a condução da prolação de sentença/acórdão e afins. 

Alémdisso, asprolaçõesdoscasosserãofeitasdeformaseparadas. Ocorreráprimeiroado Caso Aeposteriormente, 

caso B. 

 
Define-se os atributos: 
 

 Considerações dos Advogados e Promotores: Declarações iniciais da Defesa e Acusação 

● 5 minutos para considerações iniciais da  acusação; 

● 5 minutos para considerações iniciais da  defesa; 

● 5 minutos de réplica para a acusação; 

● 5 minutos de tréplica para a defesa; 
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● 5 minutos de considerações finais para a  acusação; 

● 5 minutos de considerações finais para a defesa; 

 

 Averiguação - Será dividida entre os juízes e os advogados. Os excelentíssimos irão tomar parte em um debate 

durante todos os 20 minutos. Já os advogados de defesa e a promotoria irão utilizar os primeiros 5 minutos para 

organizar e entregar à mesa as perguntas que almejam fazer ao réu. Ambas partes formularão 5 perguntas cada. Os 

juízes, no entanto, podem encaminhar, nos primeiros 5 minutos, as perguntas à Mesa Diretora, a qual optará pela 

realização ou não do questionamento ao Réu. 

 

Ob: É de extrema importância que as perguntas ao réu sejam elaboradas durante o curso das considerações de 

ambas partes, já que atrasos ao tempo de entrega das mesmas não serão tolerados. As perguntas podem ser aceitas 

ou recusadas de acordo com o julgamento da mesa diretora, tanto dos juízes, quanto da defesa ou acusação. 

 
 Deliberação  -  Discussão  entre  juízes  atrelada  ao  Crime.  As  interferências  dos  Advogados  e    Promotores 

serão reguladas pela Mesa por dois mecanismos. Ambos lados terão direito a 3 minutos de manifestação a cada 
20 minutos. Além disso, os juízes podem, com consenso da Mesa, produzir durante seu discurso uma pergunta 
fundamentada e ceder o direito à palavra para a Defesa e para a Acusação. Independentemente de quem seja o 
questionado principal, a ambos será dado o tempo de 3 minutos para resposta. 
 

 Recapitulação, Formulação, Debate livre e Votação - Para cada Caso, ocorrerá uma Sessão exclusiva para 

definição de sentença baseada nos princípios estabelecidos neste Guia (Vide Tópico 7.2). Em primeiro lugar, será  

realizada uma síntese do Caso como um todo. Será dado, respectivamente, a Acusação e Defesa 10 minutos cada  

para proferirem  sobre o Caso.  Posteriormente,  o Caso será debatido também pelos juízes. Ocorrerá, em paralelo    

às discussões do TPI, produções de sentenças e afins, entretanto, não poderão ser formuladas sentenças a crimes 

ainda não discutidos. Desse modo, reserva-se também a essas sessões exclusivas tempo regulado pelos próprios 

participantes para o debate da possível Sentença. A Votação ocorrerá assim que for encaminhada uma Sentença a 

Mesa e solicitada a Introdução de Sentença. 
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2. Tribunal Penal Internacional 

A comunidade internacional almejou, durante muito tempo, uma instituição que pudesse, de fato, efetivar 

uma Justiça Internacional Penal. Este sonho de um Tribunal Penal Internacional que exercesse uma jurisdição 

universal surgiu assim que os primeiros grandes atentados à humanidade começaram a tomar espaço no 

cenário internacional. Após muitas violações à dignidade humana durante períodos marcantes da história no 

contexto do século XX, este sonho se tornou realidade. 

O TPI foi a primeira corte internacional penal de caráter permanente criada. Possui sede em Haia (Países 

Baixos) e respeita o Estatuto de Roma (1998), tratado que o originou. Anteriormente a este tribunal, existiram 

outros dois tribunais penais internacionais criados pela ONU para julgar dois casos de repercussão internacional. 

Estas outras cortes, porém, eram temporárias e feitas com competência para julgar somente um caso, as 

tornando tribunais ad hoc (vide tópico III - 4.2). Esses tribunais criados pela ONU foram designados para tomar 

frente dos casos da Iugoslávia e de Ruanda. 

 

O objetivo principal do Tribunal é promover o Direito Internacional sobre indivíduos, uma vez que julgar 

Estados é tarefa da Corte Internacional de Justiça. OTPI tem competência para julgar apenas os crimes mais graves 

e que têm repercussão internacional, sendo eles: o crime de genocídio, os crimes contra a humanidade, os crimes 

de guerra e os crimes de agressão. Para efetivar o julgamento, o Tribunal Penal Internacional será complementar 

às jurisdições penais nacionais dos países em que os crimes foram   cometidos. 

 

Entretanto, para melhor funcionamento da simulação, as penas deverão ser aplicadas em complemento ao 

Projeto Lei explicitado no tópico III - 4.5. 

 

3. Composição do Tribunal 

Para o  funcionamento  coeso  do  Tribunal,  é  necessário  que  seus  vários  elementos  trabalhem  todos  com 

o máximo empenho. Também, uma vez que são todos de igual importância para o sucesso desta Corte, é 

fundamental que impere o respeito entre cada uma das partes, definidas a seguir, que o compõem. Vale ressaltar 

que os que se inscreveram para participar do Tribunal Penal Internacional no ONU 2017 poderão assumir os 

cargos de Juízes, Promotores de Justiça ou Advogados de Defesa, dos quais os dois últimos podem ser abreviados, 

respectivamente, para “Promotores” e “Advogados”. Será adotado nas conversações o pronome de tratamento 

“Excelentíssimo” para a “Presidência”, Juízes e Promotores e “Ilustríssimo” para Advogados. Não obstante, para 

referir-se a pessoas como réus, vítimas e testemunhas, pede-se o uso do pronome  “Senhor”,  rejeitando-se 

termos como “tu” e “você”. Demais formas de título podem ser passadas posteriormente. Entretanto, embora tais 

tratamentos necessitem ser seguidos, será respeitado o direito de fala e apontado o  equívoco. 

 

3.1. A Presidência 
 

Representada na figura da Mesa Diretora (i.e. dos Diretores), a Presidência, no âmbito dessa simulação, 

responsabiliza-se pela coordenação e moderação das atividades do Tribunal. Com isso, cabe à Presidência não a 

intromissão no conteúdo dos debates dos Juízes, Promotores e Advogados, mas sim o zelo pelas regras do Comitê 

e da própria Simulação, de forma que todos presentes sejam mantidos atentos aos princípios norteadores do 

Direito Penal, aos Direitos Humanos, ao decoro e às formalidades estabelecidas pelo Guia de Regras. Da mesma 

forma, quaisquer questões ou moções devem ser levantadas, no seu devido tempo, perante a Presidência, para 

que esta avalie a pertinência do pedido e decida por aprová-lo ou não. 
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3.2. Os Juízes 
 

Os juízes, que representarão a maioria dos participantes do Tribunal, detêm a importante missão de avaliar      

e julgar os crimes dos indivíduos indiciados. Faz- se essencial, portanto, que os juízes da Corte possuam 

conhecimento dos processos penais internacionais e que, acima de tudo, comprometam-se com a aplicação         

da Justiça e com o embasamento de suas posições no Direito Internacional Penal, distanciando-se de discursos 

puramente ideológicos e de argumentos falaciosos. Devido à extensão das discussões, a maior parte do tempo  

das sessões será destinada aos debates entre os juízes (com eventuais considerações da Defesa e da Promotoria) 

e, por isso, é essencial que este tempo seja aproveitado ao máximo. A atuação dos juízes permite ainda a emissão 

de documentos para a Corte e de perguntas para a  Defesa/Promotoria. 

 

Assim como especificado no tópico III - 8 (Documentos), os juízes deverão entregar um Documento de 

Considerações Iniciais para o começo de cada caso (A e B) e também um Documento de Considerações Finais  

para o término de ambos, totalizando quatro documentos a serem entregues (no caso daqueles que serão juízes 

durante toda a simulação). É de suma importância que se saiba que, devido à rotatividade dos cargos da Defesa    

e da Promotoria, haverá um caso em que esses participantes estarão atuando como juízes, de forma que ficarão 

sujeitos à mesma regra de entrega de documentos. Exemplificando, um Promotor do caso A deverá entregar um 

dossiê para esse caso, além de um DCI e de um DCF para o caso  B. 

 

3.3. Os Advogados de Defesa 
 

O papel da Defesa é, em resumo, defender o réu contra as acusações de crimes da Promotoria, de forma a 

equilibrar o debate e a assegurar a máxima de que“ninguém é culpado até que se prove o contrário”. Num sentido 

amplo, a Defesa é empregada em função da garantia dos direitos do réu. Dessa forma, os advogados de defesa 

deverão responder às acusações, fornecer evidências contrárias e apresentar argumentos em prol da inocência 

do réu, tudo isso de forma distribuída durante os tempos que lhes forem estipulados (vide tópico “III– 1”). 

 

É importante salientar, ainda, que o cargo de Defesa nessa simulação será rotativo, de forma que haverá um 

trio de advogados para o caso A e outro trio de advogados para o caso B. Enquanto não estiverem advogando 

(i.e., durante o caso que não seja o seu próprio), tais participantes exercerão função normal de juízes. A mesma 

lógica se aplica aos cargos da Promotoria. 

 

Advogados de Defesa deverão entregar, antecipadamente, um Dossiê a respeito do caso em que irão advogar, 

conforme explanado no tópico III - 8. Por outro lado, durante o caso em que atuam como juízes, estes deverão 

entregar, como qualquer outro, um DCI e um DCF a respeito desse caso. Vale ressaltar que mais detalhes a respeito 

da composição do Dossiê serão divulgados em momentos posteriores. Por fim, informa-se que os Advogados de 

Defesa serão previamente designados, pela Mesa Diretora, dentre os inscritos como participantes no  TPI. 

 

3.4. Os Promotores 
 

A Promotoria, como um órgão do Tribunal Penal Internacional, carrega a responsabilidade de acusar o réu 

e, principalmente, de apresentar evidências e argumentos que corroborem tais acusações. Dessa forma, assim 

como ocorre com a Defesa, o cargo de Promotor exige, como preparação, uma especial pesquisa prévia (mais 

do que os juízes farão) e um grande aprofundamento nos crimes que serão abordados, visto que, inicialmente, 

é a partir do conteúdo apresentado por essas duas partes que os juízes formularão suas conclusões do caso. 

Promotores também terão seu tempo de fala estipulado, conforme o tópico “III - 1”. 

 

Ainda, como explicado no tópico anterior, os cargos de promotores também serão rotacionados, havendo um 

trio diferente de promotores para cada caso. Aplica-se, novamente, a mesma regra no que se refere à participação 

como juiz durante o caso que não seja o seu  próprio. 
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Promotores também deverão entregar um Dossiê de forma antecipada, obviamente dissertando apenas sobre 

o caso em que farão parte da Promotoria. Durante o caso em que exercerão função de juiz, é necessária a entrega 

de um DCI e de um DCF sobre esse mesmo caso, como qualquer outro juiz fará. Novamente, detalhes a respeito 

do Dossiê serão divulgados em momentos posteriores. Finalmente, deve-se lembrar que os Promotores também 

serão previamente designados, pela Mesa Diretora, dentre os inscritos. 

 

3.5. Os Réus 
 

O réu é o próprio indivíduo acusado e julgado na Corte. No âmbito dessa simulação, haverá uma representação 

de Augusto Pinochet e outra de Omar al- Bashir, cada uma presente nos momentos pertinentes de seu próprio 

julgamento. Vale ressaltar que, devido à mera finalidade de simulação, as especificidades étnicas de cada indivíduo 

podem não ser devidamente preenchidas e representadas. A presença do réu se dará de forma obrigatória no 

período de Depoimentos e na prolação da Sentença. É fundamental que se lembre, por fim, que a manutenção 

do decoro na Corte exige o direcionamento de um tratamento digno e humano aos réus, independentemente 

de seus crimes. 

 

3.6. Vítimas e Testemunhas 
 

Vítimas são pessoas diretamente lesadas e prejudicadas pelos crimes dos réus, enquanto testemunhas 

podem não ter sido afetadas, mas presenciaram o crime de alguma forma e, portanto, também podem relatá- 

lo. Sua definição como parte da Corte deve-se ao fato de que tal categoria de pessoas é importante para que 

haja a introdução de argumentos e de evidências numa perspectiva pessoal e palpável. Deve-se ressaltar, no 

entanto, que a aparição de vítimas e de testemunhas possivelmente se dará de forma esporádica durante os 

debates entre os juízes. 

 

4. Processo Internacional Penal 

O atual trabalho do Tribunal Penal Internacional é o fruto de um longo processo histórico atrelado, muitas 

vezes, ao protesto da sociedade e dos juristas em relação a impunidade a muitos crimes contra a humanidade, 

visto que centenas de criminosos e ditadores não foram alcançados pelos tribunais internos dos países devido a 

influência doméstica. Há inúmeros vestígios de esboços para o TPI, como os Ad hoc da ONU (Ruanda e Iugoslávia) 

anteriormente citados, o Tribunal Mundial e o Tribunais de Nuremberg e  Tóquio. 

 

Entretanto, datações ainda mais antigas são facilmente encontradas. A princípio, como precursor do Sistema 

Internacional e atrelada em conjunto com as ideias de Hugo Grócio e Thomas Hobbes, qualifica-se a Paz de 

Vestfália. Seu enquadramento em uma época atormentada por guerras e desgastes repercutiu em formulações 

em busca do equilíbrio de poder. Tais Tratados e concepções foram responsáveis por inúmeras estruturas de 

integração de povos, e, ademais, os que também fomentaram uma base rústica da noção Jurídica Internacional.  

 

Porém, notavelmente em reflexões modernas, discute-se muito a respeito da fragmentação da integração 

internacional e do fraco incentivo a uma comunidade de fato universal. Em 1998, no Simpósio sobre a Relevância 

política da Paz de Vestfália de 1648, Javier Solana, ex-Secretário-Geral da OTAN, afirmou que “humanidade e 

democracia [foram] dois princípios essencialmente irrelevantes à ordem original de Vestfália” e ressaltou que       

“o sistema de Vestfália tinha seus limites. Primeiramente, o princípio da soberania do qual o sistema dependia 

também produzia as bases para a rivalidade, não uma comunidade de Estados; exclusão, não integração”. 

 

Além disso, como exemplos mais palpáveis, salienta-se a “Convenção para Criação de um Órgão Judicial 

Internacional para a Prevenção e Punição das Violações à Convenção de Genebra” de 1872 e as Guerras Mundiais. 

Já que estabelecem o princípio de levar indivíduos à justiça responsáveis por graves crimes contra a  humanidade. 
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Dentro dos embaraçados relacionados às diversas visões sobre a função de fato do direito internacional, a que 

se destaca, no caso do TPI, é a imposição de obrigações de comportamento a todos os indivíduos, assim como 
a punição dos culpados por crimes que atingiram os valores fundamentais da espécie humana, e, desse modo, 
age como o protetor dos princípios humanos. Partindo dessa função, separa-se de maneira evidente os crimes 

exercidos por Estados e por indivíduos, cada um com seu devido Tribunal (CIJ e TPI, por exemplo) e processo 

jurídico, além de atribuições específicas. 

 
Mesmo sendo uma instituição independente da ONU, o TPI cultiva uma relação de cooperação positiva com 

as Nações Unidas. Além dos inquéritos de investigação que o Promotor pode acionar, o TPI também instaura 
inquéritos em casos de denúncias formuladas por Estados membros da ONU ou pelo Conselho de Segurança 
(como ocorreu no caso de Omar al-Bashir). 

 

A fase de inquérito possui o objetivo de investigar as denúncias e atestar se há indícios mínimos de algum dos 
crimes estabelecidos pelo Estatuto de Roma e TPI, como genocídio ou crime contra a humanidade. Além disso, há 

a investigação de quem está cometendo ou ordenando o crime. O inquérito é coordenado pelo procurador, que 

faz pesquisas e verificação de dados apontados pela denúncia. 
 

Após todo levantamento e formulação do inquérito, o Promotor apresenta aos juízes do TPI, que, por sua vez, 

definem se há indícios de crimes de competência pertinente a jurisdição do Tribunal e se existe ligação real com 
o acusado. Caso houver a mínima aceitabilidade do inquérito, ele será instaurado. 

 

Na fase inicial do processo, inúmeros elementos são exibidos para que se possa fundamentar o julgamento. 
Tanto a Promotoria quanto os Advogados de defesa agirão para que a culpa ou inocência do réu, respectivamente, 

seja comprovada. A Defesa apresentará testemunhas, documentos, vistorias para demonstrar a inculpabilidade 
do réu, já o Promotor sustentará o diagnóstico produzido no inquérito, a culpa do acusado por meio de evidências, 

além de apresentar as provas da acusação. 
 

Após os apontamentos, ocorre a deliberação entre os juízes, que produzirão o julgamento do caso, 
condenando ou absolvendo o réu dos crimes  estipulados. 

 
Após esse processo, o acusado pode entrar com recurso para a reavaliação de partes ou todo o caso, em busca 

de um novo veredito por meio do Juízo de Recursos. Dessa forma, ocorrerá novamente a análise da matéria e o 
julgamento do recurso que afirmará ou contestará a sentença  anterior. 

 
Salienta-se que a maioria dos juízos, análises e julgamentos ocorre com um trio sortido de juízes do TPI, que 

pode aplicar penas de reclusão até trinta anos, multa, confisco de bens e prisão perpétua. Além disso, após o 

veredito, há a possiblidade de instauração de processo para a indenização das vítimas, caso necessário. 
 

4.1. Considerações teóricas sobre o Direito 
 

Há diversos desgastes ligados ao surgimento e definição exata de toda a complexidade do Direito na atualidade 
devido, principalmente, ao caráter ampliado dessa ciência, que está disseminado em inúmeras realidades sociais. 

Entretanto, convêm-se em unidade a respeito de consideráveis teorias, complementos e explicações. Portanto, 

em virtude da relevância desses estudos, alguns serão abordados a seguir, mas recomenda-se aos participantes 
estudos aprofundados. 

 

4.1.1 Direito, Ética e Moral 
 

Em “Istituzioni di diritto privato” segundo Roberto de Ruggiero e Fulvio Maroi, “O Direito é a norma das ações 

humanas na vida social, estabelecida por uma organização soberana e imposta coativamente à observância de 

todos”. Já Miguel Reale, em Lições Preliminares de Direito, declara que“aos olhos do homem comum o Direito é a 
lei e ordem, isto é, um conjunto de regras obrigatórias que garante a convivência social graças ao estabelecimento 
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de limites à ação de cada um de seus  membros”. 

 
Algumas condutas são seguidas de forma natural, isto é, são seguidas conforme a moral. Porém, há algumas 

regras que são cumpridas devido a uma coação, que nem sempre precisa ser fundamentada na moral. 

 

Mais especificamente, Ética está relacionada aos valores teóricos e reflexivos que cada pessoa dispõe, “é o 

conjunto de valores e princípios que regem a vida do ser.” Já moral é a ação que se é praticada de acordo com 

princípios éticos, ou seja, moral é a prática da ética, sendo imoral o contrário de moral e amoral aquilo que é neutro 

desses preceitos. Sendo assim, a ética é geral, abstrata e tem caráter de permanência, já a moral é específica, 

determinada e com caráter flexível. 

 

Denota-se que Direito e a Moral são duas medidas, duas determinantes de atuações socialmente corretas, cada 

um com suas composições e formatos de imposição diferentes. Porém ambos estão sempre juntos, de alguma 

forma. É possível ou não seguir uma regra de direito assim como uma norma moral, mas o não cumprimento da 

segunda resultará em uma condenação moral, que é um veredito abstrato e não uma consequência objetiva, 

concreta e coercitiva como ocorre com a condenação  jurídica. 

 

4.1.2 Teoria dos Círculos e do Mínimo Ético 
 

 

 
 

  
 

 
 

 Círculos Concêntricos 

Iniciada com o filósofo inglês, Jeremy Bentham, afirma que o Direito subordinado à Moral e concebeu que a 

ordem jurídica estaria totalmente incluída no campo da Moral, sendo o campo da Moral mais amplo que o do 

Direito. 

 
 Círculos Secantes 

Claude Du Pasquier, jurista francês, afirmou que existe uma intercessão de competência entre Direito e    

Moral, porém existem casos que são Direitos e que não são parte da moral e aspectos morais que não estão 

normatizados. Segundo alguns juristas,”a Teoria de Claude Du Pasquier ou é a que mais se aproxima da concepção 

real das relações entre o Direito e a Moral, mostrando que existem normas jurídicas com conteúdo moral, mas 

que também existem normas meramente    jurídicas    alheias    e    até    mesmo    contrárias    à      moral”. 
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 Círculos  Independentes 

Hans Kelsen, criador da Teoria Pura do Direito diz que a ideia do Direito não guarda relação alguma com a 

moral. Além disso, declara que Direito é aquilo que está normatizado e Moral são os atos que são realizados        

de acordo com princípios éticos. Mesmo que haja muitos aspectos morais que sejam normatizados, Direito é 

Direito e Moral é Moral. Ou seja, a própria norma é a única essência do Direito, cuja vigor não depende dos 

conteúdos  morais. 

 

 Teoria do Mínimo Ético 

Teoria de Jellinek, jurista alemão, que afirma que o Direito simboliza o mínimo de moral obrigatório para 

que a sociedade possa viver em consonância. Aquilo que é jurídico é moral, mas nem tudo que for algo moral 

é jurídico. O direito se preocupará em legislar, normatizar a quantidade mínima de moral necessária para que a 

população consiga viver em harmonia. A figura que representa a Teoria do Mínimo ético é a mesma dos Círculos 

concêntricos de Betham. 

 

4.1.3 Sentença X Jurisprudência 
 

Sentença pode ser considerado um ato de entendimento individual do Juiz. Já a jurisprudência é uma 

coletânea de decisões de juízes e/ou tribunais. 

Ob.: Acórdão é a decisão do Tribunal, diferente da sentença. Entretanto, para facilitar o entendimento, 

entenderemos  ambos  como sinônimos. 

 

4.2 Princípios Fundamentais 
 

Jurisdição: É o poder de um Estado, devido à sua soberania, de ministrar a justiça e editar leis dentro de seu 

território. Pode servir também ao poder dado a pessoas ou órgãos de aplicar o direito em casos   concretos. 

Soberania Nacional: A soberania nacional diz respeito ao poder de um Estado de poder governar, ao poder 

político e à sua autonomia dentro de seu território nacional. 

Extradição: Extradição é a entrega de um indivíduo pelas autoridades do país em que se encontra ao país que 

reclama essa entrega, seja refugiado ou não, para que este seja julgado pelo crime do qual é acusado. 

Jurisprudência: É o termo jurídico que indica o poder de decisões sobre certo conjunto de leis em um tribunal. 

Autodeterminação dos Povos: É o direito de decidir e agir por si mesmo. Indica o direito de um grupo ou 

indivíduo de se autogovernar, ter liberdade sobre suas decisões e de lutar para atingir seus próprios objetivos e 

projetos. 

Extrajudicial: Extrajudicial refere-se a um ato cometido fora do juízo, sem base legal. Que fere as leis e os 

órgãos judiciais. 

Crime de Genocídio: Todo crime de genocídio pode ser classificado por um ato que visa destruir, no todo ou 

em partes, qualquer grupo étnico, nacional, racial ou religioso. (Consultar Estatuto de Roma art. 6°) 

Crime contra a Humanidade: É qualquer crime caracterizado por ataque, generalizado ou sistemático, de   

uma população civil, havendo conhecimento desse ataque. (Consultar Estatuto de Roma art.   7°) 

Crime de Guerra: Todo crime cometido em contexto de um conflito armado como parte integrante de um 

plano, política ou prática em larga escala desse tipo de crime. Os crimes de Guerra incluem: Uso de crianças como 

soldados, ataques intencionais à hospitais, museus, monumentos históricos, entre outros. 

Crime de Agressão: É o uso de forças armadas por um Estado contra a soberania nacional, integridade e 

independência de outro Estado. 

Irrelevância da qualidade oficial: Diz que o Estatuto de Roma, no Tribunal Penal Internacional, será aplicado 

a qualquer indivíduo independente de sua posição oficial, como por exemplo, a de chefe de Estado. 

Responsabilidade Hierárquica: Diz que o chefe militar será responsável por crimes cometidos por forças sob 

seu comando e controle ou sob sua autoridade e controle, pelo fato de não exercer um controle adequado sobre 

essas forças quando: ele tinha conhecimento ou deveria ter conhecimento dos crimes que iriam ser cometidos, 

ou quando ele não tomou as medidas necessárias para prevenir e reprimir tais crimes. 

Tribunais Ad Hoc: São tribunais criados para julgar casos individuais específicos que encaram os crimes 
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internacionais de maior gravidade como os crimes contra a humanidade e genocídio. Como os casos da Iugoslávia 

e da Ruanda. 

 

O princípio do contraditório e ampla defesa: É o princípio que diz que qualquer indivíduo tem direito de 

defesa, praticando uma efetiva presença nos momentos de formação da decisão judicial, bem como estar apto 

para a formulação de sua defesa. 

 

4.3 Convenções e Tratados 
 

4.3.1 Estatuto de Roma 
 

O Estatuto de Roma foi resultado das discussões ocorridas na reunião da Comissão de Direito Internacional     

da ONU acerca de um Tribunal Penal Internacional permanente e com jurisdição universal, para que indivíduos 

que cometeram crimes graves contra a comunidade internacional não saíssem mais impunes. A reunião ocorreu 

durante os dias 15, 16 e 17 de julho de 1998, quando foi adotado o Estatuto criando simultaneamente, o Tribunal 

Penal Internacional (TPI). 

 

O Estatuto de Roma só passou a vigorar, porém, em julho de 2002, quando conseguiu um total de 60 países 

signatários ratificando a convenção. Assim, estabeleceu-se o TPI, iniciando suas atividades em março de   2003. 

No Estatuto está contido informações como a composição da Corte, os crimes de competência no Tribunal, as 

aplicações de penas, os direitos dos acusados, as relações com as Nações Unidas, entre outros tópicos importantes. 

 

4.3.2 Declaração Universal dos Direitos Humanos 
 

Adotada pela ONU em 10 de dezembro de 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento 

composto por 30 artigos que esboçam os direitos básicos de qualquer indivíduo. 

 

Líderes das nações que emergiram como potências após a Segunda Guerra Mundial, afirmaram os pilares de 

uma futura paz mundial na Conferência de Yalta, em 1945, criando uma organização multilateral para negociar 

conflitos internacionais, promover a paz e a democracia, e fortalecer os Direitos  Humanos. 

 

Apesar de não ser um documento de força legal, deve“ser atingido por todos os povos e todas as nações, com 

o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, [...] se esforce, por meio do ensino e da educação, 

por promover o respeito a esses direitos e liberdades” posicionamento da Assembleia Geral das Nações Unidas 

sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

 

4.3.3 Convenção de Viena 
 

A Convenção de Viena sobre direitos dos tratados foi criada em 1969, porém entrou em vigor apenas em 1980, 

quando atingiu o número de 35 ratificações. A convenção determina que as leis internas de um país não podem 

ferir um acordo internacional do qual ele seja signatário. 

 

O documento é muito importante para a reiteração do Direito Internacional e para o processo de elaboração 

dos tratados buscando harmonizar estes  procedimentos. 

 

4.4. Aplicação da Pena 
 

A aplicação da pena ocorrerá - com algumas alterações para melhor funcionamento da simulação - seguindo 

os parâmetros dos artigos 76, 77 e 79 do Estatuto de Roma, automaticamente invalidando o uso de qualquer 

outro para este fim. 
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De acordo com o artigo 76: 
 

 Caso haja condenação, os Juízes deverão aplicar a pena considerando as provas apresentadas pelos mesmos 

ou pela promotoria, ou exposições relevantes feitas ao decorrer do julgamento. 

 Caso haja confissão por parte do acusado, as audiências continuarão com o intuito de obter novas provas e 

evidências relevantes para a elaboração da sentença. 

 A sentença será proferida em uma audiência pública na presença do réu, sem exceções. 

De acordo com o artigo 77: 

 Para qualquer crime de competência do Tribunal, a pena de prisão poderá ser aplicada de duas maneiras. 

O indivíduo poderá ser sentenciado por um número determinado de anos de até, no máximo, 30 anos, ou ele 

também poderá receber pena de prisão perpétua caso a gravidade de seus atos a justificarem. 

 O tribunal pode aplicar também, uma multa proporcional ao dano causado pelo crime em questão, ou a 

perda de bens, produtos e haveres provenientes do crime, direta ou indiretamente. Vale ressaltar que terceiros 

que agiram de boa-fé não perderão seus  direitos. 

De acordo com o artigo 79: 

 O produto de multas e outros bens perdidos e declarados durante os crimes podem ser revertidos para o 

fundo pelo Tribunal a pedido da promotoria ou dos Juízes. 

 

4.5. Leis Pertinentes 
 

Usaremos como base para as possíveis penas dos réus o conteúdo estabelecido pelo Projeto de Lei nº 4038 de 

2008. Mesmo que o Projeto seja antigo e ainda esteja em regime de tramitação, funcionará positivamente para 

a proposta do Tribunal. A demora da aprovação completa da PL não é completamente justificável, entretanto, a 

reaplicação de condutas internacionais (Estatutos e Acordos) para o meio doméstico é um longo processo devido 

a necessidade de elaboração e aprovação em diversas esferas. 

 

TÍTULO II - DO CRIME DE GENOCÍDIO 

Genocídio 

Art. 14. Quem, com a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso, 

como tal: 

I - matar membro do grupo: 

Pena: reclusão, de vinte a trinta anos; 

II - causar lesão grave à integridade física ou mental de membro do grupo: Pena: reclusão, de cinco a quinze 

anos; 

III - submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física 

total ou parcial: 

Pena: reclusão, de dez a quinze anos; 

IV - adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo: Pena: reclusão, de dez a quinze 

anos; 
V - efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo: Pena: reclusão, de dez a quinze anos 

 

TÍTULO III - DOS CRIMES CONTRA A HUMANIDADE 

Elementos Comuns: 

Art. 17. São crimes contra a humanidade os praticados no contexto de ataque, generalizado ou sistemático, 

dirigido contra população civil, tipificados neste Título. 

Crime contra a humanidade por homicídio Art. 18. Matar alguém: 

Pena: reclusão, de doze a trinta anos. 
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Crime contra a humanidade por extermínio 

Art. 19. Matar alguém mediante submissão de população civil a condições de vida aptas a destruí-la, no todo 

ou em parte: 

Pena: reclusão, de vinte a trinta anos. 

Crime contra a humanidade por escravidão 

Art. 20. Exercer sobre alguém qualquer poder inerente ao direito de propriedade ou reduzir alguém a condição 

análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a 

condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida 

contraída com o empregador ou preposto: 
Pena: reclusão, de cinco a quinze  anos. 

Crime contra a humanidade por deportação ou deslocamento forçado 

Art. 21. Promover, fora das hipóteses permitidas pelo direito internacional, mediante violência, ameaça ou 

qualquer outra forma de coação, a deportação ou o deslocamento de pessoas, do local em que se encontram 

legalmente: 

Pena: reclusão, de cinco a quinze anos. 

Crime contra a humanidade por privação de liberdade 

Art. 22. Determinar, executar ou manter medida privativa de liberdade de locomoção, infringindo normas 

fundamentais do direito  internacional: 

Pena: reclusão, de quatro a doze anos. 

Crime contra a humanidade por tortura 

Art. 23. Submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, a intenso sofrimento físico ou mental, com 

emprego de violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade 

de resistência: 
Pena: reclusão, de cinco a quinze  anos. 

§ 1º Não constitui tortura a dor ou sofrimento inerentes à execução de sanções legais. 

Tortura qualificada 

§ 2º A pena será de dez a trinta anos de reclusão, se da tortura resultar morte, e as circunstâncias evidenciarem 

que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo. 

Crime contra a humanidade por tratamentos degradantes ou desumanos 

Art. 24. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, a tratamento degradante ou desumano, 

ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, expondo-o a escárnio ou à curiosidade pública, ou constrangendo-o a 

não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda: 
Pena: reclusão, de quatro a doze anos. 

Crime contra a humanidade por agressão sexual 

Art. 25. Constranger alguém, direta ou indiretamente, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou 

permitir que com ela ou ele se pratique ato  libidinoso: 

Pena: reclusão, de cinco a quinze anos. Agressão sexual   qualificada 

Parágrafo único. A pena será de dez a trinta anos de reclusão, se da agressão sexual resultar morte, e as 

circunstâncias evidenciarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo. 

Crime contra a humanidade por ato obsceno 

Art. 26. Constranger alguém, direta ou indiretamente, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou 

permitir que com ela ou ele se pratique ato  obsceno: 
Pena: reclusão, de quatro a doze anos. 

Crime contra a humanidade por presença forçada em ato de agressão sexual ou Obsceno. 

Art. 27. Constranger alguém, direta ou indiretamente, mediante violência ou grave ameaça, a presenciar a 

prática de ato de agressão sexual ou  obsceno: 
Pena: reclusão, de quatro a doze anos. 
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Crime contra a humanidade por escravidão sexual 

Art. 28. Exercer sobre alguém qualquer poder inerente ao direito de propriedade, ou reduzir alguém à condição 

análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a 

condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida 

contraída com o empregador ou preposto, com finalidade libidinosa ou obscena: 
Pena: reclusão, de cinco a quinze anos. 

Crime contra a humanidade por privação de direito fundamental 

Art. 32. Privar alguém, sem justa causa, de direito fundamental, por pertencer ao grupo político, racial, étnico, 

religioso, cultural ou de gênero: 
Pena: reclusão, de quatro a oito anos. 

Crime contra a humanidade por desaparecimento forçado 

Art. 33. Apreender, deter, sequestrar ou de outro modo privar alguém de liberdade, ainda que legalmente, em 

nome do Estado ou de organização política, ou com a autorização, apoio ou aquiescência destes, ocultando ou 

negando a privação da liberdade ou informação sobre sua sorte ou paradeiro a quem tenha o direito de sabê-lo, 

deixando o detido fora do amparo legal por período superior a quarenta e oito horas: 

Pena: reclusão, de cinco a quinze anos, sem prejuízo da concorrência de outros  crimes. 

§ 1º Na mesma pena incorre quem ordena os atos definidos neste artigo ou mantém a pessoa detida sob sua 

guarda, custódia ou vigilância. 

§ 2º O crime perdura enquanto não seja esclarecida a sorte ou o paradeiro da pessoa detida, ainda que sua 

morte ocorra em data anterior. 
Desaparecimento  forçado qualificado 

§ 3º A pena será de dez a trinta anos de reclusão, se o desaparecimento durar mais de trinta dias. 

 

5. Reflexão 

Mesmo que se tenha conquistado inúmeros avanços no cenário internacional a partir da criação do TPI, os 

diversos entraves à sua inteira eficiência ainda existem. Fato é que tais barreiras surgem a partir de algumas 

dificuldades estruturais no modelo de atuação adotado pelo   Tribunal. 

 

Ainda em 2011, o TPI caracterizava-se como uma instituição sem força e de pouca reputação. É preciso, 

contudo, ter em mente que diversos dos problemas do Tribunal decorriam, como não podia deixar de ser, da 

representação (ou da falta dela) dos Estados-membros do Estatuto de Roma. Diversos analistas apontam que, se 

por um lado países africanos ratificaram o acordo de forma massificada, muitos outros no Oriente Médio não são 

signatários do acordo. Da mesma forma, grandes potências geopolíticas com diversas situações que deveriam ser 

investigadas, como EUA, Rússia e China, não ratificaram o Estatuto, ao mesmo tempo em que podem endereçar 

casos ao TPI por meio de sua participação no Conselho de Segurança das Nações Unidas, de modo que se     

tornam virtualmente imunes à jurisdição do Tribunal. Consequentemente, o resultado é uma disparidade de 

representações e de oportunidades de investigações para o  TPI. 

 

Há, também, os problemas no que se refere à necessidade e à falta de cooperação dos Estados-membros 

do Estatuto para com a Corte. Esta pode determinar a prisão de um suspeito, mas os Estados muitas vezes não 

possuem a vontade política de cooperar, o que resulta num caso como o de Al Bashir, que continua a visitar 

diversos países que poderiam prendê-lo, mas não o fazem. Ademais, quando um presidente ou ditador começa a 

ser investigado por seus crimes, usa-se a ameaça de arrastar o país para fora do acordo de Roma, como já ocorreu 

com Burundi e Gâmbia. 

 

De fato, o ambiente político em que o TPI opera é certamente muito delicado. Suas decisões de julgar um líder, 

especialmente quando ainda em exercício, serão sempre interpretadas pelos que ignoram as barbáries cometidas 

por esse líder como decisões politicamente motivadas, como parte de uma conspiração contra seu líder, e assim 

por diante. A consequência são as mais diversas e injustas críticas ao TPI, motivadas por essa infundada ideia de 
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que há alguma preferência ideológica nas investigações e nos julgamentos. 

 

Conforme estabelecido por Jean-Paul Bazelaire e Thierry Cretin, a concepção da complementaridade      

do Tribunal Penal Internacional em relação aos sistemas penais nacionais parece ser outro ponto contra a 

universalidade da Corte. Uma vez que ocorre a necessidade de se provar a incapacidade ou a falta de vontade 

das cortes locais em julgar um acusado para então poder acusá-lo perante o TPI, este é colocado em uma posição 

de subordinação em relação aos sistemas penais locais, em detrimento da norma internacional, que deveria, em 

princípio, sobrepor-se aos interesses dos Estados. 

 

O aumento do prestígio e da confiabilidade do TPI pode dar-se a partir de diversos fatores. Sua ampliação 

nas áreas de atuação já está ocorrendo, como demonstra o número de exames preliminares e de situações sobre 

investigação fora da África, e será de importância vital para que o Tribunal desconstrua as críticas a respeito de 

sua atuação supostamente enviesada sobre a África. 

 

Outro ponto a ser considerado é a necessidade de o TPI galgar apoio de diversos e importantes atores 

internacionais, de modo a fortalecer a pressão sobre Estados pouco cooperativos, bem como motivar a adesão 

de novos Estados ao Estatuto de Roma. Falta ainda ao TPI empreender-se na divulgação de uma imagem positiva 

e saudável, bem como o trabalho junto a atores locais dos Estados para conscientizar sobre a importância da 

cooperatividade com o TPI. Essa é uma medida possível e já em andamento, como pode ser observado pelo 

grande encontro realizado em Trindade e Tobago junto a diversos representantes internacionais, em que se 

discutiu a respeito de medidas para fortalecer a cooperação dos países membros do Estatuto. Muitas dessas 

soluções são em verdade já imaginadas por analistas como Jacqueline R. McAllister, que em seu artigo “Bending 

the Arc” sugeria também o uso de incentivos financeiros e comerciais por parte dos apoiadores da Corte, de 

modo a estabelecer mais uma motivação para que os Estados cooperem com o TPI em suas atividades. 

 

Não obstante, o Tribunal pode ainda trabalhar junto a atores mundiais para minar o apoio doméstico e 

internacional dos chefes de Estado que estão sendo processados, algo fundamental para que se consiga realizar 

sua prisão e julgamento. Finalmente, no que se refere à questão da complementaridade do TPI em relação aos 

sistemas penais locais, pode-se considerar a proposta de Theresa Lou, em “ICC on Ice?”, que sugere a luta pelo 

fortalecimento das cortes locais como forma eficaz de combater a impunidade a nível doméstico, ainda que o 

Tribunal Penal Internacional continue uma ferramenta essencial de julgamento de pessoas que de outra forma 

não seriam julgadas localmente, seja porque o Estado deseja afastar-se do problema ou porque não tem as 

devidas condições de um julgamento legítimo. 

 

Assim, o processo internacional vislumbra uma necessidade que ainda se mantém contemporânea: a 

continuidade no processo de formulação da integração internacional, visto que se trata de uma obra humana 

incessante e que anseia por  aprimoramentos. 

 

6. Quórum e Maiorias 

São necessários, no mínimo, 20 presentes para constituir o quórum exigido pelo Tribunal. Entretanto, adianta- 

se que, no caso de maiorias, os Advogados e Promotores não participam de todos os tipos de   votações. 
Maioria simples: corresponde ao primeiro inteiro acima da metade do quórum presente. 

Maioria qualificada: corresponde ao inteiro igual ou imediatamente acima de dois terços (2/3) do quórum 

presente. 

 

7. Juramentos 

Como parte da cerimônia e das formalidades do Tribunal, será realizado um juramento conjunto no início da 

primeira sessão. Mais especificamente, haverá um juramento para juízes, um para advogados e promotores e 

outro para os réus, o qual será excepcionalmente proferido no momento dos Depoimentos do réu. 
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7.1. Juramento dos Juízes 
 

“Nós, como representantes da Justiça no âmbito internacional, juramos solenemente estar inteiramente 

comprometidos com a aplicação do direito internacional penal, com a busca da Justiça, com a procura da 

imparcialidade e com o zelo pelo respeito e pelo decoro nas atividades deste Tribunal.” 

 

7.2. Juramento da Promotoria e da Defesa 
 

“Nós, como fonte de informações e argumentos para os juízes desta Corte, juramos solenemente estar 

inteiramente comprometidos com a transmissão da verdade, com a atenção aos princípios da retórica, com a 

manutenção da boa-fé e com o zelo pelo respeito e pelo decoro nas atividades deste Tribunal.” 

 

7.3. Juramentos dos Réus 
 

“Juro, pela minha honra, falar toda a verdade, somente a verdade e nada mais que a verdade enquanto depor 

perante este Tribunal e fazê-lo de inteira boa-fé, de modo a colaborar com o esclarecimento das acusações sobre 

mim colocadas.” 

 

8. Documentos 

Os documentos constituem-se, de  maneira  geral,  como  componentes  dinamizadores  da  discussão,  ou  

seja, interferem na substância da discussão. Todos os documentos distribuídos aos participantes deverão ser 

previamente aprovados pela Mesa Diretora. Um signatário de um documento, que não seja Documento de 

Posição, Dossiê ou Carta Oficial, não é obrigado a concordar com seu conteúdo, apenas suporta que ele seja 

discutido. Relembra-se que como os documentos constituem-se como processos substanciais a Acusação e a 

Defesa não se qualificam a serem signatárias ou autores. 

 

8.1. Dossiê 
 

O Dossiê refere-se a um documento requerido apenas aos Advogados de Defesa e aos Promotores. Trata-       

se de um relatório contendo uma análise das situações a serem julgadas perante a Corte, ou seja, o Dossiê       

deve conter os dois crimes que serão julgados naquele caso. Dessa forma, advogados e promotores do caso de 

Pinochet, por exemplo, entregarão dossiês a respeito dos crimes“Caravana da Morte” e“Campo de Concentração”, 

apresentando evidências que corroborem a sua posição a defender, isto é, os promotores defendendo a culpa   

do réu e os advogados a inocência deste. Recomenda-se expressamente a composição de dossiês entre uma e 

três páginas, embora maiores detalhes, como sua estrutura, serão disponibilizados aos promotores e advogados 

posteriormente, assim como a data de entrega, que será antes do início da simulação. É importante lembrar 

sempre que a entrega de um Dossiê para o caso A não isenta o participante de entregar o DCI e o DCF para o caso 

B, e vice-versa, já que os indivíduos que irão empenhar o papel de advogados em um dos casos, serão juízes no 

outro. 

 

8.2. Documentos de Considerações Iniciais e Finais (DCI e DCF) 
 

DCI e DCF serão documentos requeridos apenas aos juízes. 

O Documento de Considerações Iniciais trata-se de uma breve explanação a respeito da situação a ser julgada  

e de suas circunstâncias. O juiz, em seu DCI, poderá dissertar sobre a importância do julgamento, a gravidade  das 
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acusações, suas expectativas para a Corte e assim por diante. É importante, durante a composição do DCI, que se 

mantenha a temperança e que não se considere o réu como já culpado ou inocente, uma vez que o julgamento 

ainda está por ocorrer. O DCI é entregue no início de cada caso, sendo recomendado trazê-lo já escrito e pronto 

para a entrega. 

 

O Documento de Considerações Finais trata-se de uma conclusão sobre o caso. O juiz poderá dissertar sobre 

o seu nível de satisfação com o comportamento e as decisões da Corte, sobre a importância da sentença, sobre 

sua própria opinião (desde que muito bem embasada) a respeito do réu, sobre o desempenho dos componentes 

da Corte e assim por diante. É recomendável, no entanto, que em se tratando de comentários sobre um membro 

do Tribunal, faça-se referência ao cargo (“a Promotoria da Corte”; “a Defesa do réu”; “a Mesa Diretora”) e não à 

pessoa em si. Não serão tolerados ataques pessoais e intrigas, dado que a manutenção do decoro e do bom senso 

durante a simulação deve-se estender também aos documentos escritos. O DCF é entregue na finalização de 

cada caso, sendo recomendável escrevê-lo aos poucos durante a última sessão do caso, embora sua escrita não 

deva jamais se sobrepor às discussões e aos debates na Corte. 

 

Como pode-se imaginar, os juízes deverão entregar um DCI para o início de cada caso (A e B) e um DCF para     

o fim de cada caso, totalizando, para aqueles que exercerão apenas função de juízes, quatro documentos ao final 

da simulação (i.e., dois DCI’s e dois DCF’s). 

 

8.3. Notas 
 

São denominadas notas, todo documento de trabalho produzido pelo comitê. Por meio delas, juízes destacam 

artefatos importantes, expressam opiniões e apresentam provas para auxiliar à tomada de  decisão. 

O mesmo pode ser feito tanto pela promotoria, quanto pelos advogados de defesa, para apresentar provas e 

argumentos que podem incriminar ou inocentar o acusado perante interpretação dos Juízes. Exemplo de Nota: 

 

DOCUMENTO DE TRABALHO #1 
 

É evidente que o contexto do (crime julgado) é de extrema importância e requer muita atenção e honestidade, 

uma vez que não se trata somente da condenação ou absolvição do réu. Deve-se entender que os atos de barbárie 

cometidos e julgados perante este tribunal possuem repercussão internacional, atingindo centenas de vítimas 

diretamente, e indiretamente suas famílias. Este julgamento se trata também, da dignidade e justiça que devem 

ser servidas a aqueles que sofreram com os crimes  cometidos. 

 

Enquanto os advogados de defesa estão se mostrando extremamente eficazes, apresentando argumentos, 

provas e artefatos que auxiliam na defesa de (Réu), a promotoria parece esquecer o lado humanitário que já foi 

ignorado uma vez, durante a execução dos crimes aqui   julgados. 

 

A falta de empenho ao apresentar novas provas e evidências contra o acusado está causando indignação por 

parte dos Juízes - que possuem o dever de julgar com excelência o réu perante as provas, artefatos e evidências 

apresentadas pela promotoria - e da comunidade internacional, que busca justiça aos atingidos pelas infrações 

cometidas violando as leis do direito internacional. 

 
Signatários: Excelentíssimo (Nome do Juíz); ... 

 

8.4. Sentenças 
 

Rascunhos de sentença poderão ser enviados para a mesa para validação a qualquer momento durante as 

sessões. Para um rascunho de sentença ser aceito pela mesa, ele deve estar devidamente formatado e com um 

mínimo de Dez assinaturas dos Juízes. Um exemplo de Sentença encontra-se anexo ao   Glossário. 
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Ao fim do julgamento de cada crime é esperado que um rascunho de sentença seja apresentado para a mesa, 

entretanto não se faz necessário que  os signatários sejam favoráveis a todos os pontos descritos no documento. 

O rascunho de sentença deve necessariamente  conter: 

1. A data do julgamento. 

2. O nome de todos os presidentes, juízes, advogados de defesa e promotores participantes. 

3. Breve resumo dos fatos relevantes para o Tribunal, contendo datas, nomes, números e qualquer tipo de 

informação relevante para o julgamento. Todas as partes envolvidas devem concordar com a veracidade dos  

fatos. 
4. Os pedidos de ambas partes. 

5. A resposta do Tribunal a cada pedido das partes, sem  exclusão. 

6. Explicação das razões da Corte para tal decisão, assim como os artefatos legais usados para o   veredito. 

Importante destacar: 

 Um dos signatários é convidado a ler o rascunho de sentença assim que apresentado e aprovado pela mesa. 

 Correções de cunho gramatical serão aceitas, seguidas pelas     eventuais  deliberações. 

 Vários Rascunhos de Sentença poderão ser enviados à mesa, porém apenas um destes poderá ser aprovado. 

 Para ser adotado como sentença ao final de cada crime, um Rascunho deve ser aprovado pela maioria 

qualificada dos Juízes. 

 

8.5. Emendas 
 

Caso alguma das partes discorde de algum tópico do Rascunho de Sentença, esta tem o direito de discutir 

a modificação de tal tópico por meio de uma Emenda. Emendas propriamente formatadas e com o número 

mínimo de duas assinaturas das representações, serão aceitas pela mesa para validação a qualquer momento 

durante as sessões. 

 

Emendas tem o poder de alterar, adicionar ou retirar tópicos do Rascunho de Sentença em questão. 

Vale ressaltar que: 

 

 Deve-se ser pedida uma moção para discussão de emenda para que esta seja iniciada. A moção será 

aprovada pela mesa mediante apresentação de justificativa. 
 Emendas a emendas que estão em discussão não serão   permitidas. 

 Serão aceitas correções de cunho técnico gramatical. 

 Um dos signatários da emenda será convidado a lê-la ao ser   aprovada. 

 O debate acerca do Rascunho de Sentença só é retomado mediante votação da emenda. 

 Emendas serão aprovadas por maioria  qualificada. 

 
Exemplo de Emenda: Emenda: (O tópico do Rascunho de Sentença em que serão feitas alterações) 

Removido: Justificativa (caso seja  removido) 

Alterado: Tópico alterado juntamente com justificativa (caso seja  alterado) 

Adicionado: Novo tópico juntamente com justificativa (caso seja adicionado um novo tópico) 

 

8.6. Votos Concorrentes e Divergentes 
 

Caso um juiz concorde com oresultado final da sentença, porém divirja da fundamentação doTribunal, ele poderá 

redigir um voto concorrente, explicitando suas divergências e acréscimos por ele almejados, não contemplados na 

sentença final. 

 

Qualquer juiz discordante de qualquer parte da sentença final, o mesmo poderá produzir um voto divergente, 

devidamente fundamentado, explicitando as razões de seu posicionamento e a solução que crê correta para o caso. 
Vale ressaltar que: 
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 Um modelo de voto concorrente encontra-se anexo ao Glossário. 

 Um modelo de voto divergente encontra-se anexo ao Glossário.Votos de qualquer natureza poderão ser 

redigidos por qualquer número de juízes. 

 Os votos serão anexados à sentença  definitiva. 

 Caso haja um número de assinaturas igual ou superior à dois terços do total de juízes, o voto será anexado 

à sentença como parte integrante desta. 

 

9. Glossário 

O glossário e demais documentos complementares ao entendimento do meio jurídico serão entregues no 

início da Simulação. Mesmo não sendo de ampla necessidade, recomenda-se o estudo, também, relacionado a 

termos básicos do Direito. 
 

9.1 Exemplo de Sentença  
15 de junho de 2017 

 

CASO PINOCHET VERSUS PROMOTORIA 

Julgamento: CARAVANA DA MORTE Presentes: 

 Presidentes: Nomes do todos da mesa; 

 Juízes: Nomes de todos os Juízes; 

 Advogados de Defesa: Nomes de todos os advogados de defesa; 

 Promotores: Nomes de todos os promotores; 

O caso referente a ação militar popularmente conhecida como “Caravana da Morte”, no Chile durante o encargo 

do acusado, Augusto  Pinochet; 
O TRIBUNAL, composto como anteriormente mencionado, após deliberação, profere o seguinte julgamento: 

1. Todas as partes nesta ação concordam e estipulam a exatidão dos seguintes fatos: (fatos relevantes). 

1. Fato relevante n° 1 

2. Fato relevante n° 2 

3. Fato Relevante n° 3 
4. ... 

1. Pedidos da defesa do réu, composta por: (nome dos advogados de defesa). 
1. Pedido n° 1: ... 

2. Pedido n° 2: ... 

3. Pedido n° 3: ... 
4. ... 

1. Pedidos da acusação do réu, composta por: (nome dos promotores). 
1. Pedido n° 1: ... 

2. Pedido n° 2: ... 

3. Pedido n° 3: ... 

4. ... 

1. Decisões e Respostas da Corte para com o réu: 

1. O TRIBUNAL declara o réu como inocente com relação às ações cometidas por(nomes), em (locais),  durante 

(datas), contra (vítimas). 

4.1.1  Justificativa da decisão. 

1. O TRIBUNAL declara o réu como culpado com relação às ações cometidas por 

(nomes), em (locais), durante (datas), contra (vítimas). 

4.2.1 Justificativa da decisão. 

1. Referente ao pedido n° 2 da promotoria (ref. tópico 3.2), O TRIBUNAL declara que (aceita/recusa/aceita em partes). 

4.3.1 Justificativa da decisão. 
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9.2. Exemplos de Votos Concorrentes e Divergentes 
 

Exemplo Concorrente: 

“Voto Concorrente do(s) Juiz(es)... [Colocar os nomes dos juízes]” 

“Votamos a favor da decisão do Tribunal porqu [explicar brevemente o motivo da concordância com a decisão 

final]. Não obstante, sentimo-nos obrigados a registrar nosso desacordo com os seguintes trechos: 
1. [Transcrever, entre aspas, ou relatar o trecho com o qual não concordam. ] 

2. [Continuar, de acordo com o número de trechos escolhidos.  ] 

Não concordamos com tais trechos porquê... [Explicar as causas da discordância em relação a cada um desses 

trechos específicos. É expressamente recomendado sugerir alterações e melhorias para que a decisão do Tribunal 

fique melhor fundamentada. Pode-se mencionar os trechos com os quais se concorda.   ] 

Pelas razões acima expostas, divergimos da fundamentação da Corte. Assinado: Juiz... [colocar os nomes dos 

juízes]” 

 
Exemplo Divergente: 

“Voto Divergente do(s) Juiz(es)... [Colocar os nomes dos juízes]” 

“Infelizmente, não foi possível compartilhar da mesma posição da maioria dos juízes aqui presentes e, portanto, 

votamos contra. Isto posto, sentimo-nos obrigados a registrar nosso desacordo com a decisão final do Tribunal, 

em virtude dos seguintes  trechos: 
1. [Transcrever, entre aspas, ou relatar o trecho com o qual não concordam] 

2. [Continuar, de acordo com o número de trechos escolhidos.] 

Não concordamos com tais trechos porque... [Explicar as causas da discordância em relação a cada um desses 

trechos específicos. É possível também mencionar um motivo geral para a discordância em relação ao texto 

inteiro. É expressamente recomendado sugerir alterações e melhorias para resolver os problemas apontados. 

Pode-se mencionar os trechos com os quais se concorda, caso  haja] 

Pelas razões acima expostas, divergimos da decisão da Corte. 

Assinado: Juiz... [colocar os nomes dos juízes]” 
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Filmografia (Ditadura chilena): MACHUCA 

 

 

 

 

 

 

 
SINOPSE: Chile, 1973. Gonzalo Infante e Pedro Machuca são dois garotos de onze anos que vivem em Santiago. O primeiro, num bairro de classe média alta. O 

segundo, num humilde povoado próximo. Dois mundos separados por uma muralha invisível que alguns sonham em derrubar na intenção de construir uma 

sociedade mais justa. Um desses sonhadores é o padre McEnroe, diretor de um colégio particular. Com a política educacional de Salvador Allende, ele decide 

fazer uma integração entre esses dois universos, abrindo as portas do colégio para os filhos das famílias do povoado. É assim que Pedro Machuca vai parar na 

mesma sala de Gonzalo Infante, nascendo daí uma amizade plena de descobertas e surpresas, apesar do clima de enfrentamento que vive a sociedade chilena 

na violenta transição de Allende para Pinochet.  
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