
 DISPOSIÇÃO INICIAL 

 

Art. 1°. Este Regimento estabelece a composição e a competência dos órgãos da Suprema              

Corte, regula o processo e o julgamento dos feitos que lhe são atribuídos pela Constituição e                

a disciplina dos seus serviços, ao longo das reuniões ordinárias da III UFRJMUN. 

Parágrafo Único. Aplica-se subsidiariamente a este guia as disposições presentes no           

documento “Rules of the Supreme Court”. 

 

PARTE I 

 

DA ORGANIZAÇÃO E COMPETÊNCIA 

 

CAPÍTULO I 

 

DA COMPOSIÇÃO DA CORTE 

 

Art. 2°. A Corte é composta por 15 Magistrados, tem sede na Faculdade Nacional de Direito                

e jurisdição em todo o território nacional. 

Parágrafo Único. As funções de Presidente e Vice-Presidente da Corte concentram-se na            

Mesa Diretora. 

 

Art. 3°. A representação dos Magistrados será de caráter pessoal, devendo cada Magistrado             

formular suas próprias convicções. 

Parágrafo Único. É cediço que o Magistrado utilize do seu poder de discricionariedade para              

decidir, devendo, porém, respeitar o disposto no ordenamento jurídico norte americano. 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

 

DA COMPETÊNCIA DA ADMISSIBILIDADE  

Art. 4°. A Corte possui competência para avaliar a própria competência. 

Parágrafo Único. O documento que deve ser submetido para provocar a ação da Corte é               

chamado de Mandado de Certiorari (Writ of Certiorari). 

 

Art. 5°. A análise de admissibilidade de um Mandado de Certiorari não é uma questão de                

direito do peticionário, mas sim de discricionariedade da Corte. Essa petição deve ser             

garantida apenas mediante motivos convincentes. As seguintes circunstâncias, embora não          

sejam taxativas, são fatores que a Corte deve considerar para exercer o seu poder de               

supervisão:  

I – casos em que cortes inferiores, em matérias semelhantes e de repercussão geral,              

decidiram de forma diversa impedindo, assim, a pacificação de um precedente inequívoco;  

II – casos em que cortes inferiores decidem de forma significativamente distinta de um              

corpo de precedentes aceito frequente e sistematicamente ou de uma decisão tomada            

anteriormente por essa Corte; 

III – casos em que cortes inferiores usurpam a competência desta Corte ao tratar de matéria                

de lei federal; 

IV – casos em que cortes inferiores decidem sobre matérias importantes de legislação             

federal que esta Corte não tratou, mas deveria tratar;  

Parágrafo Único. Um Mandado de Certiorari raramente é aceito quando solicitado em casos             

que tratem de questões de fato ou de subsunção dos fatos à norma. 

 

Art. 6o. Se a petição for negada, a Corte pode exigir, dentro de prazo estabelecido por                

sentença, uma nova audiência com o peticionário para rever a admissibilidade. Se a Corte não               



se animar a propor uma nova audiência, essa pode ser requisitada pelo peticionário dentro do               

prazo de trinta dias. 

 

Art. 7o. Quando o peticionário ou o seu representante estiver sob a iminência de uma               

execução de pena de morte devido à condenação em instância inferior e essa decisão puder               

ser revertida por esta Corte na análise de sua admissibilidade, essa questão apresentará caráter              

urgente e ostentará o status de “capital case” devendo, portanto, ser deliberada            

primeiramente. 

  

Art. 8o. Cartas em oposição à petição podem ser submetidas por qualquer órgão da Federação,               

da sociedade civil e Magistrados. 

§ 1° A carta em oposição deve ser breve e expor os argumentos contrários à admissão do                 

Mandado de Certiorari; 

§ 2° Na sentença final, os Magistrados estão obrigados à adereçar as cartas em oposição e                

expor o motivo de acatarem ou não os seus argumentos; 

§ 3° Não será aceita moção para dispensar a análise de uma carta oposição; 

§ 4° É direito do peticionário escrever uma carta resposta à carta oposição, devendo aquela               

ter o mesmo tratamento dessa no que tange aos efeitos do presente dispositivo; 

§ 5° Cartas oposição enviadas por Magistrados desta Casa devem ostentar caráter meramente             

simbólico não produzindo efeitos jurídicos, uma vez que o Magistrado opositor tem o             

poder-dever de se pronunciar nas deliberações processuais ordinárias da Corte. 

 

Art. 9°. Após a consideração de todos os documentos arrolados no artigo 8°, a Corte               

finalmente poderá votar a admissibilidade do processo e analisar propriamente o mérito, se             

assim desejar. 



§ 1° Sob as circunstâncias de aprovação do Mandado de Certiorari, a Suprema Corte irá               

notificar a corte inferior de onde o caso foi primeiro julgado que sua decisão está sob revisão                 

e pode ser revertida e marcará data para sustentação oral das partes; 

§ 2° Sob as circunstâncias de rejeição do Mandado de Certiorari, a Suprema Corte irá ratificar                

a decisão da corte inferior de onde o caso foi primeiro julgado e arquivá-lo. 

 

CAPÍTULO III 

DAS MOÇÕES E  DOS REQUERIMENTOS 

 

Art. 10. Todas as moções devem ser concisas e breves em seu conteúdo. As moções               

necessariamente precisam apresentar em seu corpo os fatos a que se refere e a sua proposição                

frente a esses e podem apresentar argumentos jurídicos para apresentar os motivos para a sua               

aceitação. 

 

Art. 11. As moções orais serão: 

I  – moção para descartar a atual discussão; 

II  – moção para solicitar amicus curiae; 

III – moções explicitadas no Capítulo V. 

Parágrafo único. Outras moções devem ser submetidas por escrito primeiro para a            

apreciação do Presidente e, posteriormente, para os demais Magistrados. 

 

Art. 12. Requerimentos de Suspensão devem ser considerados como direito dos Magistrados            

e podem ser requeridos por uma das partes do processo para que um Magistrado ou a Corte                 

suste o trâmite do caso em questão. 



 

Art. 13. Requerimentos de Suspensão podem ser dos seguintes tipos: 

I – requerimento para suspender a execução de uma pena e pode ser demandado tanto antes                 

quanto depois da sentença final da Corte; 

II – requerimento para suspender o procedimento do caso na Corte com a finalidade de                

congelar as atividades dessa no que tange ao mérito da questão analisada e ouvir novos               

argumentos podendo, portanto, convocar audiências orais ou amicus curiae; 

Parágrafo Único. O requerimento monocrático para suspensão de procedimento tem caráter           

temporário e deve ser deliberado pela Corte quando for chegado o momento de execução da               

pena. 

 

CAPÍTULO IV 

 

DO MÉRITO E DAS CONSIDERAÇÕES 

 

Art. 14. Concedida a admissibilidade e feita nova audiência com as partes, os Magistrados              

terão adentrado a discussão do mérito, devendo, portanto, não mais investigar a sua             

competência, mas deliberar sobre o conteúdo da petição em si. 

 

Art. 15. As partes poderão submeter, nessa parte do processo, Declarações sobre o Mérito              

(Brief on the Merits), isto é, novos argumentos a serem considerados pelos Magistrados que              

deverão apresentar: 

I – a versão dos fatos da parte representada e uma proposição clara do que os Magistrados                 

devem deliberar sobre; 

II – argumentos jurídicos expondo os marcos legais que suportam as suas alegações; 



III – requerimento de sustentação oral para futuros esclarecimentos perante os Magistrados. 

Parágrafo Único. Os Magistrados ao receberem uma Declaração sobre o Mérito não podem             

se eximir de fazer referência aos pontos levantados no conteúdo dessa em sua sentença, uma               

vez que tais Declarações têm o mesmo status dos documentos arrolados no artigo 8°. 

Art. 16. Feito o relatório e julgada a ação, far-se-á comunicação às autoridades ou órgãos               

responsáveis pela prática dos atos questionados, fixando-se as condições e o modo de             

interpretação e aplicação do preceito fundamental. 

 

Art. 17. Em se tratando de habeas corpus, o indivíduo apenas poderá ter seu direito de ir e vir                   

restituído mediante a autorização da Corte de acordo com os dispositivos. 

 

Art. 18. Declarações de amicus curiae (amicus curiae brief) são fatos trazidos por instituições              

autorizadas e relacionadas com o mérito a fim de ajudar a Corte a fazer uma decisão mais                 

informada e precisa. 

 

Art. 19. Declarações de amicus curiae podem ser solicitadas por uma das partes mediante o               

consentimento da outra a fim de que não haja um julgamento sobre uma questão extra petita.  

 

Art. 20. Declarações de amicus curiae sem o consentimento das partes podem ser             

requisitadas em nome dos Estados Unidos da América: 

I – pelo Advogado Geral da União; 

II – pelo Solicitor Geral (Solicitor General); 

III  – por qualquer agente autorizado por legislação federal à provocar diretamente a Corte; 

 



IV – por um Estado, Comunidade ou Posse quando submetido por seu respectivo Advogado              

Geral; 

V – por uma Cidade, Município ou entidade semelhante quando submetido pelo devido órgão              

jurisdicional; 

VI – pela Corte mediante a aprovação da maioria absoluta de seus Magistrados; 

§ 1° A Declaração de amicus curiae, ao apresentar seus argumentos, deve indicar claramente              

no conteúdo desse documento se é favorável ao posicionamento de uma das partes, devendo,              

para tal, obter seu consentimento, ou se é um parecer neutro. 

§ 2° Embora os Magistrados apresentem competência para, discricionariamente, conclamar          

uma instituição em caráter de amicus curiae para apresentar um parecer, esse procedimento             

não deve ser realizado levianamente, carecendo de fortes justificativas para tal a fim de não               

incorrer em julgamento de questão extra petita. 

 

Art. 21. É garantido à parte perdedora o direito de solicitar uma nova audiência mediante o                

requerimento de um Recurso (right of rehearing).  

 

Art. 22. A petição de Recurso não pode ser negligenciada pela Corte, sendo dever dessa               

submeter o pedido ao processo de admissibilidade de um novo Mandado de Certiorari.  

Parágrafo único. Será considerado como prejudicada a solicitação de Recurso que não traga             

novos argumentos ou fatos a serem analisados pela Corte, sendo entendida essa solicitação             

como lesiva à boa-fé. 

 

Art. 23. É garantido ao orador retirar, a qualquer momento, a sua fala (right of dismiss). Isto                 

é, qualquer petição, carta, declaração ou proposição feita por uma parte, Magistrado, amicus             

curiae ou semelhante pode ser retirado levando à reboque quaisquer efeitos surtidos pelo seu              

posicionamento. 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO V 

 

DA SESSÕES E DA VOTAÇÃO 

 

Art. 24. Haverá sessões ordinárias da Corte nos dias designados pelo cronograma da III              

UFRJMUN, e extraordinárias, mediante convocação. 

 

Art. 25. As sessões serão secretas, salvo quando este Regimento determinar que sejam             

públicas, ou assim deliberarem os Magistrados. 

 

Art. 26. Nas sessões da Corte, observar-se-á a seguinte ordem: 

I –  verificação do número de Magistrados presentes; 

II – deliberações sobre quaisquer documentos em ordem; 

III – escolha dos relatores; 

IV –  aprovação da admissibilidade ou da sentença final; 

V – publicação dos votos per curiam da maioria e, se houver, da minoria. 

Art. 27. O debate oral se dará por intermédio de uma lista de oradores, devendo o Magistrado                 

que desejar fazer uso da palavra se inscrever junto à Presidência. 

 

Art. 28. O debate oral poderá ser modificado por meio de uma moção após esclarecidos os                

termos e as justificativas perante à Presidência. As modificações serão de: 

I – regime de debate grego; 

II – regime de debate moderado; 

III – regime de debate não moderado; 

 



Art. 29. Concluído o debate oral, o Presidente tomará a opinião da maioria centralizada na               

figura do Relator e, se houver, das minorias que escolherem por publicar seus votos              

separadamente sendo possível a centralização desse procedimento em um Relator da minoria. 

Parágrafo Único. Via de regra, as opiniões serão publicadas anonimamente não sendo            

possível identificar o posicionamento individual de cada Magistrado - a não ser que assim              

seja por esse solicitado oralmente junto à Presidência. 

 

DISPOSIÇÃO FINAL 

 

Art. 30. Todos os casos omissos neste guia serão resolvidos pela Presidência do Comitê em               

primeira instância, pela Secretaria Acadêmica em segunda instância e pela Secretaria Geral            

em última instância 

 


