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Resumo: O presente trabalho demonstra brevemente como as relações sociais 

influenciam os julgamentos proferidos pelo Tribunal do Júri, haja vista que a 

sociedade está organizada em dois espaços, denominados de esferas: a esfera 

pública e a esfera privada. Entende-se por esfera privada aquela na qual o 

indivíduo tem a sua privacidade e vida íntima resguardadas, caracterizando-se 

pela densa rede de interação com a família e amigos, enquanto a esfera pública 

é o local mais apropriado para a circulação de conteúdo, tomadas de posição e 

de opiniões. É onde os diversos fluxos de comunicação são filtrados e 

sintetizados para posteriormente se condensarem em opiniões sobre temas de 

interesse geral. Aqui não se fala apenas no indivíduo em si, mas na posição que 

ele ocupa no meio social, consubstanciando-se, assim, as interações das 

esferas pública e privada. Assim, com o intuito de comprovar a manifestação 

desse fenômeno na esfera pública do Tribunal do Júri, foi utilizado o método 

estatístico de pesquisa junto à sociedade exuense que, somado a um 

embasamento teórico calcado nos ensinamentos de Habermas, Durkheim, Marx 

e outros teóricos, além de comparações históricas, permitiram constatar que o 

voto dos jurados leigos que compõem o Júri é um voto imparcial, pois está 

impregnado de conceitos prévios construídos essencialmente na esfera privada 

deles, cujos reflexos incidem na maneira como cada um vai analisar e julgar o 

caso que lhes é apresentado em plenário.  
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