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A Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Espírito Santo (OAB-ES), por meio 
de seu Presidente, da Comissão da Advocacia Criminal e Políticas Penitenciárias, da 
Comissão de Direitos Humanos, da Comissão de Direito e de Prerrogativas e da 10ª 
Subseção de Itapemirim, vem a público emitir NOTA TÉCNICA DE REPÚDIO em 
face da realização de Júri “Híbrido” na Comarca de Itapemirim, conforme notícia 
veiculada no link: 
http://www.tjes.jus.br/1a-vara-criminal-da-comarca-de-itapemirim-realiza-primeiro
-juri-hibrido-do-estado/.

Fato é que a OAB-ES não teve conhecimento dos acontecimentos ora reportados 
na nota supramencionada e sequer foi consultada acerca da possibilidade da 
realização remota de Júri. A ausência de comunicação fica evidente quando se 
verifica que a notícia veiculada não faz qualquer menção de participação da 
referida entidade máxima de representação de advogados brasileiros e 
indispensável à administração da justiça na decisão que culminou na realização do 
Júri de forma “Híbrida”.

Frise-se que o Júri “Híbrido” nada mais é que o Júri realizado sem a presença física 
do réu, alijando-o do plenário. Todos os demais participantes que compõem o 
Tribunal do Júri se fazem presentes de forma física, à exceção da principal figura 
que terá seu destino decidido ao final da sessão plenária, o réu, o qual tem seu 
direito de acompanhar o julgamento de forma presencial violado.

O Tribunal do Júri, previsto como garantia individual do cidadão pelo artigo 5º, 
inciso XXXVIII da Constituição Federal de 1988, é uma instituição sui generis, na qual 
o indivíduo é julgado por seus pares, os quais não possuem conhecimento 
técnico-jurídico, e não por um juiz togado. Nesse diapasão, importante que sejam 
respeitadas todas as especificidades que cercam o rito do Júri, não cabendo, dessa 
forma, sua realização de forma virtual. O § 2º, do artigo 457 do Código de Processo 
Penal é muito claro ao afirmar que nas situações nas quais o acusado estiver preso, 
ele deve ser conduzido ao plenário para a realização do Júri, sob pena de adiamento 
do julgamento.

Ademais, a imagem do réu por meio de sua presença física em plenário possui 
importância de tal monta que a própria lei estabelece que a imposição do uso de 
algemas no acusado não será permitida durante o julgamento, a não ser em raras 
e pontuais exceções legais, as quais devem ser devidamente fundamentadas (art. 
474, § 3 do Código de Processo Penal). Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, 
em julgamento realizado concernente à impossibilidade de utilização de algemas 
em plenário do Tribunal do Júri (HC 91.952, rel. Min. Marco Aurélio, j. 7.8.2008, DJE 
241 de 19.12.2008), firmou entendimento, através do voto do relator, de que: "O 
julgamento no Júri é procedido por pessoas leigas, que tiram as mais variadas 
ilações do quadro verificado. A permanência do réu algemado indica, à primeira 
visão, cuidar-se de criminoso da mais alta periculosidade, desequilibrando o 
julgamento a ocorrer, ficando os jurados sugestionados.".
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Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que o 
acusado tem direito de se apresentar no plenário do Júri vestindo suas próprias 
roupas, ao invés do uniforme do presídio, quando se tratar de estratégia defensiva, 
em homenagem ao princípio da plenitude de defesa (RMS: 60.575 MG 
2019/0104976-3, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13/08/2019, T5 - Quinta Turma, DJE 
19/08/2019).

Dessa forma, observa-se que a imagem do acusado em plenário é extremamente 
importante para o deslinde do julgamento, podendo se constituir em um dos 
critérios que irão pautar a decisão final dos jurados, motivo pelo qual é inaceitável 
que esse tenha que acompanhar o julgamento a partir do presídio, por meio de 
sistema de videoconferência, em razão dos inequívocos prejuízos gerados por tal 
situação.

Por fim, calha frisar que, uma vez presentes todos os demais integrantes que 
compõem o plenário do Tribunal do Júri, não há razão apta a justificar a ausência 
física do réu, constituindo-se tal ausência em verdadeira afronta ao seu direito 
constitucional à plenitude de defesa.

Por todas estas razões, a Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Espírito 
Santo repudia de forma veemente a realização de Tribunal do Júri de forma virtual, 
semi-virtual (Júri "Híbrido") ou qualquer outra forma na qual esse venha a ser 
realizado sem a presença física do réu em plenário.


