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Atendimento Inicial Saúde e
Atendimento Processual Família e Saúde

Prédio Anexo ao Fórum Cível
Av. Olinda, esq. com Rua PL-03, Qd. G, Lt. 04, 

Fórum Cível, ParK Lozandes, Goiânia - GO.

Tel.: (62) 3201-7022 / 3201-7024

Atendimento Criminal, Execução
Penal e Tribunal do Júri

Rua 72 nº 312, Fórum Des. 
Fenelon Teodoro Reis 5º andar,

sala 503, Jardim Goiás, Goiânia - GO.

Tel.: (62) 3201-2623 / 3201-7026

Atendimento Inicial Família e 
Infância e Juventude

Alameda Cel. Joaquim de Bastos, nº 282, Qd. 217, 
Lt. 14, Setor Marista, CEP: 74175-150, Goiânia-GO.

Tel.: (62) 3201-3500

Atendimento Inicial Cível

Alameda dos Buritis, 231 - Setor Oeste,
Goiânia - GO, entrada lateral da Assembleia

Legislativa do Estado de Goiás.

Tel.: (62) 3221-3394

Atendimento Processual
da Infância e Juventude da Capital

Av. Assis Chateaubriand, n° 195,
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,

sala 192, térreo, Setor Oeste, Goiânia - GO.

Tel.: (62) 3201-8002

 O julgamento de crimes dolosos contra a vida, 
aqueles em que a pessoa é acusada de matar ou tentar 
matar outra pessoa de modo intencional, é realizado 
por sete pessoas escolhidas na sociedade – que são 
chamadas de jurados. 

 No Tribunal do Júri, a função do juiz togado é 
a de presidir os trabalhos, mas apenas os jurados 
podem condenar ou absolver o acusado. O julgamen-
to pelo Tribunal do Júri é previsto em nossa Constitui-
ção como direito fundamental de todos os brasilei-
ros serem julgados por seus iguais.

     Quem compõe o Tribunal do Júri?

Os jurados e o juiz-presidente. 
 
O juiz-presidente dirige os trabalhos, mantém a ordem e 
decide eventuais questões secundárias, cabendo aos 
jurados de�nir o destino do acusado.

     Quem atua no Tribunal do Júri?

O defensor público (membro da Defensoria Pública) ou 
o advogado constituído, responsáveis pela defesa. 
O promotor de justiça (membro do Ministério Público), 
responsável pela acusação.

     Como é um julgamento pelo Tribunal do Júri? 

Os jurados são sorteados e fazem um juramento de 
julgar com imparcialidade e de acordo com a consciên-
cia e os ditames da justiça, assumindo seus lugares no 
plenário. Após, são ouvidas as testemunhas e o acusa-
do, para que possam dar suas versões do fato.

Então, o promotor faz sua sustentação oral e apresenta as 
razões da acusação por até uma hora e meia. Na sequên-
cia, o defensor público ou o advogado constituído 
apresentam a defesa oralmente pelo mesmo tempo. 
Caso não haja necessidade de esclarecimento adicional, 
passa-se à votação, que ocorre em sala reservada.

     Como são escolhidos os jurados?

O juiz-presidente requisita às autoridades locais, asso-
ciações de classe e de bairro, entidades associativas e 
culturais, instituições de ensino em geral, universidades, 
sindicatos, repartições públicas e outros núcleos comu-
nitários a indicação de pessoas que reúnam as 
condições para exercer a função de jurado.
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     Quero ser um jurado voluntário. O que fazer?

Em Goiânia, compareça a uma das Varas Criminais dos 
Crimes Dolosos Contra a Vida e Tribunal do Júri com 
cópia dos documentos pessoais, comprovante de 
endereço e solicite, até outubro, a sua inclusão na lista 
de jurados para o ano seguinte. No interior, compareça 
a uma das varas criminais, no fórum de sua cidade.

     Quantos jurados participam do julgamento?

Da lista geral, o juiz sorteia 25 jurados que serão convo-
cados a se apresentarem no dia do julgamento. Nesse 
dia, se comparecerem 15 ou mais jurados, haverá 
novo sorteio e, dentre eles, serão escolhidos os sete 
jurados que efetivamente formarão o Conselho de 
Sentença. Os demais jurados são, então, dispensados 
pelo juiz.

     O que se espera do jurado?

Como representante legítimo da sociedade, espera-se 
que ele esteja atento aos depoimentos e avalie cuida-
dosamente as versões trazidas pela acusação e pela 
defesa, tomando uma decisão sobre o que entende ser 
mais justo naquele caso.

     Para ser jurado, a pessoa deve reunir os seguintes 
requisitos, conjuntamente:

     Ser brasileiro, nato ou naturalizado;
     Não possuir antecedentes criminais;
     Ter boa conduta moral e social;
     Estar em dia com as obrigações eleitorais;
     Residir na cidade do crime (comarca).

     O jurado precisa ser formado em Direito?

Não, basta ser alfabetizado, 
por isso é chamado de juiz leigo.

     O que são quesitos?

São as perguntas, sobre o fato em debate, que o jurado 
responderá sim ou não. 

     Como o jurado julga?

Para cada pergunta, o jurado recebe duas cédulas, uma 
contendo SIM e outra NÃO. A cada quesito/pergunta 
lido pelo juiz-presidente, o jurado deve depositar seu 
voto na urna. 
O juiz-presidente conta os votos SIM e NÃO. O voto é 
secreto. A contagem dos votos é feita até atingir a maio-
ria SIM e NÃO, com isso, seja qual for o resultado, é impos-
sível saber como cada jurado votou.

     Há benefícios em ser jurado?

O exercício efetivo da função de jurado é considerado 
serviço público relevante. A pessoa que serviu conta 
com as seguintes presunções legais e benefícios:

     Idoneidade moral;
     Preferência, em igualdade de condições, em licitações e 
concursos públicos;
     Direito à prisão especial;
     Para servidores públicos, a função conta para desem-
pate em promoções e pedidos de remoção.

     A falta ao trabalho será descontada do meu salário?

Não pode haver qualquer 
desconto no salário por falta ao 
trabalho para comparecer às sessões
do Júri. Basta levar ao empregador o
comprovante emitido pelo juízo.

     A função de jurado é obrigatória? É remunerada?

A função é obrigatória e não há remuneração.

      Toda vez que o jurado for convocado ele participará 
do julgamento?

Não. Somente integrarão o Conselho de Sentença 
aqueles sete sorteados no início da sessão e aceitos 
pela acusação e pela defesa.

     Se eu for jurado uma vez, serei jurado sempre?

Não. O jurado que tiver integrado o Conselho de 
Sentença nos 12 meses que antecederem à publicação 
da lista geral �ca dela excluído.

     Se o julgamento demorar, vou �car com fome?

Não. É oferecida alimentação aos jurados, sem custo.

     Quando a defesa é realizada pelo Defensor Público?

A Constituição Federal prevê, no artigo 134, que cabe 
à Defensoria Pública a defesa técnica e a orientação 
jurídica, de forma integral e gratuita, das pessoas que 
não podem pagar pelos serviços de um advogado. Esta 
defesa é imprescindível para que haja um julgamento 
justo, baseado nos princípios da ampla defesa e do 
contraditório. O defensor público é servidor público 
concursado, especializado na sua atuação.

      Quem não pode ser jurado?

Não pode ser aceito como jurado quem se enquadre em 
qualquer das seguintes situações:

      Tenha manifestado prévia inclinação para condenar ou 
absolver;
      Não alfabetizado ou inimputável;
      Surdo, mudo ou cego;
      For marido, esposa, companheiro, pai, mãe, �lho ou 
cunhado de alguém que é jurado no mesmo julgamento;
      Causas de suspeição e impedimento dos juízes;
      Parente do acusado, do promotor, do juiz ou do defensor;
      O jurado que integrou o Conselho de Sentença nos 12 
meses que antecederem à publicação da lista geral.

      Quais os poderes dos jurados?

      Ter acesso ao processo;
      Fazer perguntas às testemunhas e ao acusado através do 
juiz-presidente; 
      Pedir a quem estiver falando que indique a folha onde se 
encontra a peça lida ou citada;
      Requerer esclarecimentos e diligências, como acareações, 
reconhecimento de pessoas e coisas, esclarecimento dos 
peritos, etc.

      Quais os deveres dos jurados?

      Comparecer à sessão de julgamento, quando convocado;
      Informar ao juízo alguma causa que lhe comprometa a 
imparcialidade;
      Não comunicar-se com ninguém, nem mesmo com outro 
jurado, salvo com o juiz-presidente. Também não podem 
conversar ao telefone, assistir TV, ou navegar na internet. Isso 
serve para garantir que se mantenham imparciais e isentos 
de in�uências externas;
      Cumprir o juramento de julgar com imparcialidade e de 
acordo com a consciência e os ditames da justiça.
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     Quem compõe o Tribunal do Júri?

Os jurados e o juiz-presidente. 
 
O juiz-presidente dirige os trabalhos, mantém a ordem e 
decide eventuais questões secundárias, cabendo aos 
jurados de�nir o destino do acusado.

     Quem atua no Tribunal do Júri?

O defensor público (membro da Defensoria Pública) ou 
o advogado constituído, responsáveis pela defesa. 
O promotor de justiça (membro do Ministério Público), 
responsável pela acusação.

     Como é um julgamento pelo Tribunal do Júri? 

Os jurados são sorteados e fazem um juramento de 
julgar com imparcialidade e de acordo com a consciên-
cia e os ditames da justiça, assumindo seus lugares no 
plenário. Após, são ouvidas as testemunhas e o acusa-
do, para que possam dar suas versões do fato.

Então, o promotor faz sua sustentação oral e apresenta as 
razões da acusação por até uma hora e meia. Na sequên-
cia, o defensor público ou o advogado constituído 
apresentam a defesa oralmente pelo mesmo tempo. 
Caso não haja necessidade de esclarecimento adicional, 
passa-se à votação, que ocorre em sala reservada.

     Como são escolhidos os jurados?

O juiz-presidente requisita às autoridades locais, asso-
ciações de classe e de bairro, entidades associativas e 
culturais, instituições de ensino em geral, universidades, 
sindicatos, repartições públicas e outros núcleos comu-
nitários a indicação de pessoas que reúnam as 
condições para exercer a função de jurado.

     Quero ser um jurado voluntário. O que fazer?

Em Goiânia, compareça a uma das Varas Criminais dos 
Crimes Dolosos Contra a Vida e Tribunal do Júri com 
cópia dos documentos pessoais, comprovante de 
endereço e solicite, até outubro, a sua inclusão na lista 
de jurados para o ano seguinte. No interior, compareça 
a uma das varas criminais, no fórum de sua cidade.

     Quantos jurados participam do julgamento?

Da lista geral, o juiz sorteia 25 jurados que serão convo-
cados a se apresentarem no dia do julgamento. Nesse 
dia, se comparecerem 15 ou mais jurados, haverá 
novo sorteio e, dentre eles, serão escolhidos os sete 
jurados que efetivamente formarão o Conselho de 
Sentença. Os demais jurados são, então, dispensados 
pelo juiz.

     O que se espera do jurado?

Como representante legítimo da sociedade, espera-se 
que ele esteja atento aos depoimentos e avalie cuida-
dosamente as versões trazidas pela acusação e pela 
defesa, tomando uma decisão sobre o que entende ser 
mais justo naquele caso.

     Para ser jurado, a pessoa deve reunir os seguintes 
requisitos, conjuntamente:

     Ser brasileiro, nato ou naturalizado;
     Não possuir antecedentes criminais;
     Ter boa conduta moral e social;
     Estar em dia com as obrigações eleitorais;
     Residir na cidade do crime (comarca).

     O jurado precisa ser formado em Direito?

Não, basta ser alfabetizado, 
por isso é chamado de juiz leigo.

     O que são quesitos?

São as perguntas, sobre o fato em debate, que o jurado 
responderá sim ou não. 

     Como o jurado julga?

Para cada pergunta, o jurado recebe duas cédulas, uma 
contendo SIM e outra NÃO. A cada quesito/pergunta 
lido pelo juiz-presidente, o jurado deve depositar seu 
voto na urna. 
O juiz-presidente conta os votos SIM e NÃO. O voto é 
secreto. A contagem dos votos é feita até atingir a maio-
ria SIM e NÃO, com isso, seja qual for o resultado, é impos-
sível saber como cada jurado votou.

     Há benefícios em ser jurado?

O exercício efetivo da função de jurado é considerado 
serviço público relevante. A pessoa que serviu conta 
com as seguintes presunções legais e benefícios:

     Idoneidade moral;
     Preferência, em igualdade de condições, em licitações e 
concursos públicos;
     Direito à prisão especial;
     Para servidores públicos, a função conta para desem-
pate em promoções e pedidos de remoção.

     A falta ao trabalho será descontada do meu salário?

Não pode haver qualquer 
desconto no salário por falta ao 
trabalho para comparecer às sessões
do Júri. Basta levar ao empregador o
comprovante emitido pelo juízo.

     A função de jurado é obrigatória? É remunerada?

A função é obrigatória e não há remuneração.

      Toda vez que o jurado for convocado ele participará 
do julgamento?

Não. Somente integrarão o Conselho de Sentença 
aqueles sete sorteados no início da sessão e aceitos 
pela acusação e pela defesa.

     Se eu for jurado uma vez, serei jurado sempre?

Não. O jurado que tiver integrado o Conselho de 
Sentença nos 12 meses que antecederem à publicação 
da lista geral �ca dela excluído.

     Se o julgamento demorar, vou �car com fome?

Não. É oferecida alimentação aos jurados, sem custo.

     Quando a defesa é realizada pelo Defensor Público?

A Constituição Federal prevê, no artigo 134, que cabe 
à Defensoria Pública a defesa técnica e a orientação 
jurídica, de forma integral e gratuita, das pessoas que 
não podem pagar pelos serviços de um advogado. Esta 
defesa é imprescindível para que haja um julgamento 
justo, baseado nos princípios da ampla defesa e do 
contraditório. O defensor público é servidor público 
concursado, especializado na sua atuação.

      Quem não pode ser jurado?

Não pode ser aceito como jurado quem se enquadre em 
qualquer das seguintes situações:

      Tenha manifestado prévia inclinação para condenar ou 
absolver;
      Não alfabetizado ou inimputável;
      Surdo, mudo ou cego;
      For marido, esposa, companheiro, pai, mãe, �lho ou 
cunhado de alguém que é jurado no mesmo julgamento;
      Causas de suspeição e impedimento dos juízes;
      Parente do acusado, do promotor, do juiz ou do defensor;
      O jurado que integrou o Conselho de Sentença nos 12 
meses que antecederem à publicação da lista geral.

      Quais os poderes dos jurados?

      Ter acesso ao processo;
      Fazer perguntas às testemunhas e ao acusado através do 
juiz-presidente; 
      Pedir a quem estiver falando que indique a folha onde se 
encontra a peça lida ou citada;
      Requerer esclarecimentos e diligências, como acareações, 
reconhecimento de pessoas e coisas, esclarecimento dos 
peritos, etc.

      Quais os deveres dos jurados?

      Comparecer à sessão de julgamento, quando convocado;
      Informar ao juízo alguma causa que lhe comprometa a 
imparcialidade;
      Não comunicar-se com ninguém, nem mesmo com outro 
jurado, salvo com o juiz-presidente. Também não podem 
conversar ao telefone, assistir TV, ou navegar na internet. Isso 
serve para garantir que se mantenham imparciais e isentos 
de in�uências externas;
      Cumprir o juramento de julgar com imparcialidade e de 
acordo com a consciência e os ditames da justiça.


