
 Tradicionalmente, a FACULDADE DE DIREITO DE FRANCA realiza, ao menos uma vez por 
ano, o JÚRI SIMULADO. Para o evento, é convidado a ser o Juiz Presidente do ato, um ex-aluno que 
esteja judicando. 

 Em 2019, a FDF contará com o Juiz de Direito, Doutor RODRIGO MIGUEL FERRARI, 
brilhante Magistrado, que atua no Fórum de Franca/SP.
 
 O Júri Simulado é uma a�vidade que se realiza e que conta com o protagonismo dos alunos 
e alunas que cursam o QUINTO ANO, desempenhando as funções de ACUSAÇÃO e DEFESA. Para 
atuação como ví�ma, réu e testemunhas, são convidados os alunos e alunas do QUARTO ANO. E 
para o CONSELHO DE SENTENÇA, o PRIMEIRO ANO empresta seus componentes, numa 
interdisciplinaridade salutar, que transborda os limites �sicos da INSTITUIÇÃO. 

 O TRIBUNAL DO JÚRI é competente para julgar os crimes que sejam pra�cados contra a 
VIDA e, para a sua realização, os PROFESSORES DE PRÁTICA JURÍDICA da FDF u�lizam processos 
criminais já findos, cujos julgamentos já ocorreram na vida real tanto de Franca/SP quanto de 
outras Comarcas, e os alunos são instruídos a estudar o caso. No dia do julgamento, são feitas as 
manifestações orais dos envolvidos, inclusive com oi�va das testemunhas, ví�mas e réus. 

 Além da Coordenação do Doutor RODRIGO MIGUEL FERRARI no dia do evento, os 
discentes são orientados estruturalmente pelo PROFESSOR EDSON JUNQUEIRA, advogado 
militante em Franca e região e �tular da cadeira de PRÁTICA JURÍDICA há 33 anos, ministrando 
suas aulas na quinta série, tendo como meta que os seus alunos sejam provocados na pesquisa de 
julgados e doutrina para, já nos Bancos da academia, enfrentarem situações próximas das que 
existem no dia a dia. O júri simulado, que agora se encontra na quinta edição sob a supervisão do 
Professor Edson, é a�vidade do Calendário Acadêmico da FDF. 

 Os discentes são direcionados a consultar alguns ex-alunos da FDF, que exerçam o cargo de 
PROMOTOR DE JUSTIÇA ou que atuem na Advocacia e na DEFESA no Júri, para que a experiência 
fique viva e intensa. Nos úl�mos eventos, os discentes puderam contar com a presença e valiosa 
colaboração dos DOUTORES ODILON NERY COMODARO (Promotor de Jus�ça da Vara do Júri de 
Franca/SP) e RODRIGO ANTÔNIO ALVES (ADVOGADO em ORLÂNDIA e região, onde já atuou em 
mais de 100 defesas de Júri). 

 Os discentes que já par�ciparam dos eventos anteriores têm a viva impressão de que esse 
evento marcou intensamente suas vidas de acadêmicos e reflete em sua atuação profissional. 

O Júri Simulado

Professor de Prá�ca Jurídica Penal da FDF

...........................

Prof. Edson Mendonça Junqueira

 Tenho muito orgulho de meus  alunos e alunas, e por eles me envolvo, 
para que o aprendizado seja uma constante verdadeira.
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