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Reclamação nº 0816671-17.2020.8.10.0000
  

 
 
Sessão do dia 4 de fevereiro de 2021
 
Reclamante         : Lucas Leite Ribeiro Porto
 
Advogado           : Ricardo Ponzzeto (OAB/SP nº 126.245)
 
Reclamado          : Juiz de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri de São Luís, MA
 
Relator               : Desembargador Vicente de Castro
 
 
 

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. APONTADO DESCUMPRIMENTO DE

DETERMINAÇÃO CONTIDA EM ACÓRDÃO EMANADO DA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

DO TJMA, REFERENTE AO JULGAMENTO DE CORREIÇÃO PARCIAL. TRIBUNAL DO

JÚRI. ALISTAMENTO GERAL E ANUAL DOS JURADOS. LISTA COMPOSTA

EXCLUSIVAMENTE POR FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS. NÃO INDICAÇÃO DOS CARGOS.

REPRESENTAÇÃO DA DIVERSIDADE DA SOCIEDADE VIOLADA. ARTS. 425 E 426 DO

CPP. FORMALIDADES LEGAIS NÃO ATENDIDAS. AUTORIDADE DA DECISÃO DO

TRIBUNAL VIOLADA. PROCEDÊNCIA.
 
I. A lista geral dos jurados que comporão o Tribunal do Júri deve refletir, em sua mais ampla

acepção, a cultura e os costumes de uma sociedade, daí porque sua composição deve prezar

pela diversidade. Com isso, busca-se dar legitimidade ao referido órgão julgador, reforçando

seu duplo caráter de direito e garantia constitucional. Não é por outra razão que o CPP, ao

tratar sobre o tema, em seu art. 425, § 2º, assevera que “o juiz presidente requisitará às

autoridades locais, associações de classe e de bairro, entidades associativas e culturais,

instituições de ensino em geral, universidades, sindicatos, repartições públicas e outros

núcleos comunitários a indicação de pessoas que reúnam as condições para exercer a função

de jurado”.
 
II. A lista geral de jurados da 4ª Vara do Tribunal do Júri de São Luís – republicada pelo juízo

reclamado por determinação deste Tribunal de Justiça oriunda de correição parcial – mais

uma vez padece de irregularidade em razão de ser composta única e exclusivamente por

servidores públicos, não representando, dessa forma,  a pluralidade da sociedade. Além disso,

a simples indicação de que os jurados são agentes públicos, sem indicação de seus cargos,

especialmente no contexto em que toda a lista é formada apenas por tal classe, impossibilita a

identificação da representação plúrima da sociedade.
 
III. Reclamação julgada PROCEDENTE.
 

 
 

ACÓRDÃO
 

 
 
Vistos, relatados e discutidos os autos da Reclamação nº 0816671-17.2020.8.10.0000, “unanimemente e de acordo com

o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, a Segunda Câmara Criminal julgou procedente a presente

reclamação, nos termos do voto do desembargador relator”.
 
Votaram os Senhores Desembargadores Vicente de Paula Gomes de Castro (Relator/Presidente), Tyrone José Silva e
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José de Ribamar Froz Sobrinho (substituindo o Des. José Luiz Oliveira de Almeida).
 
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça a Dra. Ligia Maria da Silva Cavalcanti.
 
São Luís, MA, 4 de fevereiro de 2021.
 
 
 

Desembargador Vicente de Castro
 

Relator
 

 
 
 
 

 
 

 
  

RELATÓRIO
 

 
 
Trata-se de reclamação proposta por Lucas Leite Ribeiro Porto, em face de ato do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara do

Tribunal do Júri de São Luís, que, nos autos da ação penal nº 20540-57.2016.8.10.0001, teria deixado de cumprir

determinação estabelecida por esta Segunda Câmara Criminal e contida no acórdão referente ao julgamento da

Correição Parcial nº 0807419-87.2020.8.10.0000.
 
Essa determinação está posta no sentido de que o referido juízo, antes do julgamento da  referida ação penal, proceda

à nova publicação da lista geral anual de jurados de que tratam os arts. 425 e 426 do CPP, fazendo nela constar

expressamente a profissão de cada nominado que a compõe.
 
Com efeito, a questão fático-jurídica que serve de suporte à postulação sob exame diz respeito aos atos preparatórios

para submissão do reclamante a julgamento pelo Tribunal do Júri, porquanto pronunciado como incurso nos ilícitos

penais descritos no art. 213, caput, e no art. 121, § 2º, III, IV, V e VI, ambos do Código Penal1 (estupro e homicídio

qualificado por emprego de asfixia, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, para assegurar a ocultação de

outro crime, praticado contra mulher por razões do sexo feminino).
 
Na petição inicial de ID nº 8485133 e na petição intermediária de ID nº 8866029, constam, em síntese, os seguintes

argumentos:
 
  
 

1) “o reclamado solapou o entendimento firmado pela necessidade de observância ao art. 426

da Lei Adjetiva Penal, publicando, em 08.10.2020, a lista geral de jurados de 2021

desacompanhada de suas respectivas profissões. Destarte, instado pela defesa a

disponibilizar a lista geral dos jurados em consonância com o quanto decidido pela Corte

Maranhense, o reclamado, em ato contrário ao devido acatamento à autoridade da decisão de

segundo grau de jurisdição, publicou uma segunda lista geral de jurados de 2021, (pois, a

primeira, do mês de outubro de 2020, sequer constavam as repartições públicas), inovando

em relação à primeira ao indicar, GENERICAMENTE, os órgãos públicos aos quais alguns

dos jurados estariam vinculados”.
 
2) “para que eventualmente não se sustente que o quanto feito pelo reclamado por ocasião da

lista publicada em 10.11.2020 atende ao requisito legal, mister é afirmar que indicar que os

jurados são funcionários públicos (o que sequer por ele foi feito) não é o mesmo que indicar
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suas profissões, pois apenas informa que, de alguma forma, estão ligados à administração

pública. (…) Nessa quadra jurídica, em suma, determina a lei em exegese rasa sobre a

profissão dos jurados, que se informe se são eles cozinheiros, trabalhadores da construção

civil, economistas, manicures, empregadas domésticas, odontólogos, assistentes sociais,

engenheiros, médicos, motoristas, administradores, estudantes, oceanógrafos, advogados,

constou na ata de sorteio colacionada ao id. 8706183. Isso sim, data venia, é indicar as

profissões, sendo o que deveria ter ocorrido na publicação da lista anual de jurados, por

determinação expressa dessa Corte na correição parcial marginada, sob a égide do quanto

disposto no art. 426 do CPP”.
 

 
 
Ao final, alegando que referido ato traduz afronta ao Acórdão proferido nos autos da Correição Parcial nº 0807419-

87.2020.8.10.0000, requer “seja JULGADA PROCEDENTE a presente reclamação para determinar ao reclamado

obediência à autoridade da decisão desta colenda Corte de Justiça, com republicação imediata da lista geral de jurados

relativa ao ano de 2021, devidamente acompanhada das profissões dos respectivos jurados, como medida de mais

absoluta justiça e observância ao quanto disposto no art. 426 do CPP”.
 
Instruem a peça de ingresso os documentos insertos nos ID’s nº 8485134 ao 8485138.
 
Em informações de ID nº 8706182, que vieram acompanhadas dos documentos de ID’s nº 8706183 e 8706184, a

autoridade judicial reclamada está a noticiar, em síntese, que: 1) “este magistrado cumpriu a determinação desta E.

Câmara Criminal, não tendo em nenhum momento desobedecido a ordem emanada por Vossa Excelência”; 2) “a

relação anual dos jurados que atuarão no ano de 2021, neste Tribunal do Júri, foi devidamente publicada no dia 10 de

novembro de 2020, acompanhada das respectivas profissões, em conformidade com o artigo 426 do CPP, todos, a

saber, funcionários públicos”; 3) “a lista dos jurados que estão compondo a 4º Reunião do Tribunal do Júri do ano de

2020 foi publicada com as respectivas profissões”.
 
Por outro lado, em manifestação de ID nº 8731329, subscrita pela Dra. Selene Coelho de Lacerda, digna Procuradora

de Justiça, o órgão ministerial está a opinar pela prejudicialidade da presente reclamação, “em razão da referida lista

geral de jurados, com suas respectivas profissões, já se encontrar devidamente publicada, conforme (Ids. 8706180) dos

autos”.
 
Conquanto sucinto, é o relatório.
 

 
 

 
 

VOTO
 

 
 
Objetiva o reclamante Lucas Leite Ribeiro Porto, através da presente reclamação, fazer cumprir, pelo MM. Juiz de

Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri de São Luís, o acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal nos autos da

Correição Parcial nº 0807419-87.2020.8.10.0000, que reputa descumprido.
 
Com efeito, em sessão realizada em 10.09.2020, este órgão julgador, de forma unânime, deu provimento à referida

correição parcial, ocasião em que, reconhecendo o descumprimento pelo juízo reclamado de norma procedimental

expressamente imposta pelo Código de Processo Penal, determinou que “a autoridade judicial da 4ª Vara do Tribunal do

Júri de São Luís, antes do julgamento da ação penal nº 20540-57.2016.8.10.0001, proceda à nova publicação da lista

geral anual de jurados de que trata os arts. 425 e 426 do CPP, fazendo nela constar expressamente, além de outras

informações determinadas por lei, as profissões dos jurados que a compõem”.
 
Por sua vez, o Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri, em atenção à determinação supra, publicou duas novas listas de
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jurados: uma para as ações penais com sessões plenárias que já haviam sido designadas para 2020 (cf. ID nº 8706183)

e outra para aquelas com sessões a serem realizadas em 2021 (cf. ID nº 8706184), esta última lista a ser utilizada no

processo a que responde o reclamante (nº 20540-57.2016.8.10.0001) e que ora é refutada na presente reclamação.
 
Assim, a razão de tal irresignação é que, no entender do reclamante, mais uma vez o magistrado reclamado teria

descumprido a formalidade prevista no art. 426 do CPP, porquanto teria se limitado a indicar na lista geral de jurados os

órgão públicos em que os referidos jurados estão lotados, indicando serem todos eles funcionários públicos. Assim, no

entender do requerente, deveriam ser especificadas as “profissões” dos funcionários públicos listados, devendo constar

na respectiva lista, por exemplo, que os jurados seriam médicos, engenheiros, assistentes sociais, motoristas etc.
 
Pois bem.
 
Sabe-se que a lista geral dos jurados que estão aptos a compor o Tribunal do Júri deve refletir, em sua mais ampla

acepção, a cultura e os costumes de uma sociedade, daí porque sua composição deve prezar pela diversidade. Com

isso, busca-se dar legitimidade ao referido órgão julgador, reforçando seu duplo caráter de direito e garantia

constitucional.
 
Não é por outra razão que o CPP, ao tratar sobre o tema, em seu art. 425, § 2º, assevera que “o juiz presidente

requisitará às autoridades locais, associações de classe e de bairro, entidades associativas e culturais, instituições de

ensino em geral, universidades, sindicatos, repartições públicas e outros núcleos comunitários a indicação de pessoas

que reúnam as condições para exercer a função de jurado”.
 
É justamente visando a identificar se essa representação plúrima da sociedade fui respeitada que o legislador, no art.

426 do CPP, determinou que referida lista geral contenha a indicação expressa da profissão de cada um dos jurados

que a compõe, determinação legal esta que guiou o acórdão que julgou procedente a Correição Parcial nº 0807419-

87.2020.8.10.0000, ora objeto de análise.
 
Nesse contexto, entendo que lista geral de jurados constante do ID nº 8706184, oriunda da 4ª Vara do Tribunal do Júri

de São Luís, padece de irregularidade pelo menos por duas razões.
 
Primeiro, e mais grave, porque a mencionada lista é formada única e exclusivamente por servidores públicos. Feriu-se,

portanto, a mens legis (finalidade da lei) derivada dos arts. 425 e 426 do CPP, não representando a referida lista geral

de jurados a pluralidade da sociedade maranhense em sua totalidade.
 
Além disso, entendo que a simples indicação de que os jurados são servidores públicos – especialmente no presente

contexto, em que toda a lista é formada exclusivamente por tal classe – também impossibilita que se identifique se

houve, de fato, representação plúrima da sociedade. Assim, deveria o Juiz Presidente do Tribunal do Júri indicar,

minimamente, os cargos ocupados pelos respectivos jurados, afinal, do gênero “funcionário público” se tem desde

pessoas que exercem trabalhos mecânicos e manuais, com qualificação profissional pouco exigida, até técnicos

extremamente qualificados.
 
Nesse ponto, ressalto que não se está defendendo que da lista geral conste a a formação acadêmica ou técnica dos

jurados, sua escolaridade, tampouco suas atribuições. Até porque tal exigência não deriva da lei.
 
É necessário frisar que a lista geral de jurados de ID nº 8706183, referente ao ano de 2020, também foi republicada pelo

juízo a quo por ordem desta Câmara Criminal, por ocasião do julgamento da referida correição parcial. Nela, sim, foi

respeita a diversidade de jurados, tanto que dela constam cidadãos das mais diversas profissões.
 
Sendo assim, entendo que o magistrado reclamado não cumpriu em sua integralidade a determinação desta Segunda

Câmara Criminal constante da Correição Parcial nº 0807419-87.2020.8.10.0000 (ID nº 8485135).
 
Ante o exposto, de acordo com o parecer ministerial (alterado em banca), julgo PROCEDENTE a presente reclamação, 

para determinar que o Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri de São Luís cumpra as determinações desta
Segunda Câmara Criminal constantes do acórdão que julgou procedente a Correição Parcial nº 0807419-
87.2020.8.10.0000, de sorte que, antes do julgamento da ação penal nº 20540-57.2016.8.10.0001, proceda à nova
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publicação da lista geral anual de jurados, devendo sua composição, nos termos dos arts. 425, § 2º, e 426 do
CPP, prezar pela diversidade da sociedade, dela constando expressamente, além de outras informações
determinadas por lei, as variadas profissões dos jurados que a compõem, devendo ainda constar, no caso de
funcionários públicos, o cargo por eles ocupados.
 
É como voto.
 
 
 

Desembargador Vicente de Castro
 

Relator
 
 
 
  
 

____________________________________________
 
1 CP. Art. 121. Matar alguém: (…)
 
§ 2° Se o homicídio é cometido: (...)
 
II - por motivo futil; III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de

que possa resultar perigo comum; IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte

ou torne impossível a defesa do ofendido; V - para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de

outro crime:
 
Pena - reclusão, de doze a trinta anos.
 
(…)
 
VI - contra a mulher por razões da condição de sexo feminino:
 
Pena - reclusão, de doze a trinta anos.
 
(…)
 
Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que

com ele se pratique outro ato libidinoso:
 

 
 

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.
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