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Resumo: Apresenta a Escola do Tribunal do Júri como resultado parcial de uma 

pesquisa-ação realizada sobre a cultura institucional de um Núcleo de Prática 

Jurídica, responsável pelo estágio supervisionado de bacharelandos em Direito. A 

pretensão deste trabalho é o aperfeiçoamento jurídico para melhoria da qualidade da 

prestação jurisdicional no âmbito da justiça penal frente aos desafios ao exercício da 

advocacia criminal.  

INTRODUÇÃO  

Esta apresentação trata da Escola do Tribunal do Júri, que é um projeto piloto de 

desenvolvimento para a preparação acadêmica na fase do estágio supervisionado, 

voltada para a aquisição de competências ligadas á advocacia criminal. O projeto de 

pesquisa ao qual está vinculada essa Escola é intitulado “Estágio no Tribunal do 

Júri: avaliação da implantação de mudanças no formato da preparação e atuação de 

estagiários pelo NPJ/UNIVAG”, já aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em 

20/10/2016, e em resposta a estudos iniciais que constataram a necessidade de 

uma transformação no ensino do exercício da prática jurídica e criminal dos casos 

típicos do Tribunal do Júri, a ser incorporada na cultura institucional e educativa da 

faculdade de Direito, na fase da prática jurídica. 

OBJETIVO 

Apresentar a proposta da escola do Tribunal do Júri, do modo como foi concebida e 

formalizada, com a descrição das fases de implantação do que se convencionou 

chamar projeto piloto, uma análise das impressões dos alunos participantes e dos 

reflexos destas em sua formação atual. 

METODOLOGIA 

A pesquisa-ação é a metodologia que melhor se aplica neste momento em que se 

pretende criar um roteiro formativo e monitorar o desenvolvimento de 

alunos/estagiários que pretendem atuar no campo profissional do direito, na área 

penal, que exige a mobilização de saberes profissionais específicos, e que fazem 

isso, também, por participação mais colaborativa e menos obrigatória, após realizar 

a adesão a projeto de extensão (TRIPP, p. 445-446;454). Ressalte-se o aspecto 

ético, que, no ciclo da pesquisa-ação em curso, estão se tomando todas as medidas 

para que os envolvidos sejam promovidos positivamente no projeto 



DESENVOLVIMENTO  

Na primeira fase de execução da pesquisa o grupo de pesquisadores concluiu o 

desenho de um projeto educativo com definição de objetivos pedagógicos, divisão 

em módulos, o quadro com eixos temáticos estruturantes e a carga horária, visando 

contemplar, neste último caso, as dimensões globais do desenvolvimento, descritas 

em conceitos, atitudes e procedimentos. O esboço foi concluído em dezembro de 

2016 e, em março de 2017, após o recesso acadêmico, a proposta de um plano de 

curso e monitoramento das atividades da Escola do Tribunal do Júri foi finalizada em 

marcos da pesquisa-ação. Toda a documentação relativa ao plano foi concluída em 

abril de 2017, e, a seguir, encaminhada para a coordenação do NPJ, para a 

coordenação de curso e a direção das Ciências Sociais e Aplicadas da instituição de 

ensino superior. Após publicação do edital e processo seletivo foi realizada a 

chamadas dos 11 (onze) candidatos aprovados para participar do projeto piloto, 

iniciando-se, assim, as atividades da Escola Tribunal do Júri. Inicialmente, todos 

participaram de um ciclo de palestras intitulado “Olhares sobre o Tribunal do Júri” 

promovendo-se encontros com representantes do Ministério Público, da Advocacia e 

da Magistratura para estimulação de uma compreensão mais realista do complexo 

instituto jurídico e seu papel social, exigindo uma visão sistêmica dele e sua 

vinculação com o papel da justiça no Estado Democrático de Direito. 

RESULTADOS PRELIMINARES  

Os participantes foram convidados a responder a um questionário sobre o conteúdo 

e o aprendizado agregado pelo ciclo de palestras, do qual foi possível extrair os 

seguintes resultados: 

Quadro 1 

Resultados obtivos com questionário aplicado aos alunos da Escola do Tribunal do Júri, relativamente ao Conteúdo das 

palestras ministradas no ciclo “Olhares sobre o Tribunal do Júri” 

Conteúdo da palestra Palestra 01 Palestra 02 Palestra 03 

Insatisfatório 0% 0% 0% 

Satisfatório em parte 5% 15% 0% 

Satisfatório 95% 85% 100% 

Fonte: Própria da pesquisa 

Sobre o índice de satisfação dos estagiários, vê-se que alcançou mais de 80% (oitenta 

por cento) destacando-se o aproveitamento e o reconhecimento do domínio técnico 

jurídico, além da ampla experiência sobre o assunto estudado. 



Quadro 2 

Resultados obtivos com questionário aplicado aos alunos da Escola do Tribunal do Júri, relativamente ao Aprendizado obtido 

no ciclo de palestras “Olhares sobre o Tribunal do Júri” 

Aprendizado Palestra 01 Palestra 02 Palestra 03 

Nenhum 0% 0% 0% 

Pouco 0% 10% 0% 

Muito 100% 90% 100% 

Fonte: Própria da pesquisa 

Sobre o aprendizado realizado pelos estagiários, constata-se, em termos relativos, 

aproximação de 100% (cem por cento) nas palestras 01 e 03, e na Palestra 02 de 

90% (noventa por cento). Assim, o índice geral é superior a 90% (noventa por 

cento), o que corrobora o sucesso do ciclo de palestras na formação dos alunos da 

Escola do Tribunal do Júri, revelando-o como excelente instrumento de 

aprendizagem. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A organização da Escola do Tribunal do Júri para bacharelandos do curso de direito 

está em fase inicial de implantação, demonstrando o vínculo entre os acadêmicos, a 

instituição e os desafios da prática profissional. A fase seguinte será a de exercício 

da defesa em plenário, acompanhado e avaliado em cada uma das atividades 

previstas. O índice de adesão do alunado e o investimento institucional no projeto 

torna possível a transformação positiva do estágio curricular supervisionado, com 

enforque no campo penal e, quiçá, abrindo espaço para experiências em outros 

campos do direito. 
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