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EDITAL DE REGULAMENTO  

PARA AS INSCRIÇÕES DO I JÚRI SIMULADO  

NPJ/CESREI 

 

Capítulo I  

Do Conteúdo da Simulação  

 

Art. 1º O Júri Simulado terá como objeto de debate processos penais de crimes dolosos contra a 

vida baseados em sentenças transitadas em julgado.  

Parágrafo único. Os nomes dos envolvidos nos processos (réus, vítimas, testemunhas, advogados, 

promotores e juízes) serão preservados por meio do uso de pseudônimos.  

 

Art. 2º Será realizada 1 (uma) simulação, nas quais participarão equipes e jurados diversos. 

Parágrafo único. A simulação terá caso próprio, cabendo à Comissão Organizadora a seleção do 

processo.  

 

Art. 3º A Comissão Organizadora é composta pela Coordenação e Professores do Núcleo de 

Práticas Jurídicas (NPJ/CesRei). 

 

Capítulo II  

Da sessão  

 

Art. 3º A sessão simulada do I Júri Simulado NPJ/CESREI ocorrerá no dia 20 de novembro de 

2019, com início às 15h30min, no Tribunal do Júri de Campina Grande, no Fórum Afonso 

Campos, localizado na Rua Vice-Prefeito Antônio Carvalho de Souza, s/n, Liberdade, Campina 

Grande/PB.  

§1º As equipes participantes devem comparecer a sede do NPJ, às 15h30min, com tolerância 

máxima de atraso de 15 minutos, sob pena de desclassificação.  

§2º A data e o local estão sujeitos a alterações, cabendo à Comissão Organizadora a prévia 

comunicação aos participantes, em prazo razoável, das eventuais mudanças.  
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Art. 4º A sessão simulada será presidida por um juiz simulador, auxiliado por oficial de justiça 

simulador, e contará com a participação de uma equipe de acusação, uma equipe de defesa e 25 

(vinte e cinco) jurados, dentre os quais 7 (sete) comporão o conselho de sentença.  

 

Capítulo III  

Das equipes  

 

Art. 5º Poderão integrar as equipes de acusação e defesa alunos do curso de graduação em Direito, 

que estejam regularmente matriculados e cursando, as disciplinas de Estágio Supervisionado III e 

Estágio Supervisionado IV, estando inscrito no NPJ/CesRei.  

 

Art. 6º A composição das equipes (de acusação e de defesa) e dos jurados se fará através de um 

sorteio, que será realizado aos 11 dias do mês de novembro. A lista contendo os nomes dos alunos 

será publicada na coordenação do curso de direito, nas salas dos 9º e 10º períodos e no 

NPJ/CesRei. 

Parágrafo único. Considerando que esse júri sumulado será a nota referente a Unidade II (das 

disciplinas de Estágio Supervisionado III - peso: 5,0 e de Estágio Supervisionado IV - peso: 10,0) 

todos os alunos inscritos no NPJ deverão participar. 

 

Art. 7º As equipes de defesa e de acusação contarão com professores orientadores, munidos de 

experiência e conhecimento prático acerca de tribunal do júri, com os quais deverão participar de 

encontros de instrução, no NPJ/CesRei. 

 

Capítulo IV  

Das Simulações  

 

Art. 8º A cada equipe será disponibilizada, com antecedência mínima de 7 (sete) dias, uma cópia 

do processo, excluindo-se deste, aquelas partes que sejam dispensáveis aos debates orais. 

 

Art. 9º A sessão de julgamento será composta de debates orais e votação dos quesitos pelo 

Conselho de Sentença.  
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Art. 10 A cada equipe será dado o tempo máximo de 30 (trinta) minutos para a sustentação oral 

das teses de acusação e defesa, nessa ordem.  

 

Art. 11 Para réplicas e tréplicas, cada equipe disporá do prazo máximo de 10 (dez) minutos.  

 

Art. 12 Durante a simulação, os integrantes deverão trajar-se de forma adequada à solenidade.  

 

Art. 13 Fica proibido qualquer tipo de comunicação dos membros das equipes simuladoras com os 

membros do Conselho de Sentença. 

 

Art. 14 É vedado o auxílio de orientadores às equipes a partir do início dos trabalhos em plenário.  

 

Capítulo V  

Das Disposições Finais  

 

Art. 15 Aos simuladores participantes no evento será concedido um certificado com o total de 

vinte horas-atividade. 

 

Art. 16 Será concedido um certificado de melhor persuasão ao simulador que obtiver melhor 

oratória e poder de persuasão.  

 

Art. 17 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora, não cabendo, em 

nenhuma hipótese, recurso de suas decisões.  

 

 

VYRNA LOPES TORRES DE FARIAS BEM 

Coordenadora - Núcleo de Práticas Jurídicas – NPJ/CesRei  

 


