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Dedico este livro não somente a
todos os leitores que acompanham
cada capítulo e deixam seu incentivo, mas
aos juízes, promotores e companheiros
de júri que tive a oportunidade de
conhecer nos mais de 10 anos
em que servi.

Exórdio
Dada a minha experiência em integrar o júri popular da
comarca onde resido por mais de 10 anos, além de ter
estudado Processo de Direito Penal quando cursei Direito –
apesar de não ter concluído o curso – me veio a ideia de um
livro com essa temática.
A ideia é uma obra de ficção que mostre casos interessantes
de homicídio e tentativa – pois são esses tipos de crime que
vão ao júri popular, já que são crimes contra a sociedade –
mas não somente isso, uma história que possa explorar a
psicologia de réus e jurados; desses últimos a psicologia e
entendimento sobre justiça que justificariam as decisões
tomadas em cada julgamento.
E, tanto quanto ficção, que a história seja baseada nas leis
brasileiras e nos processos de um Tribunal de Júri,
tornando os casos – por mais fantasiosos que venham a ser
– factíveis do ponto de vista jurídico.
Como numa reunião e convocação de júri são julgados
vários casos, geralmente 12, essa será a quantidade de casos
no livro.
Quanto aos perfis, seriam ao menos 12 réus, passando desse
número em quatro casos com coparticipação. Também
teremos os perfis dos jurados, mas somente quando
estiverem participando do julgamento, pois apesar de ser
composto por 25 jurados, apenas sete participam de um
julgamento. Da mesma forma que alguns jurados

participarão de vários julgamentos, alguns não terão
participação em qualquer julgamento.
Além de tudo isso, teremos todo o ritmo de um julgamento
real, com réplica e tréplica, em alguns casos testemunhas
serão ouvidas, mas em outros elas serão dispensadas, como
acontece normalmente. Sempre afirmando e respeitando a
decisão soberana dos jurados.
Cada julgamento representará um capítulo ou mais, com
outros capítulos menores que ajudarão a completar e unir a
história.
Espero que apreciem a ideia e possam, além de se divertir
com as histórias, conhecer um pouco mais sobre as nossas
leis e processos de julgamento.

Sobre o autor
Leonardo Castelo Branco tem mais de 40 projetos literários
iniciados, mas ainda nenhum publicado; dentre poemas,
contos e romances – talvez uma ou duas novelas – conta
histórias em formas e temas diferentes.
Formado em Jornalismo, já atuou como designer,
fotógrafo, desenhista e programador; mas a paixão mora
nas letras e, por isso, o presente projeto, que traz à
realidade uma ideia surgida há bastante tempo, oriunda das
cadeiras do Primeiro Tribunal do Júri da Comarca de
Campina Grande!
Siga nas redes sociais para acompanhar lançamentos e
avanços da história:
Página no Facebook
Site pessoal
Comunidade no Reddit

