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Curso “Tribunal do Júri”  
Módulo EaD 

 
Categoria: Formação Continuada 

 
 

OBJETIVOS 
Objetivo Geral: 

Atualizar os magistrados em temas atinentes ao Tribunal do Júri. 
 

Objetivos Específicos: 

 Atualizar o conhecimento sobre o processo comum e o procedimento relativo à competência do 
júri, bem como as modernas técnicas de gestão cartorária. 

 Estudar e debater a pronúncia, impronúncia, absolvição sumária e desclassificação da imputação. 

 Estudar e debater a preparação do processo para o plenário, alistamento dos jurados, organização 
de pauta e o sorteio dos jurados. 

 Examinar e debater a formação do conselho de sentença.  

 Analisar e debater a instrução plenária, os debates, o questionário e sua votação, a sentença, a ata 
dos trabalhos e atribuições do Presidente do Tribunal do Júri.  

PÚBLICO ALVO 
 Magistrados Estaduais e Federais. 

 

PRÉ-INSCRIÇÃO E INSCRIÇÃO 
 Pré-inscrição: de 16 a 25.09.2013. 

 Confirmação da Inscrição: 26.09.2013. 
 

PERÍODO DO CURSO 
 30.09.2013 a 25.10.2013. 

Unidade I: de 30.09.2013 a 04.10.2013; 
Unidade II: de 07.10.2013 a 11.10.2013; 
Unidade III: de 14.10.2013 a 18.10.2013; 
Unidade IV: de 21.10.2013 a 25.10.2013. 
 

CARGA HORÁRIA  
 40 horas, divididas em 4 semanas.  
 

VAGAS DISPONÍVEIS  
 440 vagas. 
 

AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM  
 
Em cada unidade os alunos deverão responder ao questionário e participar dos fóruns de 

discussão: 
1. Haverá questionário em cada unidade, que valerá 10 pontos. 

1.1 Por unidade, o aluno terá no máximo duas tentativas para realizar a atividade. 
1.2 Será considerada para fins de contabilização de nota a tentativa de maior pontuação. 
1.3 Nota máxima das quatro unidades: 40 pontos. 

 
2. Participação nos fóruns de discussão: 05 pontos por unidade. 

2.1. Nota máxima de participação nos fóruns: 20 pontos. 

Avaliação Final: 
1. Até 15 (quinze) dias após o término da unidade IV o aluno deverá entregar ensaio sobre tema 

e/ou caso concreto a ser indicado pela Enfam, que será avaliado pelo tutor. 



 

SCES – Trecho 3, Pólo 8, Lote 9, Prédio do CJF/ENFAM, 1º andar – Brasília (DF) 
Telefone: (61) 3022-7640 

 
 

1.1. Nota máxima da avaliação final: 40 pontos. 
1.2. O ensaio obedecerá a seguinte formatação: 

Introdução, desenvolvimento e conclusão. 
Mínimo de 05 e máximo de 10 páginas. 
Fonte: Arial – 12. 
Espaçamento entre linhas: 1,5. 
Extensão do arquivo: .doc ou .pdf 

 

CRÍTERIOS DE APROVAÇÃO E CERTIFICAÇÃO  
Para fins de aprovação e emissão de certificado a soma de todas as notas deverá alcançar o 

mínimo de 70 pontos. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Unidade I – Atualização sobre o processo comum e o procedimento relativo ao processo de competência 
do júri. A instrução preliminar. Organização cartorária. 
Carga horária: 10 horas/aula.  
Unidade II – Pronúncia – Impronúncia – Absolvição sumária – Desclassificação da Imputação.  
Carga horária: 10 horas/aula. 
Unidade III – Preparação do processo para o plenário; Alistamento dos jurados; Organização de pauta; 
Sorteio dos jurados; Formação do conselho de sentença;  
Carga horária: 10 horas/aula. 

Unidade IV – Instrução plenária – Debates – Questionário e sua votação – Sentença – Ata dos trabalhos 
– Atribuições do Presidente do Tribunal do Júri. 
Carga horária: 10 horas/aula. 
 


