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Regras Especiais de Procedimento para a Corte Internacional de 

Justiça (CIJ) 

 

1. Idioma do Comitê 

Português é o idioma oficial para todos os trabalhos efetuados pela Corte Internacional de 

Justiça, desde as discussões até o documento final a ser elaborado. 

 

2. Quórum 

Para que as sessões da Corte possam começar, é necessário o quórum mínimo de 09 juízes 

presentes.  

 

3. Secretaria da Corte 

A coordenação de todas as sessões será feita pela Secretaria da Corte, que será responsável 

por decidir soberanamente sobre todos os procedimentos e eventuais dúvidas da Corte. 

Ademais, a Secretaria irá organizar a ordem dos pronunciamentos e fornecerá informações 

necessárias aos participantes das sessões quando interpelada por meio de notas ou moções.  

 

4. Composição da Corte  

4.1. Presidente 

O juiz Presidente, além de das funções regulares de juiz, é incumbido de desempatar impasses 

nas votações de quaisquer questões divergentes. Deverá redigir a sentença, a partir do 

consenso obtido, lendo-a em voz alta na última sessão de julgamento; 

4.1.1. Se o juiz Presidente for da mesma nacionalidade de um dos Estados envolvidos 

no contencioso, ele não poderá presidir as sessões, devendo o Vice-Presidente 

assumir essa função. 
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4.2. Juízes 

Investidos de jurisdição, estes apreciarão os casos trazidos à Corte, decidindo sobre questões 

preliminares e de mérito. Deverão votar e motivar, com fulcro nos dispositivos legais, suas 

decisões e se pronunciar quando necessário. 

 

4.3. Agentes e Conselheiros 

As partes envolvidas poderão ser representadas por um agente e um conselheiro, que 

gozarão dos privilégios e imunidades necessárias para o livre desempenho de suas 

funções. Estes deverão se pronunciar durante as sessões, trazendo argumentos e 

esclarecimentos destinados ao convencimento dos juízes, bem como as provas 

consideradas necessárias para o andamento do processo.  

 

5. Procedimentos diários  

5.1. Na primeira sessão de cada dia, todos os juízes responderão à chamada e permanecerão 

em pé; 

5.2. O juiz responsável pela presidência da sessão será o último a entrar na sala do 

julgamento e lerá o juramento, que será repetido imediatamente pelos outros juízes: “Eu 

solenemente declaro que exercerei todas as minhas atividades como juiz da Corte 

Internacional de Justiça imparcialmente e conscientemente, respeitando o dever de sigilo e a 

os limites da jurisdição dessa Corte”; 

5.3. Após a declaração solene do juiz responsável pela presidência da sessão, este tomará seu 

assento e todos os outros juízes procederão dessa mesma forma, ocupando seus 

respectivos lugares. 
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6. Sessões 

6.1. Fase Oral  

6.1.1. No início da 1ª sessão do FAMUN, é assegurado o período de 20 minutos para 

que cada Estado, por meio de seus agentes, advogados ou conselheiros, 

apresente seus respectivos argumentos; 

6.1.2. Após o pronunciamento dos representantes dos Estados, cada juiz terá a 

oportunidade de se pronunciar quanto ao tópico sob discussão, sendo-lhe 

permitido o período de 10 minutos para pronunciamento. A ordem da 

sustentação oral será definida por ordem alfabética dos sobrenomes dos juízes; 

6.1.3. Ao final dos pronunciamentos, tem-se início a sessão formal-informal, durante 

a qual o debate será moderado pela Secretaria da Corte. Juízes, agentes e 

conselheiros que desejam se pronunciar devem levantar as placas: cabe à 

Secretaria a escolha do representante a proferir o discurso; 

6.1.3.1. Não há limite de tempo para os discursos. Contudo, caso considere 

necessário, a Secretaria da Corte tem a prerrogativa de definir um limite de 

tempo para os pronunciamentos; 

6.1.3.2. No caso de delimitação do tempo de discurso pela Secretaria da Corte, 

delegados que desejem alterar a definição poderão fazê-lo por meio de 

uma moção para alteração do tempo de discurso nos moldes indicados 

nas Regras Gerais de Procedimento; 

6.1.3.3. O debate formal-informal será o fluxo normal do debate para os trabalhos 

da Corte; 

6.1.4. A comunicação entre os participantes poderá ser feita por meio escrito, de 

modo que estes poderão circular notas silenciosamente, nos moldes do anexo 

VI. A comunicação com a Secretaria se dará da mesma forma; 
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6.1.5. A cada sessão, deverá ser elaborada por um dos juízes, chamado relator, uma ata 

que mencionará, sinteticamente, os atos ocorridos durante a sessão e que 

deverá ser assinada pelo Presidente ao final de cada sessão; 

6.1.5.1. Antes de iniciada a 1ª sessão, os juízes poderão encaminhar notas à 

Secretaria, indicando que desejam ser relatores nas sessões que ocorrerão. 

Será escolhido o relator por ordem de chegada dessas notas;  

6.1.5.2. Caso nenhum dos juízes manifeste vontade para ser relator da sessão, a 

Secretaria usará sua discricionariedade para escolher aquele juiz que 

redigirá a ata de sessão; 

6.1.5.3. Cabe ao juiz Relator oficial a compilação dos relatórios para a 

apresentação na 9ª sessão. 

6.2. Julgamento 

6.2.1. Reserva-se a fase decisória da Corte às duas últimas sessões do FAMUN. A  8ª 

sessão terá início com um debate formal-informal de 40 minutos, seguido pelo 

último pronunciamento das Partes, sendo que cada uma terá 20 minutos para 

expor seus últimos argumentos sobre o caso; 

6.2.1.1. Juízes: ao final da exposição, os juízes irão se reunir para uma deliberação 

de 60 minutos, na qual devem elaborar a  Sentença. Antes do término da 

8ª sessão, os juízes deverão submeter à Secretaria o documento final e 

indicar eventuais votos dissidentes; 

6.2.1.1.1. O modelo da Sentença está no anexo I; 

6.2.1.2.  Representantes das Partes: ao final da exposição, os representantes dos 

Estados deverão elaborar um resumo, que receberá o nome de Memoriais, 

com os principais argumentos levantados durante todas as sessões, 

descrevendo quais são seus pedidos ante a Corte. Esse documento deverá 

ser submetido à Secretaria; 

6.2.1.2.1. O modelo de Memoriais está no anexo IV; 
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6.2.2. O procedimento de votação que se segue está descrito na regra 12 dessas Regras 

Especiais. 

 

7. Participações Externas 

7.1. Testemunhas 

7.1.1. Durante a fase oral do procedimento, deverá ser feita a oitiva de testemunhas, 

que deverão ser selecionadas a partir de uma lista pré-estabelecida, e indicadas 

para a Secretaria por meio de nota. Essa nota indicará a testemunha a ser ouvida, 

podendo ser ou não aprovada pela Secretaria. Se aprovada sua oitiva, a 

testemunha será oportunamente ouvida e posta à disposição dos participantes 

para possíveis perguntas; 

7.1.2. Todas as perguntas feitas as testemunhas não serão respondidas por estas 

imediatamente. A Secretaria será incumbida de deferir ou indeferir as perguntas 

feitas por todos, antes que a testemunha responda; 

7.1.3. O período para a inquirição da testemunha será no computo de 20 minutos; 

sendo disponíveis 07 minutos para a parte requerente inquiri-la e igual período 

para a parte contrária. Os 6 minutos restantes serão destinados aos juízes, que 

também poderão elaborar perguntas às testemunhas; 

7.2. Peritos 

7.2.1. Da mesma forma que as testemunhas, os peritos podem ser solicitados a 

prestar esclarecimentos sobre dúvidas técnicas e procedimentais dos Juízes e 

das partes processuais. Para solicitar um perito, o representante deve indicar à 

Secretaria, por meio de nota, qual a dúvida ou tema que demanda o 

esclarecimento de um perito. 

 

8. Moções 

8.1. Moção para Reunião de juízes: nesta, os juízes podem usufruir de 15 minutos, em cada 

sessão, para uma reunião separada dos agentes e conselheiros das partes.  Se não houver 
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objeção de nenhum dos juízes, a moção é aprovada. Enquanto isso, estes podem 

permanecer na sala para coordenação e alinhamento entre eles. 

8.2. Ordem de Precedência 

8.2.1. Moção para reunião de juízes 

8.2.2. Moção para suspensão da sessão; 

 

9. Provas 

9.1. Os Estados, por meio de seus representantes, poderão solicitar a produção de provas, 

juntando outras provas e documentos, durante as sessões informais, quando novas 

evidências aparecerem; 

9.2. A requisição de provas deverá ser submetida à Secretaria, que decidirá, sem 

possibilidade de contestação, sobre o deferimento dessa prova. Caso a Secretaria a 

aceite, colocará a disposição de todos os participantes da sessão; 

9.3. O modelo de solicitação de provas está no anexo V.  

 

10.  Medidas Provisórias 

10.1. Em caso de situações emergenciais, a Corte poderá decidir liminarmente sobre questões 

trazidas pelos Estados; 

10.2.  Os juízes deverão votar pela concessão ou não da medida provisória, sendo aceita por 

maioria simples; 

10.3. O modelo de medida provisória está no anexo II. 

 

11. Documento Final 

11.1. O documento final a ser produzido pela Corte é uma Sentença, que deve ser devidamente 

motivada, expressando os argumentos jurídicos levados em consideração para o 

convencimento dos juízes; 
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11.2. Deverá constar na Sentença o dia do julgamento, os nomes dos juízes que votaram e 

seus posicionamentos, o nome das partes e seus auxiliares, os fatos, os fundamentos 

jurídicos e a decisão de forma sintética, conforme o anexo I; 

11.3. O juiz responsável pela presidência da sessão, após a prolatação da sentença, deverá 

proceder à leitura do texto, em voz alta, na última sessão de julgamento; 

11.4. Da sentença proferida, não caberá recurso, sendo definitiva para a questão trazida pelas 

partes. 

 

12. Votação do Documento Final 

12.1.1.  No início da 9ª sessão do FAMUN, cada juiz terá que anunciar seu único voto, 

que deverá ser pronunciado oralmente e devidamente motivado, no período 

máximo de 07 minutos; 

12.1.2. Caso não haja consenso, o(s) juiz(es) dissidente(s) poderá(ão) manifestar as 

razões do voto contrário, que constarão na ata da sessão final e poderão ser 

submetidos, por escrito, à Secretaria, conforme o anexo III. Os votos dissidentes 

ficarão anexados à sentença final e permanecerá disponível ao público; 

12.1.3. As votações serão por chamada oral, na ordem alfabética por sobrenome dos 

juízes. Na ausência do Presidente, a chamada será efetuada pelo Vice-Presidente. 

Na ausência do Vice-Presidente, presidirá a sessão o magistrado mais antigo; 

12.1.3.1. Agentes e Conselheiros não têm direito à voto na sentença; 

12.1.4. Para decisão da lide, será utilizada a regra de maioria simples dos votos. Em 

caso de empate nas votações, o juiz responsável pela presidência da sessão tem 

a responsabilidade de ditar a decisão final. Em caso de ausência do Presidente, o 

Vice-Presidente assumirá tal responsabilidade. 
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ANEXOS 

 
Anexo I - Documento Final – Sentença 

 
FAMUN/CIJ/4/L.1 

 
 

Corte Internacional de Justiça 
CONVENÇÃO DE VIENA SOBRE RELAÇÕES CONSULARES 

(PARAGUAI vs. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA) 
(1998) 

 
Julgamento de (data) 

 
Presentes: (nome dos juízes que votaram e estavam presentes na sessão de votação). 
Partes e Representantes: (nome dos Estados e dos agentes, conselheiros que os 
representaram durante todas as sessões). 
 

Relatório 
 

(Fazer breve descrição dos fatos e momentos processuais ocorridos até o julgamento final). 
 
A Corte,  
composta como acima citado, 
após deliberações, 
decide:   
 
  (Apresentar os fundamentos jurídicos que embasaram a decisão final, trazendo os principais 
pontos que foram controvertidos e debatidos entre os Estados, bem como a solução trazida 
pela Corte). 
 
Pelo Paraguai: 
(Nome dos juízes que decidiram favoravelmente ao Estado). 
 
Pelos Estados Unidos da América: 
(Nome dos juízes que decidiram favoravelmente ao Estado). 
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Anexo II – Medida Provisória 
 

Corte Internacional de Justiça 
 

CONVENÇÃO DE VIENA SOBRE RELAÇÕES CONSULARES 
(PARAGUAI vs. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA) 

 
MEDIDA PROVISÓRIA 

 
1998 

 
Julgamento de __ de Abril de 1998 

 
Juízes Presentes: (nome dos juízes que votaram e estavam presentes na sessão de votação). 
Partes e Representantes: (nome dos Estados e dos agentes, conselheiros que os 
representaram durante todas as sessões). 
 
 

Situação Emergencial 
(Narrar o pedido feito pelo Estado e a situação emergencial que lastreia a medida provisória) 
 
A Corte,  
composta como acima citado, 
após deliberações, 
decide:  
(Apresentar os fundamentos jurídicos que embasaram a decisão de concessão de medida 
provisória, trazendo os principais pontos determinantes). 
 
Pelo Paraguai: 
(Nome dos juízes que decidiram favoravelmente ao Estado). 
 
Pelos Estados Unidos da América: 
(Nome dos juízes que decidiram favoravelmente ao Estado). 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

10 
 

 
 
 
Anexo III – Voto dissidente 
 

VOTO DISSIDENTE 

 

Nome do juiz: 

Fundamentação 

(Escrever quais as principais motivações e argumentos jurídicos que fundamentam seu voto 
contrário ao entendimento majoritário da Corte). 

 

                              Assinatura do Juiz e data da decisão. 

 
 
 
Anexo IV - Memoriais 
 

MEMORIAIS 

Nome do Estado: 
Nome dos Representantes: 

Fundamentação 

( Expor, sinteticamente todos os argumentos levantados durante as Sessões). 

Pedidos Finais 

(Expor, em forma de tópicos,  o que pedem perante a Corte) 

Assinaturas dos Representantes e data. 
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Anexo V– Modelo de Solicitação de Prova 

 

SOLICITAÇÃO DE PROVA 
 

 
O Estado dos Estados Unidos da América, por meio de seu agente, gostaria de apresentar 
nova evidência para todos os presentes na Sessão: no dia 30 de Setembro de 1990, o 
condenado foi encontrado com a posse dos objetos roubados e utilizados no crime. 
 
 
Solicitação feita por: Agente Fernando Silva. 

 
 
 
 
Anexo VI – Modelo de Nota 
 

NOTA 
 

ESCLARECIMENTO SOBRE FATO 
 

 
Gostaríamos que a Secretaria esclarecesse a veracidade dos documentos apresentados pelos 
Estados Unidos da América, indicando qual foi a data em que realmente o acusado foi preso.  
 
 
Requisição feita por: Agente Clara Fernandes.  


