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A instituição do júri é reconhecida pela Constituição

Federal e está prevista no art. 5º, XXXVIII, o qual dispõe

que no júri são assegurados: a plenitude da defesa, o

sigilo das votações, a soberania dos veredictos e a

competência para julgar os crimes dolosos contra a

vida.

 

Já no Código de Processo Penal, o júri está previsto do

artigo 406 ao 497, sendo que a competência é

disposta no art. 74, §1º, nos seguintes termos:

 

“Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes

previstos nos  arts. 121, §§  1º e 2º,  122,  parágrafo

único,  123, 124, 125, 126  e  127 do Código Penal,

consumados ou tentados”. 

 

Observe que os crimes tentados, ou seja, ainda que

sem o resultado morte, continuam sendo da

competência do Tribunal do júri. Importante lembrar que

o procedimento do júri ainda atrai os crimes conexos, e

as regras da conexão estão previstas lá no art. 78, I do

CPP, e dispõe que “no concurso entre a competência

do júri e a de outro órgão da jurisdição comum,

prevalecerá a competência do júri”.



O procedimento do Tribunal do Júri é dividido em duas

fases, sendo que na primeira fase, o magistrado decide

sobre o julgamento ou não do réu pelo conselho de

sentença em plenário. O juiz pode receber a denúncia e

ao final pronunciar, mas ele pode também rejeitar a

denúncia nos casos do art. 395, do CPP, ou ainda,

receber a denúncia, mas ao final não pronunciar,

podendo ele decidir pela absolvição, impronúncia ou

desclassificação.

 

Não esquecer:

 

Ao final da primeira fase, o magistrado pode decidir:

absolver, impronunciar, desclassificar ou pronunciar.

 

Importante:

 

Ler os arts. 406 a 412 do CPP

Prazo denúncia: 5 dias (réu preso); 15 dias (réu solto).

Prazo para resposta à acusação: 10 dias.

Número de testemunhas: no máximo 8 na primeira fase

do procedimento.



Já a segunda fase do rito do júri inicia-se com a

pronúncia, e a pronúncia deve ocorrer quando o

magistrado estiver convencido da materialidade do

fato e da existência de indícios suficientes de autoria

ou de participação. Lembre-se que o recurso cabível

para buscar a reforma da decisão de pronúncia é o

recurso em sentido estrito.

 

A pronúncia serve também para limitar a atuação da

acusação a ser conduzida em plenário, e se trata de

uma decisão provisória, pois o órgão competente para

o julgamento é o Conselho de Sentença, deve o

magistrado limitar-se a indicar a materialidade e a

existência de indícios suficientes de autoria ou de

participação, para não contaminar os jurados, que são

facilmente influenciáveis pelas decisões proferidas por

um juiz.

 

No HC nº. 88.514, o Ministro Celso de Mello menciona

que o magistrado ao proferir a sentença de pronúncia

não deve convertê-la, de um mero juízo fundado de

suspeita a um inadmissível juízo de certeza, pois

nesses casos a eloquência acusatória de que se

reveste o decreto de pronúncia, constitui claro

exemplo de ofensa aos limites impostos.



Portanto, preclusa a decisão de pronúncia, os autos

serão encaminhados ao juiz presidente do Tribunal do

Júri, que dará vista às partes, para que no prazo de 5

dias apresentem rol de testemunhas de plenário. A

acusação e cada um dos réus poderá arrolar 5

testemunhas. Lembrando que documentos e objetos

que as partes queiram usar em plenário devem ser

juntados com antecedência mínima de 3 (três dias)

úteis.

 

Conforme o art. 423 do CPP o magistrado fará relatório

sucinto do processo, determinando sua inclusão na

pauta da reunião do Tribunal do Júri, tal relatório se

trata de simples resumo do processo com os atos

ocorridos até o momento, caso no dia do julgamento a

defesa perceba que foi elaborado de forma inadequada,

deverá fazer constar em ata para posteriormente

alegar a nulidade. 

 

Quanto ao alistamento dos jurados, vale lembrar que o

jurado que tiver integrado o Conselho de Sentença nos

12 (doze) meses que antecederem a publicação da

lista geral fica dela excluído. 



O desaforamento, ou seja, a retirada do processo da

Comarca originária, que seria a competente para julgar

ocorre em quatro hipóteses: interesse da ordem

pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri, se a

segurança pessoal do acusado exigir ou se

comprovado o excesso de serviço, ou seja, quando o

julgamento não puder ser realizado no prazo de seis

meses, contado do trânsito em julgado da decisão de

pronúncia.

 

O Tribunal do Júri é composto por um juiz togado, seu

presidente e 25 jurados que serão sorteados dentre os

alistados, não é necessário que todos compareçam;

com apenas 15 jurados, os trabalhos se iniciam e sete

sorteados constituirão o Conselho de Sentença.

 

Durante o sorteio dos jurados pode a defesa e o

Ministério Público recusá-los, podendo ser a recusa

motivada (suspeição, impedimento, incompatibilidade)

que não há limite, devendo o juiz decidir sobre a recusa,

ou pode ser a recusa imotivada, limitada à 3 (três)

recusas para cada parte. 

 

En suma, com o número mínimo de jurados, o Conselho

de Sentença será formado, procedendo ao juramento.



Após o juramento, os jurados receberão cópias da

pronúncia ou, se for o caso, das decisões posteriores

que julgaram admissível a acusação e do relatório do

processo.

 

Importante mencionar, que em que pese o art. 478 do

CPP vedar as partes a mencionarem a decisão de

pronúncia, demonstrando uma preocupação com uso

inadequado e exagerado por parte do acusador como

argumento de autoridade, o art. 472 menciona que o

jurado receberá cópia, um paradoxo.

 

Inicia-se a instrução em plenário com as declarações

do ofendido, se possível, e inquirição das testemunhas

arroladas pela acusação, após as arroladas pela defesa

e a seguir será o acusado interrogado.

 

Além das vedações quanto ao uso de algemas, vale

mencionar que  em respeito aos princípios da não

culpabilidade, da plenitude da defesa e da presunção

de inocência, a Quinta Turma do Superior Tribunal de

Justiça (STJ) considerou que o réu tem o direito de se

apresentar para o julgamento na sessão do júri

vestindo suas próprias roupas, ao invés do uniforme do

presídio.



Concluída a instrução, com o interrogatório, iniciam-se

os debates pela acusação e, após a defesa. O tempo

destinado à acusação e à defesa será de 1h 30 min

(uma hora e meia para cada), e de 1h (uma hora) para a

réplica e outro tanto para a tréplica. Havendo mais de 1

(um) acusado, o tempo para a acusação e a defesa será

acrescido de 1 (uma) hora e elevado ao dobro o da

réplica e da tréplica. 

 

Durante os debates as partes não poderão, sob pena

de nulidade, fazer referências:   à decisão de pronúncia,

às decisões posteriores que julgaram admissível a

acusação, ao uso de algemas, ao silêncio do acusado

ou à ausência de interrogatório e não será permitida a

leitura de documento ou a exibição de objeto que não

tiver sido juntado aos autos com a antecedência

mínima de 3 (três) dias úteis. 

 

Importante destacar que todo documento mencionado

durante os debates deve ter indicado sua localização

nas páginas dos autos, pois caso não feito a acusação,

a defesa e os jurados poderão, a qualquer momento e

por intermédio do juiz presidente, pedir ao orador que

indique a folha.



O aparte é uma intervenção durante a fala do orador

que deve ser utilizada de forma equilibrada, sem ser

abusiva. Essa intervenção quando concedida pelo

magistrado será acrescida ao final da fala interrompida

em até 3 (três) minutos para cada aparte. Já os apartes

consentidos pela parte não há que se falar em

acréscimo de tempo. 

 

O pedido de indicação de folha, mencionado acima, não

é considerado um aparte para fins de acréscimo de

tempo. 

 

Concluídos os debates, o presidente indagará aos

jurados se estão habilitados a julgar ou se necessitam

de outros esclarecimentos. Dando prosseguimento o

Conselho de Sentença será questionado sobre matéria

de fato e se o acusado deve ser absolvido. O juiz

explicará aos jurados o significado de cada quesito.

 

Se a resposta a qualquer dos quesitos estiver em

contradição com outra ou outras já dadas, o

presidente, explicando aos jurados em que consiste a

contradição, submeterá novamente à votação os

quesitos a que se referirem tais respostas.  



Encerrada a votação, será o termo a que se refere o art.

488 deste Código  assinado pelo presidente, pelos

jurados e pelas partes. Após, o presidente proferirá

sentença que será lida em plenário.

 

Para finalizar, cabe reforçar que todas as ocorrências

deverão constar na ata dos trabalhos, inclusive todas

as nulidades, sob pena de preclusão.


