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INTRODUÇÃO

O tribunal do júri foi disciplinado em nosso ordenamento pela primeira vez em meados do ano de 1822 

(CAPEZ, 2014). Desde então, apesar de sofrer algumas alterações em sua competência e procedimento 

permaneceu no sistema jurídico brasileiro. Atualmente está elencado na Constituição Federal (CF) no art. 5º, 

inc. XXXVIII, integrando o rol das cláusulas pétreas, e no Código Processo Penal a partir do art. 406, tendo 

competência apenas para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, segundo o art. 74, §1º do mesmo 

códex e artigo 5, inciso XXXVIII, alínea “d” da CF.

CONCLUSÃO

A escolha dos jurados que integraram o conselho de 

sentença em um determinado ano inicia-se doze 

meses antes. Cabe ao juiz, titular da vara 

competente pelo tribunal do júri anualmente, 

organizar a lista geral dos jurados. Nesta, constam 

os nomes e as profissões dos indicados. O numero 

de pessoas escolhidas no total varia pela 

quantidades de habitantes na comarca, segundo 

artigo 415 do Código de Processo Penal (CPP).
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O serviço do jurado, de certa forma, e imprescindível 

ao funcionamento do poder judiciário. Os indivíduos 

escolhidos para desempenhar tal função são cidadãos 

de notória idoneidade que carregam além privilegio de 

julgar seus pares por seus próprios valores e 

conceitos, o grande fardo de decidir sobre a liberdade 

de outrem. As decisões muitas vezes podem ser 

injustas, podem estar eivadas de preconceito, mas, 

sem dúvida, parecem satisfazer a opinião pública 

muito mais que as decisões magistrais.

Até o dia 10 de outubro de cada ano, a lista é 

publicada pela imprensa. Qualquer um do povo 

poderá arguir reclamações a respeito dos indicados 

diretamente ao juiz presidente, podendo este alterar 

a lista de ofício ou a partir desse pedido, conforme 

artigo 426 do CPP. As modificações na lista são 

cabíveis até o dia 10 de novembro, data em que 

será publicada oficialmente (art. 426, §1º, do CPP). 

Os nomes com endereços de todos os jurados são 

colocados em cartões iguais sob a supervisão de 

representantes do Ministério publico, advogado e 

defensor público das comarcas onde houver 

defensoria, e permaneceram guardados em urna 

fechada a chave, sob responsabilidade do juiz 

presidente (art. 426, §3º, do CPP). 

A partir dai, todo mês são sorteados vinte e cinco 

nomes da urna. Estas pessoas deveram comparecer a 

todas as seções daquele determinado mês (art. 433 do 

CPP). Ainda, destes vinte e cinco, apenas sete são 

escolhidos para integrar o conselho de sentença, 

enquanto os outros serão dispensados (art. 447 do 

CPP). 

O serviço e obrigatório e sua recusa pode impõe o 

dever de pagar multa, fixada pelo juiz presidente entre 

um e dez salários mínimos (art. 436, §2º, do CPP). 

Existem porém, algumas pessoas que estão isentas 

desta função, como chefes do executivo, integrantes 

do legislativo, servidores públicos, juízes, advogados e 

promotores, além das pessoas maiores de setenta 

anos que, apresentando pedido de renúncia serão 

dispensadas sem a aplicação de multa, e também 

aqueles que por justo impedimento, como 

acamamento ou acidentes por exemplo, não puderem 

participar (art. 437, do CPP).

Figura 1: (http://www.conjur.com.br/2012-mar-03/especialistas-veem-

modelo-brasileiro-tribunal-juri)


