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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A Escola de Direito e o Centro de Exercício Jurídico (CEJU) faz valer o presente Edital a fim de lançar 

o 4º Concurso Interclasses de Júri Simulado do Centro Universitário Newton e instituir sua Comissão 

Organizadora, objetivando a interação dos alunos do curso de Direito, proporcionando-lhes a 

oportunidade de conciliar a teoria penal e processual penal e a psicologia jurídica estudada em sala 

de aula com a prática forense. 

 

O Júri Simulado envolve elementos de cenografia, sonoplastia, e representação teatral, agregados a 

detalhada pesquisa científica e análise de informações do caso concreto. Através de representação 

cênica, os competidores constroem teses argumentativas que servirão de base à acusação, defesa e 

veredicto final, tudo dentro da metodologia dos jogos de estratégia e gestão onde os próprios 

envolvidos criam e disputam a competição. 

 

O saber dialético, pautado no movimento, na contradição e na totalidade, conduz ao desenvolvimento 

de habilidades insertas no projeto pedagógico do curso de Direito de acordo com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais instituídas na Resolução Ministerial n.9, de 29 de setembro de 2004. Classes 

predeterminadas, concatenando unidades de saber adquiridos nas supracitadas disciplinas, encenam 

júris, sendo que a classe que realizar a melhor apresentação será a vencedora.  

 

É selecionado um caso prático acerca de um crime doloso contra a vida para todas as classes 

competidoras, possibilitando a preparação prévia dos discentes. 

 

Simulam-se Júris envolvendo classes do oitavo e nono período bem como alunos convidados de outros 

períodos, sustentando primeiramente a acusação as suas teses e, em seguida, a defesa realiza sua 

sustentação oral, com possibilidade de réplica e tréplica pelos participantes. O júri popular, então, 

reúne-se para absolver ou condenar o acusado, conforme suas íntimas convicções, decretando-se o 

veredicto. Será avaliado a oratória, a persuasão, o raciocínio lógico e a postura de toda a equipe 

participante, sendo, ao final, atribuída nota pela apresentação, conforme critérios objetivos disposto 

na ficha de avaliação anexa. 



 

 

 

Por derradeiro, serão selecionados os discentes que mais se destacarem do turno da manha e do 

turno da noite, formando-se duas equipes que no dia 1º de novembro de 2017 às 19:00 horas no 

auditório Nominato, na unidade CL 220, disputarão o prêmio Nélson Hungria por mérito acadêmico. 

Conforme sorteio, os representantes do turno da manha serão responsáveis pela Defesa e os do turno 

da noite Acusação, no citado Júri Simulado. 

 

A competição integra as atividades do Centro de Exercício Jurídico-CEJU, envolvendo principalmente 

o oitavo e nono período do curso de Direito dos campus Carlos Luz 220 e do Buritis  que encontram-

se cursando a disciplina de Estágio Supervisionado- Prática Penal, podendo atuar como convidados 

outros alunos regularmente matriculados no curso de Direito. 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

Unir a teoria trabalhada dentro de sala de aula à prática, principalmente permitir aos alunos que cursam 

a disciplina de Estágio Supervisionado- Prática Penal vivenciarem os elementos essenciais de um 

julgamento, elaborando argumentações, visualizando e cotejando depoimentos de acusados e 

testemunhas.  

 

2.2. Objetivos específicos 

 

• Compreender os pontos centrais de um julgamento real. 

• Apreender o espaço da argumentação em um júri. 

• Relacionar os depoimentos e a dinâmica de um tribunal. 

• Estimular o discente a uma competição saudável de saber. 

• Desenvolver a capacidade de organização, criação e o censo de profissionalismo no discente. 

• Realizar a integração entre o saber adquirido nas disciplinas de Estágio Supervisionado, Direito 

Penal e Processo Penal e a prática do Centro de Exercício Jurídico. 

 



 

 

 

3. COMISSÃO 

 

Coordenador da Escola de Direito, 05 (cinco) professores da área de Direito Penal, nos termos 

da resolução número 01/COLEGIADO DO CURSO DE DIREITO/ 14 DE AGOSTO DE 2014. 

 

Professor responsável pela Assistência Judiciária do Centro de Exercício Jurídico (CEJU) do Centro 

Universitário Newton: Professor Ronaldo Passos Braga. 

 

Monitores do Núcleo Penal do Centro de Exercício Jurídico (CEJU) do Centro Universitário Newton: 

Marina Magalhães; Karolyne Novaes e Ana Lilian Moreira. Os monitores participantes somente 

poderão desempenhar atividades administrativas na competição, considerando que poderão integrar 

as equipes participantes. 

 

A divulgação e promoção do evento será realizada pelo Newton Virtual das disciplinas de Estágio 

Supervisionado-Prática Penal bem como por edital fixado no Centro de Exercício Jurídico. 

 

Apoio: CEJU - Centro de Exercício Jurídico Newton Paiva (Endereço: Rua Catumbi, 522, Caiçara, 

Bhte-MG) 

 

Professor organizador: Ronaldo Passos Braga – ronaldo.braga@newtonpaiva.br 

 

Comissão :   Ana Carolina Campos 

  Cristian Kiefer 

Hebert Soares 

Laura Lima 

Maurício Lopes 

Autoridade pública convidada conforme item 07 do edital. 

 

3.1- Participação docente 

 

Os Professores participantes do evento serão responsáveis por:  

mailto:ronaldo.braga@newtonpaiva.br


 

 

 

 

a) Acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos; 

 

b) Julgar os casos omissos neste edital. 

 

Os Professores de Estágio Supervisionado serão responsáveis pela orientação técnica dos grupos. 

 

 

4. ORGANIZAÇÃO 

 

As atividades propostas serão construídas com a participação de todos os discentes, sendo que após 

a elaboração da Defesa e Acusação em conjunto pela classe, os próprios discentes selecionarão os 

responsáveis pelas sustentações orais, julgamento e colaboradores do Juízo. 

 

4.1- Participantes da sessão de julgamento. 

 

4.1.1-  01 (um) Juiz togado 

Aluno (a) do 8º ou 9º período regularmente matriculado na disciplina de Estágio Supervisionado- 

Prática Penal. 

 

4.1.2 – Mínimo 15 (quinze) jurados sendo que 07 (sete) Jurados que comporão o Conselho de 

Sentença 

 

Alunos (as) regularmente matriculados (as) no curso de Direito até o 2º período e/ou convidados leigos. 

Declaração de 10 (dez) horas. O jurado deverá necesariamente assinar duas listas de presença 

no dia do evento para fazer jus à declaração.  

 

4.1.3 -  05 (cinco)/08 (oito) Acusadores- Representante do Ministério Público ou Assistente da 

acusação 

 



 

 

 

Alunos (as) do 8º/9º período regularmente matriculados (as) na disciplina de Estágio Supervisionado- 

Prática Penal. 

4.1.4 - 05 (cinco) )/08 (oito)  Defensores  

 

Alunos (as) do 8º/9º período regularmente matriculados (as) na disciplina de Estágio Supervisionado - 

Prática Penal.  

 

4.1.5 -  01 (um) Oficial de Justiça 

Aluno (a) do 8º/ 9º período regularmente matriculados (a) na disciplina de Estágio Supervisionado- 

Prática Penal. 

 

4.1.6- 01 (um) Escrivão 

Aluno (a) do  8º/9º período regularmente matriculados (a) na disciplina de Estágio Supervisionado- 

Prática Penal. 

 

4.1.7-   01 Policial Militar 

Alunos (as) do 8º/9º período regularmente matriculados (as) na disciplina de Prática Penal. 

 

4.1.8-   1 (um) Réu  

Aluno (a) do 8º/ 9º período regularmente matriculado (a) na disciplina de Prática Penal. 

 

4.2- Ouvintes/plateia na sessão de julgamento. 

 

O número de vagas para assistir a sessão de julgamento é limitado ao número de cadeiras do auditório, 

devendo a escolha ser feita através de ordem de inscrição via e-mail (equipepenalceju@gmail.com) 

com prioridade aos alunos matriculados na disciplina de Estágio Supervisionado - Prática Penal. Será 

concedido declaração de 05 horas aos ouvintes. No e-mail deve conter nome do aluno, RA e se esta 

ou não matriculado da materia de Prática Penal. O ouvinte deverá necesariamente assinar duas 

listas de presença no dia do evento para fazer jus à declaração. A primeira lista estará 

disponível de 19:00 h às 19:30 h e a segunda lista das 22:00 h às 22:30 h.  

 



 

 

 

 

5. ESTRUTURA  

 

O projeto do júri simulado será dividido em duas etapas: Conhecimento e Prática. 

 

5.1 Conhecimento  

 

Serão realizados 09 (nove) júris simulados, dos dias 17/10 a 01/11/2017. A competição ocorrerá no 

campus Buritis, Carlos Luz 220 (Auditório Nominato), CEJU (Tribunal do Júri). Somente o Júri 

designado para o dia 01/11/2017 será realizado no Auditório Nominato (19:00 h). 

 

Na data de 10/09/2017 será divulgado em sala de aula o projeto da competição de Júri Simulado, a 

fim de propiciar aos partícipes uma visão teórica-crítica acerca do sistema de decisão popular. 

 

Em 26/09/2017 o professor Ronaldo Passos Braga disponibilizará , por publicação no sistema Newton 

Virtual das disciplinas de Aluno (a) do de Estágio Supervisionado - Prática Penal, o caso real prático 

objeto da competição de Júris Simulados.  

 

A organização do evento será realizada pelo Centro de Exercício Jurídico (CEJU) do Centro 

Universitário Newton Paiva e pelos alunos matriculados na disciplina de Estágio Supervisionado - 

Prática Penal. 

 

A condução dos trabalhos bem como participação efetiva na sessão do Júri Simulado será 

desempenhada por alunos das classes supracitadas, devidamente matriculados na disciplina de 

Prática Penal. Acrescenta-se, que a participação dos alunos do  8º e 9º períodos não impede a dos 

demais alunos regularmente matriculados no curso de Direito que encontrem-se em outros períodos, 

mediante convite dos próprios discentes. 

 

 

5.2. Ordem dos Atos na Sessão Plenária 

 



 

 

 

Após o aparato teórico e a construção coletiva acerca do tema, os grupos “Defesa” e “Acusação” 

estarão frente a frente, perante o juiz e os jurados, defendendo suas teses e buscando efetivá-las. 

 

No início da audiência, serão sorteados/escolhidos 7 (sete) jurados dos quais serão lidos seus 

respectivos nomes, devendo cada um, conforme for chamado, se apresentar perante o Tribunal. Cada 

parte poderá recusar imotivadamente até 03 (três) jurados, nos moldes do Código de Processo Penal. 

 

Não haverá a fase de instrução em Plenário, cingindo-se a competição aos debates. 

 

A regra estabelecido no artigo 479 do Código de Processo Penal deverá ser respeitada.  

 

O magistrado que presidir o julgamento regulamentará os apartes. 

 

A acusação apresentará suas alegações pelo prazo de 30 minutos, incluindo, se houver, o prazo do 

assistente de acusação. 

 

Seguem-se, alegações da Defesa pelo prazo de 30 minutos. 

 

Réplica: 15 minutos. 

 

Tréplica: 15 minutos. 

 

Reunião na sala especial (secreta), apresentação de quesitos, julgamento. 

 

Divulgação da sentença.  

 

 

6. DA COMUNICAÇÃO 

 

A comunicação dos atos referentes ao projeto do Júri Simulado será feito via publicação no sistema 

Newton Virtual. 



 

 

 

 

Não haverá possibilidade de aviamento de recurso contra qualquer das decisões da organização do 

evento. 

 

Cópia do edital será afixada no CEJU. 

 

 

7.  DO CRITÉRIO AVALIATIVO 

 

Na avaliação de desempenho serão considerados os seguintes critérios: Linguagem oral e corporal, 

Apresentação/Encenação, Consistência Jurídica e Força Persuasiva, pela Comissão Avaliadora, 

conforme ficha avaliativa anexa. 

 

A nota  avaliativa para a disciplina de Estágio Supervisionado  será atribuída a todos os membros da 

classe amparando-se em parâmetros objetivos, conforme critérios elencados na ficha de avaliação 

anexa ao presente edital bem como participação dos discentes. 

 

No referente à medalha Nélson Hungria havendo absolvição, será declarada vencedora a Defesa. 

Havendo condenação vence a Acusação. 

 

A competição será observada por uma autoridade pública convidada (Magistrado, Membro do 

Ministério Público, Defensor Público), resguardando a imparcialidade da competição. 

 

 

8. A MEDALHA NÉLSON HUNGRIA 

 

Em 14 de agosto de 2014 o Colegiado do Curso de Direito, através da resolução número 01, criou o 

prêmio Nélson Hungria para o concurso por Júri Simulado, sendo que a equipe vencedora do certame 

será agraciada com a medalha Nélson Hungria por mérito académico. 

 

 



 

 

 

NELSON HUNGRIA HOFFBAUER foi um dos amiores penalistas brasileiros, autor de 

diversas obras jurídicas e contribuições para o Direito pátrio. Nasceu a 16 de maio de 

1891, no Município de Além Paraíba, Estado de Minas Gerais. Era filho de Alberto 

Teixeira de Carvalho Hungria e de D. Anna Paula Domingues Hungria. 

 

Fez o curso primário no Colégio Cassão, em Belo Horizonte, o secundário no mesmo 

estabelecimento, no Colégio Azevedo, em Sabará, e no Ginásio Nogueira da Gama, em 

Jacareí, Estado de São Paulo. Realizou o curso de Direito da Faculdade Livre de Direito 

do Rio de Janeiro. 

 

Iniciou a vida pública como Promotor Público em Pomba, Estado de Minas Gerais; foi 

Redator de Debates na Câmara dos Deputados de Minas Gerais e Delegado de Polícia 

no antigo Distrito Federal. 

 

Ingressou na Magistratura como Juiz da 8º Pretoria Criminal do antigo Distrito Federal, 

nomeado por decreto de 12 de novembro de 1924. Serviu posteriormente como Juiz de 

Órfãos e da Vara dos Feitos da Fazenda Pública. Ascendendo ao cargo de 

Desembargador, em 1944, exerceu as funções de Corregedor. 

 

Nomeado Ministro do Supremo Tribunal Federal, por decreto de 29 de maio de 1951, 

pelo Presidente Getúlio Vargas, para a vaga decorrente da aposentadoria do Ministro 

Annibal Freire da Fonseca, tomou posse em 4 de junho do mesmo ano. 

 

Integrou, como membro substituto (25 de julho de 1955) e efetivo (23 de janeiro de 1957), 

o Tribunal Superior Eleitoral, tendo ocupado a presidência do órgão, no período de 9 de 

setembro de 1959 a 22 de janeiro de 1961. 

 

Mediante concurso, obteve a livre docência da cadeira de Direito Penal da Faculdade 

Nacional de Direito. Participou da elaboração do Código Penal, do Código de Processo 

Penal, da Lei das Contravenções Penais e da Lei de Economia Popular. 

 



 

 

 

Escreveu inúmeras obras sobre direito penal, destacando-se: Fraude Penal e Legítima 

Defesa Putativa — teses destinadas à conquista da cátedra universitária — Estudos 

sobre a Parte Especial do Código Penal de 1890; Crimes contra a Economia Popular; 

Questões Jurídico-Penais; Novas Questões Jurídico-Penais; Comentários ao Código 

Penal (8 volumes) e ainda Cultura, Religião e Direito; O Sermão da Montanha e A 

Obrigação Absoluta no Direito Cambiário. 

 

Participou ativamente de congressos nacionais e internacionais, dentre os últimos, o 2º 

Congresso Latino-Americano (Santiago — Chile, 1947); 3º Congresso Latino-Americano 

de Criminologia (1949) e Jornadas Penales (Buenos Aires — Argentina, 1960). 

 

Foi agraciado com a Medalha Rui Barbosa, Medalha do Rio Branco, Medalha do 

Sesquicentenário do Superior Tribunal Militar, Medalha Teixeira de Freitas, Comenda do 

Mérito do Ministério Público e o prêmio Teixeira de Freitas, outorgado em 1958, pelo 

Instituto dos Advogados Brasileiros, pela obra Comentários ao Código Penal. 

 

Aposentado por decreto de 11 de abril de 1961, despediu-se da Corte na sessão de 12 

do mesmo mês, quando proferiu discurso, com a presença do Presidente da República, 

Dr. Jânio Quadros. Foi saudado, em nome do Tribunal, pelo Ministro Ary Franco, falando 

pela Procuradoria-Geral da República o Dr. Joaquim Canuto Mendes de Almeida; pela 

Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Distrito Federal, o Dr. Leopoldo Cesar de 

Miranda Lima; pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo o Dr. Eloy 

Franco de Oliveira; pelo Instituto dos Advogados Brasileiros o Dr. Ruy Nunes Pereira e 

pelos advogados criminalistas do então Estado da Guanabara, o Dr. Evandro Lins e Silva. 

Após a aposentadoria dedicou-se às atividades advocatícias. 

 

Faleceu em 26 de março de 1969, na cidade do Rio de Janeiro, sendo homenageado 

pelo Supremo Tribunal Federal em sessão da mesma data, falando pela Corte o Ministro 

Luiz Gallotti; pela Procuradoria-Geral da República, o Dr. Décio Miranda e, pela Ordem 

dos Advogados do Brasil, Seção do Distrito Federal, o Dr. Antonio Carlos Osório. 

 



 

 

 

Era casado com D. Isabel Maria Machado Hungria Hoffbauer. 

 

O centenário de nascimento foi comemorado, em sessão de 16 de maio de 1991, quando 

falou pela Corte o Ministro Sepúlveda Pertence, pelo Ministério Público Federal, o Dr. 

Affonso Henriques Prates Correia, Procurador-Geral da República em exercício, e pelo 

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o Prof. René Ariel Dotti.  

 

Extraído de : http://www.stf.jus.br/portal/ministro/verMinistro.asp?periodo=stf&id=133 em 

25/08/2014. 

 

 

09. CRONOGRAMA 

 

 

9.1. Data de abertura do EDITAL: 10/09/2017 

 

9.2. Período de realização dos Júris Simulados: 17 a 1º de novembro de 2017. 

 

9.3- Locais de realização do Júri Simulado: Campus Buritis, Centro de Exercício Jurídico- CEJU e 

auditório Nominato (CL220). 

 

9.4- Hora: 07:35 h às 11:15 h  

       Hora: 18:55 h às 22:35 h 

 

 

10. ANEXO 

 

Caso real. 

 

Ronaldo Passos Braga 

Professor Orientador do Núcleo Criminal do CEJU 

http://www.stf.jus.br/portal/ministro/verMinistro.asp?periodo=stf&id=133


 

 

 

Coordenador de Estágio Supervisionado 

Coordenador da Assistência Judiciária do CEJU 

Membro da Comissão de Direito Penal Econômico da OAB/MG 

Membro da Comissão de Justiça Restaurativa do TJMG 

   

Belo Horizonte, 21 de setembro  de 2017.  

 


