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I. OBJETIVO GERAL 

Possibilitar aos alunos do Curso de Direito o estreitamento da relação entre teoria e 

prática, enfatizando o debate jurídico como instrumento de profissionalização do operador do 

Direito, além de preparar nossos alunos para as competições estaduais promovidas pela Ordem 

dos Advogados do Brasil Seccional do Estado do Amazonas, bem como pelo Ministério Público 

Estadual.  

 
II. OBJETO ESPECÍFICO 

O XIV Concurso de Júri Simulado Interno do Centro Universitário do Norte – 

Uninorte Ser Educacional é uma ação do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) que busca direcionar 

os alunos matriculados a partir do 4º (quarto) período às competições estaduais e nacionais, com 

ênfase nos ensinamentos do Direito Penal, Direito Processual Penal, Linguagem Jurídica, 

Oratória, entre outros.  

 
III. CONTEÚDO 

1. O concurso do XIV Júri Simulado proporcionará o debate acerca de processos 

penais de crimes de competência do Júri Popular, com sentenças transitadas em julgado. 

 

2. À Comissão Organizadora caberá a aquisição de processos junto às Promotorias e 

Varas do Tribunal do Júri da Comarca. 

 

3. Serão preservados os nomes dos envolvidos no processo, substituindo-os por 

pseudônimos.  

 
 

IV. ORGANIZAÇÃO 

1. A Comissão Organizadora será composta por professores de Direito Penal e 

Processo Penal; Advogados do Núcleo de Prática Jurídica; sob a Supervisão do Coordenador do 

do Núcleo de Práticas Jurídicas do Uninorte; 
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2. À Comissão Organizadora caberá o desenvolvimento de todas as atividades 

simuladas, bem como a programação dos debates durante a semana. 

 

V. INSCRIÇÕES 

 

1. O edital será publicado no dia 04 de junho de 2021. 

 

2. As inscrições serão efetuadas entre os dias 07 a 11 do mês de junho de 2021.  

 

3. Poderão se inscrever as equipes de alunos regularmente matriculados a partir do 

4º (quarto) período do curso de Direito. 

 

4. Cada equipe será composta por, no mínimo 3 (três) membros titulares e, no 

máximo, 3 (três) suplentes, podendo ser por alunos de turmas, turnos e períodos diferentes, desde 

que obedecido o critério 3, do item V. 

 

5. No ato da inscrição, que será gratuita, a equipe receberá por escrito as informações 

acerca das regras da competição. 

  

6. Serão disponibilizadas apenas 12 (doze) vagas de inscrições para as equipes, e 

havendo o preenchimento das referidas vagas, as inscrições serão encerradas. 

 

7. Uma vez realizadas as inscrições das 12 (doze) equipes, com os formulários 

devidamente preenchidos, não serão mais disponibilizadas vagas para as equipes que perderem 

prazo ou não se escreverem dentre as doze. 

 

8. Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, os debates serão realizados de 

forma on-line, via aplicativo Google Meet. 
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VI. DA COMISSÃO JULGADORA 

1. A Comissão Julgadora poderá ser formada por alunos campeões de edições 

anteriores, por profissionais do Direito, por professores do curso de Direito ou do Núcleo de Práticas 

Jurídicas (NPJ), que terão por incumbência fiscalizar cada equipe para o bom desempenho do 

certame. 

 

2. À Comissão Julgadora caberá o exame e julgamento dos trabalhos, não podendo nela 

atuar aquele que possuir, entre os concorrentes, cônjuge ou parentes consanguíneos e afins até o 3º 

grau.  

 

VII. JURADOS 

1. Excepcionalmente este ano, devido a pandemia do novo coronavírus, a Comissão 

Julgadora também fará o papel do Conselho de Sentença, bem como os alunos serão avaliados de 

acordo com os critérios de julgamento individual, sendo vencedora a equipe que obtiver maior 

pontuação no embate. 

 

VIII. HORAS DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

1. Os alunos que competirem poderão receber 6 (seis) horas complementares por embate 

no certame. 

 

X. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO INDIVIDUAL 

1. A Comissão Julgadora, para fins de atribuição de notas, levará em conta: 

a) a domínio da Língua Portuguesa e da linguagem jurídica; 
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b) o raciocínio jurídico; 

c) a capacidade de interpretação e exposição; 

d) a postura profissional e obediência os critérios éticos de regência de acusação e defesa; 

e) a boa desenvoltura, entendida como grau de facilidade de argumentação, e poder de 

persuasão dos argumentos. 

f) o poder de fundamentação e coesão da argumentação desenvolvida; 

2. A nota atribuída aos alunos, lastreada nos critérios acima expostos, poderá variar de 

05 (cinco) a 10(dez), não se admitindo fracionamento em décimos.  

3. A Comissão, ao final das apresentações das equipes, reunir‐se‐á em sessão secreta, 

para preencher as fichas de julgamento, entregando-as ao Presidente da Comissão Organizadora. 

4. Os 06 (seis) alunos que obtiverem a maior nota individual serão os alunos selecionados 

para compor a equipe que representará o Uninorte nas competições de júri simulado do Ministério 

Público Estadual e da Ordem dos Advogados do Brasil. 

5. Caso ocorra empate de notas quanto à avaliação individual dos competidores, será 

levado em consideração a seguinte ordem e critérios desempate: 

1º - O raciocínio jurídico; 

2º - O domínio da Língua Portuguesa e da Linguagem Jurídica; 

3º - A boa desenvoltura, entendida como grau de facilidade de argumentação, e poder de 

persuasão dos argumentos. 

 

XI. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE EQUIPE 

1. Ainda que haja mais de um réu no processo em julgamento, um só será julgado, 

sendo escolhido pela Comissão Organizadora do evento. 

 

2. Não haverá inovação na tréplica. 
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3. Nos casos que tiverem mais de uma circunstância qualificadora, o Ministério 

poderá optar por sustentar apenas uma ou todas as qualificadores presentes na sentença de 

pronúncia, sendo facultado ao mesmo abrir mão apenas das qualificadoras subjetivas. 

 

4. Será vitoriosa a equipe que, após os debates, obtiver maior pontuação na avaliação 

da Comissão Julgadora. 

 

5. A equipe vitoriosa receberá a premiação do Júri Simulado Interno do Uninorte, 

entretanto não será a mesma que representará a instituição nos júris simulados externos, pois 

serão obedecidos os critérios de avaliação individual. 

 

XII. REPESCAGEM 

1. Considerar-se-á apta a participar da repescagem a equipe que obtiver a maior 

pontuação pelo somatório das notas individuais atribuídas pela Comissão Julgadora. 

2. Cada equipe só poderá participar uma vez da repescagem. 

3. Caso haja a desistência de uma equipe do certame, esta deverá fazer o pedido via 

e-mail à Comissão Organizadora do evento (wilian.unior@uninorte.com.br), sendo dado ciência 

da desistência aos competidores. 

4. Em caso de repescagem, uma vez que ocorrendo a desistência de uma equipe, será 

chamada para competir a equipe com a segunda maior nota. 

5. Não existindo interessados para competir na repescagem, será declarada 

automaticamente vencedora a equipe adversária que se fizer presente no embate, prosseguindo 

esta para a próxima fase da competição. 
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XIII. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI SIMULADO 

1. O Presidente do Tribunal do Júri será nomeado dentre os professores de Direito Penal 

e Direito Processual Penal, e advogados do Núcleo de Prática Jurídica. 

 

2. A participação de um professor como Juiz Presidente não é restrita a um único júri. 

 

3. A Coordenação do Concurso poderá convidar magistrados das instituições jurídicas 

do Estado do Amazonas, a fim de presidirem os debates. 

 

XIII. DEBATES 

1. A participação das equipes será decidida via sorteio, que deverá contar com a 

presença obrigatória do representante de cada equipe. A data prevista para o sorteio será no dia 

14 de junho de 2021. 

 

2. Cada equipe receberá, antecipadamente, uma cópia do processo (físico ou em 

mídia digital) em que deverá atuar. 

 

3. A data da competição será no período de 21 de junho a 05 de julho de 2021. 

 

4. A sessão de julgamento, que terá início com os debates orais da acusação e defesa, 

será presidida por um professor do Curso de Direito ou advogado do Núcleo de Práticas 

Jurídicas, previamente escolhido para tal função, ou por autoridade judiciária previamente 

convidada. 

 

5. Cada equipe terá o tempo de 30 (trinta) minutos para sustentação oral das teses de 

acusação e defesa, sendo obrigatória a participação de todos os integrantes da equipe, por no 

mínimo, dez minutos cada um. 
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6. Será de 15 (quinze) minutos o tempo para cada equipe replicar e treplicar. 

 

7. Por ocasião da final do Concurso, o tempo de debate será estendido para 1 (uma) 

hora para sustentação oral por cada equipe, sendo destinado 30 minutos para a réplica e a tréplica. 

 

8. A Ainda que de forma remota, via aplicativo Google Meet, as equipes deverão se 

apresentar trajando vestes sociais. 

 

 

XV. AGENDA 

1. As datas dos debates serão determinadas após o fechamento das inscrições, sendo 

as equipes informadas da agenda pela Coordenação Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ).  

 

2. A agenda do XIV Júri Simulado Interno poderá ser modificada pela Comissão 

Organizadora, em caso de excepcionalidade, o que será devidamente informado aos participantes 

do concurso.  

 

XVI. DESCLASSIFICAÇÃO 

1. É obrigatório o uso de vestes condizentes com a profissão do advogado e do promotor 

de justiça, ou seja, roupas sociais, sendo vedado o uso de calça jeans, minissaias, decotes excessivos, 

shorts, camisetas, bermudas, sandálias rasteiras e camisas de meias. 

2. Será eliminada da competição a equipe cujo componente descumprir qualquer das 

regras do concurso, bem como a violação dos deveres de respeito, urbanidade, pontualidade, 

lealdade e vestimenta.  

3. A equipe será desclassificada se faltar com respeito e urbanidade com os colegas da 

equipe adversária, com o juiz presidente, com os jurados, com os fiscais ou com os membros da 

Comissão Organizadora do evento. 
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XVII. DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. Implica em aceitação das regras contidas neste Regulamento a inscrição no 

presente concurso. 

 

2. Cada equipe deverá nomear um representante, que participará das reuniões e 

eventos relacionados à disputa. 

 

3. As equipes deverão se apresentar com todos os integrantes inscritos, sob pena de 

desclassificação, salvo motivo de força maior avaliado pela Comissão, ou seja, doenças (com 

atestado médico), trabalho (mediante declaração do emprego), acidente de transito (com o 

Boletim de Ocorrência), por desistência do membro titular, por insatisfação com a equipe 

(mediante declaração feita a próprio punho e assinada por este), caso em será permitida a 

substituição do membro titular pelo suplente. 

 

4. A Comissão Organizadora está autorizada a alterar a data dos debates, em casos 

de serem analisados pela mesma, como por exemplo, semana de provas e eventos institucionais, 

informando as equipes com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas. 

 

5. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora, por maioria de 

votos, sendo vedado, em qualquer hipótese, recurso de suas decisões. 

 

Manaus/AM, 04 de junho de 2021. 

 


