
TRIBUNAL DO JÚRI SOB A ÓTICA DO CORAÇÃO 
 
Motivada pelas palestras proferidas pelo Desembargador José Renato Nalini e 
o Ministro Walter Almeida Guilherme, no dia 04 de Outubro do corrente ano 
(2014), na Casa do Advogado da OAB Jabaquara, resolvi escrever estas  
considerações à respeito do assunto, por achá-lo palpitante. 
 
Desde a Constituição do Império a instituição do júri está inserida em nossa 
Magna Carta, excetuando-se a Constituição de 1937 que não a contemplou. 
 
O Artigo 5º, inciso XXXVIII, assim dispõe: 
 
“é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, 
assegurados: 
 

a) a plenitude de defesa; 
b) o sigilo das votações; 
c) a soberania dos veredictos; 
d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;” 
 

 
Destarte, para os crimes dolosos contra a vida (homicídio: artigo 121 do Código 
Penal; induzimento, instigação ou auxilio a suicídio, por motivo egoístico ou se 
a vitima for menor e ou de minuta capacidade de resistência: artigo 122, incisos 
I e II, do Código Penal: infanticídio: artigo123 do CP; aborto: artigos124/127 do 
Código Penal) o julgamento é popular, o que para alguns autores é tida como a 
representação da própria soberania popular. 
 
Há controvérsia a respeito pelos que defendem uma justiça calcada no 
tecnicismo, onde o julgamento estaria afeito a um juiz togado, por se entender 
estar este mais preparado para aplicação da lei. 
 
Controvérsias à parte, o que prevalece para o julgamento dos crimes dolosos 
contra a vida é o Tribunal do Júri, que possui a plenitude de defesa, sigilo das 
votações, soberania dos veredictos, conforme assinalado acima.   
 
Sabe-se que é composto de sete jurados escolhidos entre vinte e uma pessoas 
em dia com suas obrigações junto ao Tribunal Eleitoral. Os sete jurados 
formarão o Conselho de Sentença.   
 
Toda a misancene de que se reveste um julgamento é assaz palpitante. 
Lembro-me da promotora Luzia Galvão com sua perfomace, aquela encenação 
vibrante, teatral. Uma artista jurídica de grande porte. Assisti também colegas 
entusiasmados em sua defesa, a ponto de jogarem processos no chão, quando 
não, colocando o dedo em riste contra a promotoria, em cenas memoráveis 
que chegava a dar arrepios de medo, tensão e até risos! 
 
Quem não gosta de um bom espetáculo? 
Todos, com certeza. 



Mas até que ponto tais teatralizações ajudam (podem ajudar?!), beneficiam o 
réu, à justiça na verdadeira acepção da palavra?! 
 
Será que o advogado, o promotor, realmente, está defendendo o réu, pautados 
nos princípios que norteiam a Justiça? A justiça brasileira? 
Será que é preciso toda essa encenação para formar, compor a convicção dos 
jurados? 
Até que ponto os jurados serão influenciados para proferir o veredicto? 
Deixarão a razão de lado e ficarão propensos a julgar pelo coração (emoção)? 
Será? 
Tenho cá minhas dúvidas...  
Gosto de assistir aos filmes sobre júri. Normalmente são aqueles provindos de 
outros países, de leis alienígenas, mas que conseguem manter um suspense 
até o final do julgamento. Prendem nossa atenção. São vibrantes, envolventes, 
empolgantes. Quem não gosta?! 
Nesse sentido, há filmes memoráveis! Lembro-me de um filme (O Fio da 
Suspeita), onde a advogada do réu (anteriormente fora promotora) acaba por 
absolvê-lo e dele seenamora! A cena do júri é antológica. Tudo corrobora para 
a culpabilidade do réu. A advogada, durante o julgamento, recebe bilhetes 
escritos numa máquina de escrever antiga, provavelmente do verdadeiro 
assassino. Após o julgamento, eles vão morar juntos, até que... Bem, não vou 
revelar o final. Vale à pena assistir. É surpreendente! 
 
Outra colocação que me chamou a atenção na palestra do Dr. Nalini, foi 
quando disse que “o morto sequer está ali para se defender”; para dar sua 
versão dos fatos. Colocação curiosa que traz à baila o imponderável. Tantas 
questões que, na realidade, jamais poderão ser respondidas corretamente. 
Ficarão indelevelmente no imaginário de cada um... 
 
Folclore à parte, o que importa nestas breves palavras, é alertar para que o 
Tribunal do Júri, realmente, cumpra seu papel, exatamente como propugnado 
pela nossa Magna Carta, onde a verdadeira democracia jurídica se faça; onde 
tanto o advogado quanto o promotor público volvam seus olhos para os 
aspectos reais, os fatos verdadeiros, as provas constantes dos autos. Com 
ênfase, sim: Ênfase de conhecimento. Ênfase legal. Ênfase calcada nas provas 
legais, sem deixar, obviamente, a ênfase do coração, posto que ambas, bem 
dosadas, é o corolário da Verdadeira Justiça!    
 
     Frances Azevedo 

     Comissão de Resgate da Memória da OABSP 

     Comissão da Mulher Advogada da OABSP 

     06/10/2014 

 
  
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 


