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RESUMO 

 

 

O presente trabalho de conclusão de curso foi elaborado com o intuito de enumerar e 

comentar sobre os princípios do Tribunal do Júri presentes na Constituição Federal, por 

ser tema de grande importância prática no cotidiano. Tais princípios estão no artigo 5º, 

inciso XXXVIII da Carta Magna e são de suma importância por estarem dentro do Título 

II, que trata dos direitos e garantias individuais, e, dentro deste, no Capítulo I, que trata 

dos direitos e deveres individuais e coletivos, estando protegidos pela limitação material 

à reforma da Constituição, fazendo parte das cláusulas pétreas. Os quatro princípios 

constitucionais do Tribunal do Júri são a tese central do Trabalho, que conta também com 

um capítulo que trata da origem e outra da estrutura, para haver uma contextualização do 

Tribunal do Júri no espaço, sendo sua estrutura no Brasil atualmente, e no tempo, 

perpassando pelo instituto desde suas origens, até o modelo ocidental atual surgir e, como 

ele se desenvolveu no Brasil ao longo dos tempos. Depois será feita uma análise dos 

princípios do Tribunal presentes no Código de Processo Penal, pois ainda que não 

presentes no texto constitucional, são de grande relevância para a compreensão do 

Tribunal do Júri. 
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ABSTRACT 

 

 

The present work of conclusion of course was elaborated with the intention of 

enumerating and commenting on the principles of the Court of the Jury present in the 

Federal Constitution, since it is subject of great practical importance in the quotidian. 

These principles are contained in Article 5, item XXXVIII of the Magma Charter, and are 

of the utmost importance because they fall under Title II, which deals with individual 

rights and guarantees, and within it, Chapter I, which deals with individual and collective 

rights and duties , being protected by the material limitation to the reform of the 

Constitution, being part of the stone clauses. The four constitutional principles of the 

Jury's Court are the central thesis of Labor, which also has a chapter dealing with origin 

and another chapter of the structure, to have a Jury Court in the context of space, and its 

structure in Brazil today, and in time, going through the institute from its origins, until 

the current Western model emerges and, as it has developed in Brazil throughout the 

ages. Afterwards, an analysis will be made of the principles of the Court present in the 

Code of Criminal Procedure, because although they are not present in the constitutional 

text, they are of great relevance for the understanding of the Court of the Jury. 
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Capítulo I- Introdução 

 

 O presente trabalho pretende abordar, como tema central, a sistemática do 

Tribunal do Júri no âmbito constitucional, no que concerne aos seus princípios, 

positivados no artigo 5º, inciso XXXVIII da Carta da República. 

 O primeiro ponto, que não poderia deixar de ser mencionado, é a origem do 

Tribunal do Júri, tanto no Brasil quanto no Mundo, tendo em vista que, para melhor 

conhecer o tema, deve se revisitar suas raízes e os institutos primordiais que serviram de 

base para o modelo do Tribunal do Júri que temos hodiernamente, para que possa ser feita 

uma interpretação histórica de sua evolução ao longo da História. 

 Em um segundo momento, temos a estrutura do Tribunal do Júri, principalmente 

por ser peculiar em relação aos outros Tribunais brasileiros, sendo bifásico e tendo juízes 

leigos, não obstante a presença do juiz-presidente, este um juiz togado, além de outras 

particularidades em relação ao processo penal comum, como os seus princípios, 

constitucionais ou não, e o sistema da íntima convicção. 

 Após vistas a origem e a estrutura, passa-se à análise dos princípios 

constitucionais em si, e o primeiro deles é a plenitude de defesa, que pode ser bipartida 

em plenitude de autodefesa e plenitude de defesa técnica, diferenciando-a também da 

ampla defesa dos demais processos judiciais e administrativos;  

 O segundo princípio é o sigilo das votações e, dentro deste, duas questões 

específicas, quais sejam, a sala secreta e a incomunicabilidade entre os jurados; além 

disso, há a polêmica questão sobre a unanimidade dos quesitos e a suposta violação desse 

princípio; 

 O terceiro princípio é a soberania dos veredictos, e dentro dele serão discutidos o 

significado e o alcance da palavra soberania e as controvérsias em relação à 

recorribilidade da decisão dos jurados pela apelação, com fulcro no artigo 593, III do 

Código de Processo Penal, assim como se há possibilidade de haver revisão criminal das 

decisões proferidas pelo Tribunal Popular. 
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 O quarto e última princípio enumerado no texto da Constituição Cidadã de 1988 

e a competência para o julgamento dos crimes dolos contra a vida, onde serão abordados 

não só os crimes que competem ao Tribunal do Júri, mas também será destacada eu a 

competência dada pela Constituição é mínima, podendo ser ampliada pela legislação 

infraconstitucional, e serão comentados os casos em que, apesar de poderem surgir 

dúvidas, não são de competência do Tribunal do Júri. 

 Em momento posterior, devem ser mencionados ainda dois princípios intrínsecos 

ao Tribunal do Júri, quais sejam o princípio do in dubio pro societate, que causa grande 

controvérsia na doutrina, principalmente por se contrapor ao princípio basilar do processo 

penal que é o in dubio pro reo; outro princípio é o da congruência ou correlação entre a 

acusação e a pronúncia, que também serão abordadas suas linhas gerais. 

 A metodologia utilizada na concretização do presente trabalho foi a de reunir as 

principais considerações sobre diversos autores a respeito do tema, principalmente os 

princípios do Júri presentes na Constituição Federal. 

 A pesquisa foi feita através da coleta de dados dos mais variados manuais, tanto 

de processo penal, como de livros específicos relativas ao tema do Tribunal do Júri, com 

o objetivo de fazer uma análise minuciosa de todos os assuntos aqui abordados. 

 Ao longo do trabalho, foram feitas inúmeras citações e menções aos pensamentos 

dos principais autores que tratam sobre o tema, com objetivo de sintetizar nesse trabalho 

uma coletânea de pensamentos com o fim de ser fonte de consulta aos estudiosos do 

Direito processual penal. 

 Assim, este trabalho consiste basicamente em agrupar os principais pontos que já 

foram comentados na doutrina nacional sobre o ponto específico dos princípios 

constitucionais do Tribunal do Júri, tema este que normalmente é muito pouco trabalhado 

nos manuais de processo penal, mas que é de suma importância.  
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Capítulo II- A origem do Tribunal do Júri  

 

 A palavra Jury deriva da língua inglesa, com origem etimológica no latim, na 

palavra Jurare, sendo o juramento que outrora se fazia1. 

 O Tribunal do Júri é uma das instituições mais democráticas do Brasil, e tem sua 

origem histórica atrelada à Grécia e Roma antigas, perpassando pela Inglaterra e Estados 

Unidos da América, até chegar ao Brasil. 

 Há divergência na doutrina sobre a real origem do tribunal do júri, e Tucci2  

defende que sua origem é na Roma antiga, com o tribunal popular, no segundo período 

evolutivo do processo penal, qual seja, o sistema acusatório, consubstanciado nas 

questiones perpetuae. Era composto por um pretor, que tomava o nome de quaestio, e 

dos jurados, judices jurati, estes que eram escolhidos entre os senadores, cavaleiros e 

tribunais do tesouro. 

 No entanto, Lênio Streck3 e doutrina majoritária, defendem que a origem do 

Tribunal do Júri é na Grécia antiga, desde o século IV antes de Cristo (A.C.), com o 

Tribunal dos Heliastas, que se reunia em praça pública e era composta por cidadãos que 

traduziam o princípio da justiça popular, inspirando o Tribunal do Júri inglês da common 

law, a partir de 1066 com o rei Guilherme. 

 A lei romana exigis que os jurados auferissem renda, aptidão legal e idade superior 

a 30 anos, com o tribunal funcionando publicamente no Fórum, sendo os jurados 

sorteados o dia do julgamento, facultado ao acusador e ao acusado o poder de recusá-los 

sem qualquer motivação, e sem limite do número de recusas.   

 Todavia, foi na Inglaterra, com o advento da Magna Charta Libertatum, em 1215, 

que a instituição do Tribunal do Júri se estabeleceu pela primeira vez nos moldes 

                                                           
1 VENTURA, Paulo Roberto Leite. O Tribunal do Júri.  Rio de Janeiro. Editora Lumen Juris. 1990. P. 1 
2 TUCCI, Rogério Lauria. Tribunal do Júri. Estudo sobre a mais Democrática Instituição Jurídica Brasileira. 
Coordenação. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 1999. P. 15-16 
3 STRECK, Lenio Luiz. Tribunal do Júri. Símbolos e rituais. 4ª edição. Porto Alegre. Livraria dos Advogados. 
2001 
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ocidentais, pois seu item 48 estabelecia, in verbis: “ninguém poderá ser detido, preso ou 

despojado de seus bens, costumes e liberdades, senão em virtude de julgamento de seus 

pares, segundo as leis do país”, sendo a forma que os ingleses encontraram de proteger 

seus cidadãos diante dos abusos perpetrados pelo governo absolutista. 

 Na Inglaterra, o Tribunal do Júri nasceu com o objetivo de retirar das mãos do 

déspota o poder de decidir contrariamente ao que pensa o povo, sendo a base teórica para 

o surgimento do princípio do devido processo legal4. 

 Na França, com a revolução de 1789, visando a combater o autoritarismo dos 

magistrados do Antigo Regime, vinculados à monarquia e às dinastias, foi criado o 

Tribunal do Júri5. 

 Ainda sobre a França, Nucci6 preleciona que: “Não havendo, à época, 

independência efetiva dos juízes, melhor seria que a justiça fosse feita pela própria 

sociedade”.  

 Nos Estados Unidos da América, foi importado o sistema do júri inglês desde 

1629, e se generalizou, abrangendo o julgamento geral de todas as causas. Compreende 

o grande júri (grand jury) e o pequeno júri (petit jury), o primeiro com a função de 

investigação e de admitir a acusação, apontando os autores que supostamente cometeram 

crimes na legislação, enquanto que o segundo tem a competência de julgar o réu. O juiz, 

nesse sistema, é mero espectador do processo, não dispondo de poderes instrutórios, não 

podendo produzir provas, cabendo este ônus às partes. O promotor, assim como o juiz, é 

eleito pela comunidade, podendo negociá-la ou arquivá-la, devendo a votação ser 

unânime. 

 No Brasil, o tribunal do júri foi instituído em 1822, com competência para julgar 

exclusivamente crimes de imprensa, sendo composto por 24 jurados, escolhidos dentre 

“os homens bons, honrados, inteligentes e patriotas”, podendo o réu recusar até 16 jurados 

e só poderia recorrer para a clemência do príncipe regente. 

 Em 1830, a Constituição do Brasil imperial deu contornos mais precisos ao 

Tribunal do Júri, instituindo o júri de acusação e o júri de julgação nos moldes do petit 

                                                           
4 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. Rio de Janeiro. Editora Lumen Juris. 16ª edição. P. 541 
5 Ibid. 
6 NUCCI, Guilherme de Souza. Júri: princípios constitucionais. São Paulo. Editora Juarez de Oliveira, 1999. 
P. 33 
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júri e grande júri do sistema inglês, sendo o primeiro composto por 23 membros e 

incumbido de apreciar a formação da culpa, enquanto que o grande júri era composto de 

12 jurados escolhidos dentre eleitores de reconhecido bom senso e probidade, com 

competência para julgar o mérito da acusação, condenando ou absolvendo o acusado. 

 A lei número 261 de 1841 inovou a organização e funcionamento do tribunal do 

júri, extinguindo o júri da acusação e atribuindo às autoridades policiais e juízes 

municipais a incumbência de pronunciar, com a sentença de pronúncia proferida pelos 

delegados e sub-delegados de polícia dependendo de confirmação pelo juiz municipal. 

 O decreto 707 de 1850 excluiu da competência do júri os delitos de roubo, 

homicídio cometido nos municípios de fronteira do império, moeda falsa, resistência e 

tirada dos presos, e o juiz municipal passou ater competência para proceder o juízo de 

formação de culpa do acusado. 

 A Lei 2.033 de 1871, ampliou a competência dos crimes a serem julgados pelo 

Tribunal do Júri e expressamente retirou a possibilidade das autoridades policiais 

participarem da formação de culpa nos crimes comuns. 

 O júri federal foi criado pela Decreto número 848 de 1890, e determinou que os 

crimes sujeitos à jurisdição federal seriam julgados pelo júri, mas a lei 515 de 1898 

excluiu da sua competência o julgamento dos crimes de moeda falsa, contrabando, 

peculato, falsificação de estampilhas, selos, vales postais e outros, sendo as competências 

do júri restringidas ainda mais com o Decreto nº 4780 de 1923. 

 Com o advento da Constituição de 1891, o júri passou a ser considerado um direito 

ou garantia individual, pois integrava a seção II, do título IV, que tratava da declaração 

de direitos. 

 Na Constituição de 1934, o júri foi inserido no capítulo do Poder Judiciário, 

estabelecendo que “é mantida a instituição do júri, com a organização e as atribuições que 

lhe der a lei”. 

A Constituição de 1937, com viés manifestamente totalitário, silenciou a respeito 

do Tribunal do júri, mas o Decreto-lei 167 de 1938 admitiu implicitamente a sua 

existência na ordem jurídica ao regulamentá-lo, estabelecendo sua competência para 

julgar os crimes de homicídio, infanticídio, induzimento ou auxílio a suicídio, duelo com 

resultado de morte ou lesão seguida de morte, roubo seguido de morte e sua forma tentada. 
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No entanto, o júri não tinha a soberania dos veredictos, pois o Tribunal de Apelação 

poderia modificar a decisão dos jurados aplicando a pena justa e decidindo diferentemente 

dos jurados, podendo, inclusive, absolver o réu. 

A Constituição de 1946, reestabeleceu a democracia e o Tribunal do Júri no país, 

preceituando no seu artigo 141, parágrafo 28 que “é mantida a instituição do júri, com a 

instituição que lhe der a lei, contanto que seja ímpar o número de seus membros e 

garantido o sigilo de votações, a plenitude da defesa do réu e a soberania dos veredictos”. 

A Carta de 1967, outorgado sob a égide do regime militar, manteve a instituição 

do júri e a soberania dos seus veredictos para julgar crimes dolosos contra a vida, mas a 

Emenda Constitucional nº 1 de 1969, mantendo o júri com competência para julgar os 

crimes dolosos contra a vida, mas suprimindo a soberania dos seus veredictos. 

   Com a Constituição de 1988 e a volta da democracia no país, o Tribunal do Júri 

foi inserido no título dos direitos e garantias fundamentais, no seu artigo 5º, inciso 

XXXVIII, que estabelece: 

 “XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização 

que lhe der a lei, assegurados: 

a) a plenitude de defesa; 

b) o sigilo das votações; 

c) a soberania dos veredictos; 

d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida; 
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Capítulo III- Estrutura e funcionamento do Tribunal do Júri 

 

 Segundo Campos7, o Tribunal do Júri é órgão especial de 1ª instância do Poder 

Judiciário, sendo esta sua natureza jurídica, podendo ser da Justiça Comum ou Federal, e 

é órgão colegiado e heterogêneo, formado por um juiz togado, que é seu presidente, e por 

25 jurados, 7 dos quais compõem o Conselho de Sentença, que tem competência mínima 

para o processo e julgamento dos crimes dolosos contra a vida. O órgão é temporário, 

porquanto constituído para sessões periódicas, sendo depois desmembrado, e é dotado de 

soberania quanto às suas decisões, tomadas de maneira sigilosa e com base no sistema de 

íntima convicção, sem necessidade de fundamentação por seus integrantes legais.  

  O Tribunal do Júri está no artigo 5º, inciso XXXVIII da Constituição Federal, 

pois é uma garantia de defesa do cidadão comum contra as arbitrariedades dos 

representantes do poder, ao permitir a ele ser julgado por seus pares, sendo também 

instrumento de participação direta do povo no Poder Judiciário8. 

O procedimento do Júri é bifásico ou escalonado, pois é estruturado em 2 fases 

distintas: a 1ª fase é denominada iudicium accusationis ou sumário de culpa, tendo início 

como oferecimento da peça acusatória e perdurando até a preclusão da decisão de 

pronúncia; a 2ª fase é chamada de iudicium causae, e, antigamente, ia do oferecimento 

do libelo acusatório (hoje suprimido) até o julgamento em plenário, mas, hoje em dia, a 

2ª fase ocorre com a preparação do processo para o julgamento em plenário (artigo 422 

do CPP), oportunidade em que as partes são intimadas para, no prazo de 5 dias, 

apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5, 

oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências.9 

                                                           
7 CAMPOS, Walfredo Cunha. Tribunal do Júri: teoria e prática. São Paulo: Atlas, 2010, p. 3 
8 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 4ª edição.  Salvador. Editora 
JusPodivim, 2016, p.1308   
9 Ibidem, p. 1316 
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Na primeira fase, chamada de iudicium accusationis ou sumário de culpa, há 

apenas a intervenção do juiz togado (ou juiz sumariante), sendo a fase que se reconhece 

ao Estado o direito de submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri.10 

O iter procedimental da 1ª fase tem a seguinte ordem: oferecimento da peça 

acusatória; juízo de admissibilidade da denúncia (rejeição ou recebimento); recebida a 

peça acusatória, será determinada a citação do acusado (pessoal, por hora certa ou por 

edital); apresentação da resposta à acusação, oportunidade em que devem ser arroladas as 

testemunhas da defesa, sob pena de preclusão, até o número máximo de 8; oitiva do 

Ministério Público; audiência de instrução, ao final da qual o juiz sumariante poderá 

proferir uma de quatro possíveis decisões: impronúncia, desclassificação, absolvição 

sumária e pronúncia. 

A decisão de impronúncia é quando o juiz sumariante não se convence da 

materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de 

participação11; a decisão de desclassificação é quando o juiz se convencer, em 

discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no parágrafo 

primeiro do artigo 74 do CPP, e não for competente para  seu julgamento, remetendo os 

autos para o juiz que o seja12; a absolvição sumária é para os casos em que for provada a 

inexistência do fato, não ser ele autor ou partícipe do fato, o fato não constituir infração 

penal ou for demonstrada causa de isenção da pena ou de extinção do crime (artigo 415do 

Código de Processo Penal); por último, deve haver a pronúncia fundamentada quando o 

juiz estiver convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de 

autoria e de participação, admitindo a acusação e permitindo o julgamento pelo Tribunal 

do júri (artigo 413, caput, do Código de Processo Penal). 

A 2 ª fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri começa com a preparação 

do processo para julgamento em plenário, em que os autos são encaminhados ao Juiz 

presidente do Tribunal do Júri, para que as partes apresentem o rol de testemunhas e , nos 

                                                           
10 Na visão da 2ª Turma do Supremo, nos casos de crimes dolosos contra a vida, a instrução e a 
pronúncia não são privativas do presidente do Tribuna do Júri. Logo, é perfeitamente possível que a 
competência para a prática desses atos seja outorgada a outros juízes, como, por exemplo às varas 
especializadas no julgamento de violência doméstica e familiar contra a mulher. Nesse caso, 
pronunciando o acusado, a competência seria deslocada para a vara do júri, onde ocorreria, enfim, o 
julgamento. Com esse entendimento: STF, 2ª Turma, HC 102.150/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 
27/05/2014. 
11 Artigo 414 do Código de Processo Penal 
12 Artigo 419 do Código de Processo Penal 
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mesmos moldes do despacho saneador do processo civil13, deve dar um despacho de 

ordenamento do processo, colocando o feito em condições para ser levado a julgamento 

perante o Tribunal do Júri, nele realizando diligências, pra sanar nulidades ou esclarecer 

fatos que interessem ao julgamento da causa artigo 423 do Código de Processo Penal). 

No tocante à organização do Tribunal do Júri14, este é composto por 1 juiz togado, 

seu presidente, e por 25 jurados que serão sorteados dentre os alistados, 7 dos quais 

constituirão o Conselho de Sentença em cada sessão de julgamento. Aos jurados compete 

decidir sobre a existência do crime e se o acusado concorre para a prática do fato delituoso 

na condição de autor ou de partícipe, assim como decidir pela condenação ou absolvição 

do acusado, e, se condenado, sobre a presença de causas de diminuição da pena, 

qualificadoras ou causas de aumento da pena. Ao juiz presidente, compete proferir a 

sentença em conformidade com a decisão do conselho de sentença. 

Em relação aos jurados, vigora o sistema de íntima convicção, pois, no mérito, a 

sentença é desprovida de motivação e, na hipótese de decreto condenatório, deve o juiz 

presidente fixar a pena em fiel observância à decisão dos jurados, hipótese em que deve 

haver fundamentação quanto à pena fixada. Assim, no Tribunal do Júri a competência é 

funcional horizontal por objeto do juízo15, pois ao Conselho de Sentença compete o 

julgamento da existência do fato delituoso e de sua autoria, por meio de respostas aos 

quesitos formulados, enquanto ao juiz presidente compete prolatar a sentença 

condenatória ou absolutória de acordo com o decidido pelos jurados, fazendo a dosimetria 

da pena, além de decidir questões de direito que possam surgir ao longo da sessão de 

julgamento (como nulidades). Assim, a sentença no Júri é subjetivamente complexa. 

A sessão de julgamento é o ato processual concentrado no qual ocorre o 

julgamento em si16, e antes de declarar instalados os trabalhos, o juiz-presidente tem a 

incumbência de verificar a presença das partes. Além disso, deve haver a verificação da 

presença de, ao menos, 15 jurados, podendo estes serem suspeitos ou estarem 

incompatíveis ou impedidos, assim como pode ocorrer com o membro do Ministério 

Público e o próprio juiz-presidente. 

                                                           
13 LIMA, Renato Brasileiro de. Op. cit. p.1354   
14 Cf. artigo 447 do Código de Processo Penal 
15 LIMA, Renato Brasileiro de. op. cit. p. 1356 
16 Ibidem p. 1361-1362 
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O juiz-presidente, após verificar na urna as cédulas relativas aos jurados presentes, 

sorteará 7 dentre eles para formar o Conselho de Sentença, e, após o sorteio, as partes 

podem recusar o jurado, motivada ou imotivadamente, a primeira com base em suspeição, 

impedimento ou incompatibilidade, o que deve ser devidamente comprovado pela parte, 

e a segunda sem necessidade de declinação dos motivos, e limites à 3 jurados por parte. 

Formado o Conselho de Sentença, há a tomada de compromisso dos jurados, e 

estes recebem a cópia da pronúncia e, após, inicia-se a instrução plenária, quando o juiz-

presidente, o Ministério Público, o advogado do assistente, o advogado do querelante, e 

o defensor do acusado tomarão, sucessiva e diretamente, as declarações do ofendido, se 

possível, e inquirirão as testemunhas arroladas pela acusação. 

Em momento posterior, não havendo testemunhas do juízo, partes podem requerer 

acareação, reconhecimento de pessoas e coisas e esclarecimento dos peritos e, após, há a 

leitura das peças (artigo 473, §3º, Código de Processo Penal). Na sequência, o acusado 

será interrogado, caso esteja presente. 

Encerrada a instrução, iniciam-se os debates, e primeiro é concedida a palavra ao 

Ministério Público, que fará a acusação, nos limites da pronúncia ou da decisão 

posteriores que julgaram admissível a acusação, sustentando, se for o caso, a existência 

de circunstância agravante, e, logo em seguida, a fala é concedida à defesa, com o tempo 

de uma hora e meia para cada parte e mais uma hora para a réplica e outra para a tréplica. 

Posteriormente à sustentação oral das partes, o juiz presidente indagará dos 

jurados se estão habilitados a julgar ou se necessitam de outros esclarecimentos, que serão 

prestados se houver dúvida sobre a questão de fato17, e, se não puderem ser realizadas 

imediatamente, será dissolvido o Conselho de Sentença ordenando a realização das 

diligências entendidas necessárias (artigo 481, caput, do Código de Processo Penal). 

Concluídos os debates, se os jurados disserem que estão habilitados a proceder a 

julgamento, o juiz presidente deve fazer a leitura dos quesitos, indagando às partes se elas 

têm requerimentos ou reclamações a fazer, devendo qualquer delas, bem como a decisão, 

constar da ata18. Não havendo dúvidas a votação será feita, em sala especial, sendo as 

                                                           
17 Artigo 480, §1º do Código de Processo Penal 
18 Artigo 484, caput, Còdigo de Processo Penal 
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decisões tomadas com o quarto voto no mesmo sentido, para não haver unanimidade, o 

que feriria o princípio do sigilo das votações19. 

Com o fim da votação dos quesitos, e com a decisão dos jurados, tomada por 

maioria dos votos, o juiz presidente deve proferir a sentença, esta subjetivamente 

complexa, já que envolve dois órgãos jurisdicionais diversos, sendo o Conselho de 

Sentença, que aprecia os fatos e suas circunstâncias, e o juiz presidente, a quem cabe 

ajuizar a pena.20 

A sentença é lida em plenário (publicada) pelo presidente antes de encerrada a 

sessão de instrução e julgamento, sendo iniciada com ela o prazo recursal, caso presentes 

o acusado e o defensor, pois caso o primeiro não esteja presente o prazo só terá início a 

partir do momento de sua intimação. 

Será lavrada ata, ao final da sessão de julgamento, pelo escrivão, que deve ser 

assinada pelas partes e pelo juiz presidente, e nela devem estar descritos fielmente todas 

as ocorrências da sessão de julgamento (artigo 494 do Código de Processo Penal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 LIMA, Renato Brasileiro de. Op. cit. P. 1390 
20 Ibidem. p. 1404 
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Capítulo IV- Princípio da plenitude da defesa 

 

A uma garantia constitucional do júri de plenitude de defesa, que está no artigo 

5º, inciso XXXVIII, alínea “a” da Constituição da República Federativa do Brasil, não se 

confunde com a ampla defesa, esta presente no artigo 5º, inciso LV, também da 

Constituição Federal, tendo em vista que esta última é assegurada a todos os acusados, 

inclusive àqueles que são submetidos à julgamento perante o Tribunal do Júri, e a 

plenitude de defesa é prevista especificamente como garantia do Júri. 

Para Renato Brasileiro de Lima21, apesar do posicionamento contrário de outros 

autores, a plenitude de defesa implica no exercício da defesa em grau muito maior do que 

a ampla defesa, compreendendo dois aspectos distintos: 

a) Plenitude da defesa técnica: o advogado de defesa pode atuar de maneira que 

não seja exclusivamente técnica, utilizando argumentos extrajurídicos, como 

razões de ordem social, moral, emocional, de política criminal, entre outras. 

Essa garantia deve ser fiscalizada pelo juiz-presidente, pois, por força do 

artigo 497, inciso V, do Código de Processo Penal, o acusado pode ser 

considerado indefeso, com a consequente dissolução do Conselho de Sentença 

e a designação de nova data para julgamento. 

b) Plenitude da autodefesa: o acusado tem o direito de apresentar sua própria tese 

de defesa no interrogatório, e esta não precisa ser exclusivamente técnica, 

podendo relatar aos jurados a tese mas convincente aos seus interesses, sendo, 

por isso, o juiz-presidente obrigado a incluir entre os quesitos a tese pessoal 

apresentada pelo acusado, mesmo que divergente com a do defensor, sob pena 

                                                           
21 Ibidem, p. 1309 
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de nulidade absoluta por violação à plenitude de defesa, já que seria caso de 

cerceamento de defesa. 

 Nas palavras de Nucci22: 

“no plenário, certamente que está presente a ampla defesa, mas com um toque 

a mais: precisa ser, além de ampla, plena. Os dicionários apontam a diferença 

existente entre os vocábulos: enquanto amplo quer dizer muito grande, vasto, 

largo, rico, abundante, copioso, enfim, de grande amplitude e sem restrições, 

pleno significa, repleto, completo, absoluto, cabal, perfeito.” 

 Pode ficar comprometida a plenitude de defesa quando um único defensor 

defender coautores com teses conflitantes ou colidentes, não devendo o juiz nesse caso 

rejeitar as teses alternativas na formulação dos quesitos dizendo que são incompatíveis, 

sob pena de ferir a plenitude de defesa; nesse caso, o que pode gerar a incompatibilidade 

é a resposta dada pelos jurados aos quesitos, e não as teses alternativas apresentadas pela 

defesa, pelo princípio da subsidiariedade ou alternatividade.23 

 O juiz-presidente não deve aceitar nenhuma prova ilícita ou ilegítima apresentada 

pelo órgão acusador, pelo caráter ético do processo, mas pode aceitar prova ilícitas 

apresentadas pela defesa, desde que sejam necessárias á prova da inocência do acusado, 

pois o valor inocência e liberdade prepondera sobre a paridade das armas, ao fazer-se um 

exercício de ponderação dos princípios.24 

 Tourinho Filho25 comenta sobre o princípio, dizendo que a ampla defesa é uma 

defesa vasta, espaçoso, enquanto que a plenitude de defesa, além de vasta é completa, 

plena; assim, não deve a plenitude de defesa se limitar às provas, ao contraditório, à recusa 

dos jurados ou à paridade das armas, e tendo a defesa quanto a acusação gozam desses 

direitos. 

 O mesmo autor comenta que a exclusão do protesto por novo Júri pelo artigo 4º 

da lei11.689 de 2008, violentou o princípio da plenitude de defesa, retirando do Júri um 

dos recursos que lhe era inerente. E discorda da tese de outros autores26 de que a plenitude 

                                                           
22 NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit. P. 136 
23 SCHMITI, Ricardo Augusto. Princípios Penais Constitucionais. Salvador. Editora JusPodivim. 2007, p. 
475 
24 Ibid. 
25 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. São Paulo. Editora Saraiva. 16ª 
edição. p. 778-9 
26 NICOLITT, André. Manual de Processo Penal, Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, p. 287 
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de defesa é a circunstância da defesa ter liberdade para invocar qualquer tese, ainda que 

supralegal. No entender do autor, a plenitude da defesa diz respeito ao protesto por novo 

Júri, aos embargos infringentes, à revisão criminal. 

   

 

Capítulo V- Princípio do Sigilo das Votações 

 

 O sigilo das votações é garantia constitucional que significa que ninguém deve 

saber o sentido do voto do jurado, este que tem a prerrogativa de julgar pela íntima 

convicção, ao contrário dos juízes togados, que devem fundamentar suas decisões27, e, 

por isso, a votação é feita em sala especial (artigo 485, caput do Código de Processo 

Penal). 

 A sala especial não se confunde com uma sala secreta, mas sim é uma sala em que 

se realiza a votação, com publicidade restrita, estando presentes o juiz, os jurados, o órgão 

do Ministério Público e o defensor28. 

 Não é permitida na sala especial a presença de público externo, nem a do próprio 

acusado, que, na sala secreta, é representado pelo seu advogado, este que tem sua presença 

considerada indispensável na sala secreta. 

 Renato Brasileiro de Lima29 entende que, no caso de o acusado estar advogando 

em causa própria, deve ser nomeado outro defensor (dativo, público ou constituído), 

somente para acompanhar a votação, evitando que os jurados fiquem constrangidos e que 

seja violado o princípio do sigilo das votações. 

 A 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal30, decidiu que a votação na sala secreta 

não é incompatível com o princípio da publicidade, tendo em vista que a própria 

Constituição Federal permite a limitação da presença, mediante reserva legal, das partes 

                                                           
27 LIMA, Renato Brasileiro de. Op. cit. P. 1310 
28 Ibid. 
29 Ibid. 
30 STF, 2ª Turma, RE 140.975 AgR/RJ, Rel. Min. Paulo Brossard, Dj. 21/08;1992 



22 
 

e de seus advogados em determinados atos, ou somente aos advogados, caso haja interesse 

social (artigo 5º, LX e artigo 93, inciso IX, ambos da Constituição). 

 Um dos motivos para o sigilo das votações é o fato dos jurados serem cidadãos 

leigos, não gozando das mesmas prerrogativas constitucionais dos magistrados (estas a 

inamovibilidade, a irredutibilidade dos subsídios e a vitaliciedade), podendo ter sua 

imparcialidade posta em dúvida com a presença do acusado e do povo em geral. 

 Como decorrência do sigilo das votações, o Código de Processo Penal, no seu 

artigo 564, inciso II, alínea “j”, adota o sistema da incomunicabilidade dos jurados, sob 

pena de nulidade absoluta em caso de sua violação. O artigo 466, parágrafo primeiro do 

mesmo Código diz que, uma vez sorteados, os jurados serão advertidos que não poderão 

comunicar-se entre si ou com outrem, nem manifestar sua opinião sobre o processo, sobe 

pena de exclusão do Conselho e de multa, a ser arbitrada pelo juiz. 

 A incomunicabilidade dos jurados não se reveste de caráter absoluto, dizendo 

respeitados apenas às manifestações que digam respeito ao processo, podendo os jurados 

comunicarem-se por telefone para fazer considerações que não sejam atinentes ao 

processo, desde que haja certidão de incomunicabilidade firmada por oficial de justiça, 

que goza de presunção de veracidade, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal31. 

 A incomunicabilidade dos jurados só é necessária até o fim da sessão de 

julgamento, não havendo nulidade absoluta do processo se o jurado revelar o sentido do 

seu voto em momento posterior àquela32. 

 Antes da reforma processual de 2008, no caso de votação unânime, o sigilo do 

voto dos jurados era prejudicado, mas com o advento da lei 11.689/2008, o artigo 483, 

parágrafo primeiro do Código de Processo Penal diz que com a resposta negativa de mais 

de 3 jurados, aos quesitos atinentes à materialidade do fato e autoria ou participação 

encerra a votação e implicará absolvição do acusado, sem a necessidade de colheita dos 

demais votos. 

 O jurista Nucci33, compartilhando o entendimento de Streck34 de que se deveria 

adotar o modelo francês de votação dos quesitos no Brasil, preleciona que: 

                                                           
31 STF, Pleno, AO 1.046/RR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j, 23/04/2007, dj. 22/06/2007 
32 LIMA, Renato Brasileiro de. Op. cit. P. 1311 
33 NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit. P. 173 
34 Streck, Lenio Luiz. Op. cit. P. 155 
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“Para a plena garantia do sigilo das votações, de fato, deve a contagem dos 

votos cessar tão logo a maioria seja atingida.  E se a decisão é tomada por 

maioria de votos, pouco importa se foi por 7 X 0 ou 4 X 3. O veredicto (culpado 

ou inocente) pode ser injusto, mas não o escore que o descontinou. No mínimo, 

deveria a votação ser lacrada, sem ficar à mostra no processo, pois isso é um 

indicativo, quando unânime, de como votou cada membro do Conselho de 

Sentença, infringindo, pois, o sigilo das votações.” 

 Pacelli35, ao comentar sobre a característica do sigilo das votações no Tribunal do 

Júri, diz que nosso legislador fez uma escolha diferente da que foi feita no sistema anglo-

americano, este em que é que o convencimento judicial seja obtido com a participação, 

efetiva e atuante, de todos os integrantes do Conselho de Sentença, permitindo também 

que os jurados se manifestem livremente pela condenação ou absolvição.  

 No Brasil, ao contrário, diz o autor que os jurados que integram o Conselho de 

Sentença devem responder aos quesitos a eles apresentados, cuja resposta o juiz-

presidente, este um juiz togado, explicitará o conteúdo da decisão e formará o 

convencimento judicial final, e, caso a decisão seja condenatória, aplica a pena cabível.  

 Assim, conclui o autor que o sigilo das votações impõe o dever do silêncio, 

havendo regra de incomunicabilidade entre os jurados, de modo a impedir que eles 

influenciem o ânimo e espírito uns dos outros, na acepção de formação das questões de 

fato e de direito em julgamento, sendo a finalidade da lei preservar a pluralidade da 

decisão. 

 Tourinho Filho36 preleciona que, quando da votação, havendo resposta 

coincidente de mais de 3 jurados em relação a qualquer quesito, seria encerrada a 

contagem de votos em relação a ele para preservar a sigilação, devendo o bom juiz, em 

todos os quesitos, observar o disposto no artigo 483, §1º do Código de Processo Penal. 

 Para defender este entendimento, preleciona brilhantemente o autor que a 

Constituição fala em soberania das votações, e não em soberania na votação, não sendo 

necessário a decisão ser por unanimidade, mas somente por maioria.  

 

 

                                                           
35 PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. São Paulo. Editora Atlas, 21ª edição. P. 728 
36 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Op. cit.. p. 776-777 
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Capítulo VI- Princípio da Soberania dos Veredictos 

 

A decisão coletiva dos jurados, por representar a vontade popular, é chamada de 

veredicto, e é soberana, com dicção no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", Constituição 

Federal. Pela soberania dos veredictos se infere que um tribunal formado por juízes 

togados não pode modificar, no mérito, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença. 

Frederico Marques37 distingue soberania do júri, que significa a impossibilidade 

de outro órgão judiciário substituir ao júri na decisão de uma causa por ele proferida, da 

soberania dos veredictos, essa a impossibilidade do juiz proferir uma sentença que não 

tenha por base a decisão dos jurados. 

No entanto, a impossibilidade de serrem as decisões alteradas quanto ao mérito 

por juízes togados não significa que as suas decisões são definitivas e irrecorríveis, mas 

pode o Tribunal determinar a cassação das decisões para que o acusado seja submetido a 

novo julgamento perante o Tribunal do Júri, com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea 

"d" e seu §3º, do Código de Processo Penal. 

O juízo ad quem não pode ingressar no mérito para absolver ou condenar o 

acusado por ocasião de apelação interposta contra decisões do Tribunal do Júri, mas nada 

impede que o Tribunal dê provimento ao recuso para submeter o acusado a novo 

julgamento. 

Não há incompatibilidade entre o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", da 

Constituição Federal e o artigo 593, inciso III, alínea "d" do Código de Processo Penal, 

já que as decisões emanadas pelo Conselho de Sentença têm valor relativo, não sendo 

intangíveis. O Supremo Tribunal Federal decidiu38, que os Tribunais devem pronunciar-

                                                           
37 MARQUES, José Frederico. Elementos de Dreito Processual Penal. Vol: I, Campinas, Book-Seller, 1997. 
Passim. 
38 STF, 2ª Turma, HC 81.423/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 19/12/2001, DJe 74 18/02/2001 
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se sobre a regularidade dos veredictos, mas a apelação não importa na resolução do litígio, 

cuja apreciação pertence à esfera do Júri. 

Se houver sido interposta apelação ao Tribunal, este deve verificar se a matéria 

devolvida à sua apreciação disser respeito ao mérito da decisão proferida pelos jurados, 

caso em que o Tribunal deve sujeitar o acusado à novo julgamento, ou se a impugnação 

não está relacionada ao mérito da decisão dos jurados, guardando relação com as decisões 

proferidas pelo juiz-presidente, sendo passível de ser modificada pelo tribunal39 

 Para Renato Brasileiro de Lima40, como a sentença do júri é subjetivamente 

complexa, deve se distinguir quais são as matérias de competência dos jurados, estas que 

são decidir sobre a existência do crime e da autoria delitiva, bem como em relação às 

qualificadoras, às causas de aumento e de diminuição de pena, e estas matérias estão 

acobertadas pela soberania dos veredictos; as matérias de competência do juiz-presidente, 

que é a fixação da pena, é desprovida do tributo da soberania.   

Assim, se a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos 

(artigo 593, inciso III, alínea "d", Código de Processo Penal) o Tribunal dá pode fazer o 

juízo rescindente na apelação, cassando a decisão anterior, para não violar a soberania 

dos veredictos; mas se a decisão for do juiz-presidente, o Tribunal pode fazer tanto o juízo 

rescindente como o rescisório, substituindo a decisão impugnada pela sua. 

O Superior Tribunal de Justiça decidiu41, com fulcro no artigo 593, §3º, do Código 

de Processo Penal, em que mesmo que a absolvição do júri se dê por clemência, admite-

se, desde que por uma única vez, o provimento da apelação com base no fundamento de 

que a decisão dos jurados contrariou manifestamente a prova dos autos, não violando com 

isso o princípio da soberania dos veredictos. 

Prevalece na doutrina42 e jurisprudência que na revisão criminal, essa uma ação 

autônoma de impugnação da coisa julgada, que o tribunal de segundo grau tem 

competência tanto para o juízo rescindente, este que desconstitui a sentença do tribunal 

do júri, quanto para o juízo rescisório, este que substitui a decisão do júri por outra do 

próprio tribunal de segundo grau. 

                                                           
39 LIMA, Renato Brasileiro de. Op. cit. P. 1313 
40 Ibid. 
41 STJ, 6ª Turma, REsp 1.451.720/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 28/04/2015, Dje. 24/08/2015 
42 LIMA, Renato Brasileiro de, op. cit. P. 1314 
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Nucci, em sua obra, na página 86, ao comentar sobre o princípio da soberania dos 

veredictos, diz que:  

"Na interpretação desse princípio que rege o Tribunal do Júri, no 

Brasil, a doutrina e a jurisprudência temerosas de decisões francamente 

injustas, as quais podem ser proferidas pelo Tribunal Popular, não se cansam 

de repetir que decisão soberana não é decisão onipotente e arbitrária. Decidir 

conta a lei ou contra a prova dos autos, defendem muitos, não faz parte do 

direito que o júri possui de julgar seus semelhantes" 

Sobre a controvérsia no que tange à recepção ou não pela Constituição Federal de 

1988 ao artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, o Supremo 

Tribunal Federal43 se pronunciou sobre a matéria, in verbis: 

"Não ofende o princípio da soberania do Júri a decisão do Tribunal 

que determina seja o réu submetido a novo julgamento, por ter sido o primeiro 

proferido manifestamente em desencontro com a prova constante do processo, 

já que a versão aceita pelos jurados, de negativa de autoria, não encontra apoio 

nos fatos apurados” 

No tocante às apelações com fundamento na contrariedade da decisão à prova dos 

autos, Guilherme Nucci preleciona que:  

"Há dois problemas que podem ferir a soberania do júri, embora de 

modo camuflado. O primeiro ocorre quando o Tribunal Superior, apreciando 

apelação interposta por alguma das partes, entende que, apesar de encontrar 

alguma sintonia com a prova dos autos, não tomou o júri a melhor postura que 

o caso exigiria, no seu entender (do órgão ad quem), e resolve dar provimento 

ao recurso para submeter a novo julgamento. Trata-se de patente ofensa ao 

princípio da soberania dos veredictos, pois não lhe cabe reavaliar o mérito, 

imprimindo a sua opinião a respeito da decisão e sim verificar se esta tem ou 

não algum fundamento nas provas - e não o melhor fundamento" 

No entendimento de Schmitt44, há violação ao princípio da soberania dos 

veredictos quando o órgão ad quem, ao apreciar apelação fundada em decisão dos jurados 

que contrariou a prova dos autos, que afasta qualificadora ou agravante, ou reconhece 

privilégio, sob o fundamento de que é mero ajustamento da pena, já que é matéria de 

                                                           
43 STF - HC – Relator Cunha Peixoto – RTJ 103/988 
44 SCHMITI, Ricardo Augusto. Op. cit. P. 480 

 



27 
 

mérito, de competência exclusiva do Conselho de Sentença, órgão que é soberano, ou 

seja, deve dar a última palavra quando se tratar de crime doloso contra a vida45. 

Eugênio Pacelli46 diz que a garantia47 da soberania dos veredictos deve ser 

entendida em termos, por ser possível a revisão de suas conclusões por outros órgãos ou 

tribunais, estes o de segunda instância e os superiores, principalmente por meio da revisão 

criminal (artigo 621 do Código de Processo Penal). 

O mesmo autor complemente dizendo que não se trata de afronta à garantia da 

soberania dos veredictos, já que a ação de revisão criminal, esta uma ação autônoma de 

impugnação da coisa julgada, somente pode ser proposta no interesse do réu e somente 

em casos excepcionais previstos expressamente em lei (nos incisos do artigo 621); se 

assemelha muito à ação rescisória do cível, pois legitima-se reconhecendo a falibilidade 

inerente a toda espécie de convencimento judicial. 

Conclui o autor que, em um Estado Democrático de Direito, no aspecto de um 

processo penal garantista, é inconveniente o trancamento das vias impugnativas das 

decisões penais condenatórias. 

Tourinho Filho48 diz que a expressão soberania foi empregada no sentido de que 

a instância superior não pode decidir contrariamente ao Júri, condenando se este absolveu, 

e vice-versa. Frederico Marques49 diz que a expressão soberania dos veredictos “traduz a 

impossibilidade de uma decisão calcada em veredito dos jurados ser substituída por outra 

sentença com essa base”. 

Tourinho Filho  entende que deve ser revogada a alínea “d” do inciso III do artigo 

593 do Código de Processo Penal, com espeque em que a decisão é soberana, não podendo 

o réu, absolvido nem condenado, alegar que a decisão foi manifestamente contrária à 

prova dos autos. 

O autor aduz ainda que, anulado o julgamento por ter sido a decisão 

manifestamente contrária à prova dos autos, se no outro a decisão for a mesma, não é 

permitida uma segunda apelação com base no mesmo fundamento, pela vedação presente 

                                                           
45 NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit. P. 88  
46 PACELLI, Eugênio. Op. cit. P. 728 
47 Apesar de entender que se trata de um princípio, e não de uma garantia, usarei o termo para explanar 
as ideias do autor. 
48 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Op. cit. P. 777-778 
49 MARQUES, Frederico. A instituição do Júri, São Paulo, Saraiva, 1963, p. 40. 
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no artigo 593, §3º do Código de Processo Penal. Completa ainda dizendo que tal 

circunstância é uma verdadeira contradição: se a primeira decisão não foi soberana, como 

poderá sê-la a segunda?   

Heráclito Antônio Mossim50 diz que a palavra soberania provêm de soberano, 

oriundo do baixo latim superanus, e este de super (sobre, em cima), ou de supernus 

(superior), sendo a qualidade do que é soberano, possuindo a autoridade suprema. 

O mesmo autor diz que o sentido do princípio da soberania dos veredictos é que a 

decisão dos jurados, feita pela votação dos quesitos é suprema, ou seja não pode ser 

modificada pelos magistrados togados, não podendo estes substituírem os jurados. 

Frederico Marques51  diz que, no entanto, a soberania não é a impossibilidade de 

controle sobre o julgamento, em caso de erro grosseiro, error in judicando, sob pena de 

confundir-se com a onipotência insensata e sem freios. 

A soberania do veredicto também não pode superar o erro judiciário apurado em 

sentença condenatória formalmente transitada em julgado, cujo meio de correção é a 

revisão criminal52. 

Com o mesmo entendimento, Hermínio Alberto Marques Porto53 adverte que a 

impossibilidade de outro órgão jurisdicional mudar a decisão dos jurados, tem seus efeitos 

restritos ao processo como relação jurídico-processual não decidida. 

Mirabete54 defende ser admissível a revisão da sentença condenatória irrecorrível 

proferida pelo Tribunal do Júri, já que esta é uma garantia constitucional em benefício do 

réu, não podendo ser invocada contar ele, sendo também um dos recursos inerentes à 

ampla defesa. 

  

 

 

                                                           
50 MOSSIM, Heráclito Antônio. Júri: crimes e processo. Rio de Janeiro. Editora Forense. 3ª edição. p.190 
51 MARQUES, Frederico. Op. cit. P. 75. 
52 MOSSIN, Heráclito Antônio. Op. cit. P. 190  
53 Júri, 8ª edição. São Paulo, Malheiros, 1996, p. 52 
54 MIRABETE, Julio Fabrinni. Código de Processo Penal interpretado, 5ª edição, São Paulo, Atlas, 1997, p. 
799  
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Capítulo VII- Julgamento dos crimes dolosos contra a vida 

 

No artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "d" da Constituição Federal, infere-se que o 

Tribunal do Júri tem uma competência mínima para julgar os crimes dolosos contra a 

vida, como: o homicídio; o induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio; infanticídio e 

aborto (artigos 121 a 126 do Código Penal). 

A competência mínima do Tribunal do Júri não pode ser afastada nem mesmo por 

Emenda Constitucional pois é cláusula pétrea (artigo 60, §4, inciso IV, da Constituição 

Federal), apesar do legislador ordinário poder ampliar o rol de suas competências, como 

os crimes conexos e continentes com os crimes dolosos contra a vida que são julgados 

pelo Tribunal do Júri, salvo se eleitorais ou militares (artigo 78, inciso I, Código de 

Processo Penal). 

Renato Brasileiro de Lima55, tendo em vista que a competência do Tribunal do 

Júri está circunscrita ao julgamento de crimes dolosos contra vida, lista as infrações 

penais que, isoladamente, não são da competência do tribunal do júri: 

a) Latrocínio: é o roubo qualificado pelo resultado morte, e está previsto no 

artigo 157, parágrafo terceiro, do Código Penal, não sendo um crime 

doloso contra avida, e sim um crime contra o patrimônio, e, por isso, a 

competência será do juiz singular, entendimento corroborado pela Súmula 

603 do Superior Tribunal de Justiça, que preleciona que: “A competência 

para o processo e julgamento do latrocínio é do juiz singular, e não do 

Tribunal do Júri” 

b) Ato infracional: com fulcro no artigo 103 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (lei 8.069/90), considera-se ato infracional a conduta descrita 

como crime ou contravenção penal, cabendo ao Juizado da Infância e da 

                                                           
55 LIMA< Renato Brasileiro de. Op. cit. P. 1315-1316 
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Juventude o processamento da representação oferecida pelo Ministério 

Público, objetivando a aplicação de medida socioeducativa.  

c) Genocídio: não é considerado um crime contra a vida, já que tutela a 

existência de grupo nacional, étnico, racial ou religioso, sendo processado 

e julgado pelo juiz singular, e está positivado na lei 2.889/56; se, no 

entanto, for o genocídio praticado mediante morte de membros do grupo, 

deverá o agente responder pelos crimes de homicídio em concurso formal 

impróprio com o delito de genocídio, e os homicídios devem ser 

processados e julgados perante o Tribunal do Júri, sendo vis attractiva em 

relação ao crime conexo de genocídio. 

d) Militar da ativa das Forças Armadas que comete homicídio doloso contra 

militar da ativa das Forças Armadas: deve ser processado e julgado perante 

a Justiça Militar da União, ainda que ambos os militares não estejam em 

serviço (artigo 9º, inciso II, alínea “a” do Código Penal Militar), e, com 

fundamento no mesmo artigo, um militar da ativa dos Estados que comete 

crime doloso contra avida de militar da ativa dos Estados deve ser 

processado e julgado perante a Justiça Militar Estadual, mesmo não 

estando ambos em serviço. 

e) Civil que comete crime de homicídio doloso contra militar das Forças 

Armadas em serviço em lugar sujeito à administração militar: deve ser 

processado e julgado perante a Justiça Militar da União (artigo 9ª, inciso 

III, alínea “b”, do Código Penal Militar), para o STF56. Se o crime for 

praticado por civil contra militar dos Estados, a competência será do 

Tribunal do Júri, na medida em que a Justiça Militar dos Estados não tem 

competência para processar e julgar civis artigo 125, §4º, Constituição 

Federal). 

f) Foro por prerrogativa de função previsto na Constituição Federal: pelo 

princípio da especialidade, se algum agente publica tiver foro por 

prerrogativa de função no texto originário57 da Constituição Federal, deve 

ser julgado e processado perante o respectivo Tribunal, em detrimento da 

                                                           
56 STF, 1ª Turma, HC 91.003/BA, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe. 71 02/08/2007 
57 Caso o foro por prerrogativa de função seja estabelecido por Emenda Constitucional, prevalece a 
competência do Tribunal do Júri, já que este é uma garantia constitucional, não podendo ser alterado 
por Emenda à Constituição.  
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competência do Tribunal do Júri. O STF, por meio das Súmula 721 e da 

Súmula Vinculante nº 45, pacificou  o entendimento que se o foro por 

prerrogativa de função estiver previsto exclusivamente na Constituição 

Estadual, prevalece a Constituição federal, submetendo o agente a 

julgamento perante o Júri. 

g)  Crime político de matar o Presidente da República, do Senado Federal, da 

Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal: se for cime 

político do artigo 29 da lei 7170/83, não é crime doloso contra a vida, 

sendo a competência do processo e julgamento desses delitos de um juiz 

singular federal, com fulcro no artigo 109, inciso Iv, da Constituição 

Federal. 

h) Tiro de abate: está no artigo 9º, parágrafo único do Código Penal Militar, 

e compete à Justiça Militar da União processar e julgar o denominado tiro 

de abate. 

 Não obstante ser uma garantia constitucional, não podendo ter seu rol de 

competências diminuído, nada impede que o legislador ordinário amplia sua competência, 

como quando admitiu a possibilidade de apreciar os crimes conexos aos delitos contra a 

vida, conforme preleciona o artigo 78, inciso I do Código de Processo Penal. Guilherme 

Nucci58, seguindo este entendimento, aduz: 

“Diz a Constituição Federal que é a instituição do júri, assegurada a 

competência para o julgamento dos crimes dolos contra a vida (artigo 5ª, inciso 

XXXVIII, alínea d’. Garante para o Tribunal popular uma competência 

mínima, o que não significa, conforme doutrina majoritária, a impossibilidade 

de ampliação dos casos para abranger outras espécies de delitos”. 

 

 Frederico Marques59 e Lênio Streck60 sustentam a ampliação do rol de 

competência do Tribunal do Júri, e este último argumenta que não há óbice para o 

legislador ordinário incluir na competência do Tribunal do Júri outros delitos, como os 

                                                           
58 NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit.Passim. 
59 MARQUES, José Frederico. Op. cit. 
60 STRECK, Lenio Luiz. Op. cit. P. 162-163 
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crimes contra a economia popular, crimes contra o consumidor, crimes de sonegação 

fiscal, improbidade administrativa, crimes contra o meio ambiente, dentre outros. 

 Ainda no que tange à competência do Tribunal do Júri, esta é firmada em razão 

da matéria (ratione materiae), relativamente aos crimes dolosos contra avida, consumados 

ou tentados61. No entanto, excepcionando o artigo 74 do Código de Processo Penal, a 

competência ratione materiae da magistratura popular não é fixada por Lei de 

Organização Judiciária.  

 A competência do Tribunal do Júri é também funcional, esta que nas palavras de 

Piero Calamandrei62 “implica a distribuição de funções entre órgãos jurisdicionais 

distintos em fases sucessivas de um mesmo processo, no mesmo grau de jurisdição ou em 

grau de jurisdição diverso”. Mossin63 diz que a competência funcional pode ser pelas 

fases do processo ou pelo objeto do juízo. 

 Na competência funcional pelas fases do processo, o que se focaliza, para 

Frederico Marques “são as atividades conferida ao juiz ou aos juízes que atuam dentro de 

um mesmo processo, para a prática deste ou daquele ato processual, ou para funcionar em 

determinada fase procedimental”; pressuposto básico dessa forma de competência é a 

divisão de atribuições ou de funções, dentro do mesmo processo, seja feita entre órgãos 

jurisdicionais da mesma instância ou grau64. 

 No tocante à competência funcional por objeto do juízo, que é o caso do tribunal 

do júri, é por conta do colegiado de primeiro grau de jurisdição ser de formação 

heterogênea, composto por um juiz togado, que preside o julgamento e resolve as questões 

de direito que se apresentam no decurso deste65, lavrando a sentença condenatória ou 

absolutória, aos jurados compete responder aos quesitos onde lhes são formuladas as 

questões em que o julgamento se esteará (artigo 481 do Código de Processo Penal). 

 

  

 

                                                           
61 MOSSIN, Heráclito Antônio. Op. cit. P. 193 
62 “Derecho procesal civil”. Instituciones de derecho procesal civil, Buenso Aires, Ejea, 1973, v.2 p. 166. 
63 MOSSIN, Heráclito Antônio. Op. cit. P. 194. 
64 Ibid. 
65 Artigo 497, inciso X do Código de Processo Penal 
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Capítulo VIII - Princípio do in dubio pro societate 

 

Terminados os princípios constitucionais do Tribunal do Júri, devem ser feitas 

comentários sobre os princípios inerentes ao Tribunal popular mas que não se encontram 

no bojo da Constituição federal de 1988. 

Na doutrina tradicional, prevalece que, no momento da pronúncia, impera o 

princípio do in dubio pro societate, este que consiste em, no caso de dúvida, após a dilação 

probatória, o juiz deve decidir a favor da sociedade, decidindo pela pronúncia do réu para 

que seja julgado pelo Conselho de Sentença, este que irá se manifestar sobre a imputação 

feita na pronúncia66. Apesar disso, o entendimento que este princípio se aplica não é 

pacífico, havendo grande divergência sobre sua existência na doutrina e jurisprudência, 

tendo em vista que ele se contrapõe ao in dubio pro reo. 

O juiz não deve entrar no mérito na pronúncia, incumbindo esta função aos 

jurados, e, havendo os requisitos exigidos pela lei para a pronúncia, quais sejam, os 

indícios suficientes de autoria ou de participação e indicação da materialidade do fato, 

deve ser julgada admissível a acusação67 . 

Paulo Rangel68 entende que havendo dúvida, é porque o Ministério Público não 

teve êxito na acusação que formulou na denúncia, no tocante à autoria e à materialidade, 

não podendo à má atuação do membro do Parquet, ser resolvida em desfavor do acusado, 

mandando-a para o Júri, neste que impera o sistema da íntima convicção. 

Complementa o autor que, o processo penal por si só já causa desconforto e é um 

gravame social para o acusado (strepitus judici), que agora tem a dúvida a seu favor, e se 

houve dúvida ao oferecer a denúncia, o que, por si só, não poderia autorizá-la, não pode 

                                                           
66 RANGEL, Paulo. Op. cit. P. 586 
67 Ibid. 
68 Ibidem. p. 586-587. 



34 
 

a dúvida ser dissipada em plenário, sob pena de ser perpetuada, e da dúvida autorizar uma 

condenação pelos jurados. 

O mesmo autor pondera que há o recurso da decisão dos jurados manifestamente 

contrário à prova dos autos (artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo 

Penal), mas que mesmo nesse caso, se for dado provimento ao recurso, o réu vai a novo 

júri e, se os jurados o condenarem novamente, somente poderá ele se valer da revisão 

criminal nas hipóteses previstas taxativamente no artigo 621 do Código de Processo 

Penal. 

Assim, conclui o autor, contrariamente ao princípio dizendo que, se o Ministério 

Público verificar que há dúvida nos autos quanto à autoria, não obstante a materialidade 

se mostrar comprovada, deve postular a absolvição do acusado, com fundamento no 

artigo 415 do Código de Processo Penal. 

Aury Lopes Júnior69 diz que, segundo a doutrina tradicional, o juiz deve guiar-se 

pelo interesse da sociedade em ver o réu submetido ao Tribunal do Júri, e em caso de 

dúvida sobre a responsabilidade penal, deve haver pronúncia; no entanto, o autor critica 

este entendimento, visto que não tem ele nenhuma base constitucional. 

Complementa o autor que a soberania não pode se expandir a ponto de negar a 

presunção de inocência (ou de não culpabilidade), pois soberania diz respeito à 

competência e limites ao poder de revisar as decisões do júri, não se relacionando com a 

carga probatória.  

Badaró70, negando o princípio do in dubio pro societate, diz que o artigo 404 do 

Código de Processo penal estabelece um critério de certeza, qual seja, o juiz se convencer 

da existência do crime, e havendo dúvida quanto a esta, deve o acusado ser 

impronunciado; no entanto, em relação à autoria, não se exige a certeza, mas sim a 

probabilidade, devendo haver indícios suficientes de autoria, e, se estiver o juiz em dúvida 

deve impronunciar o acusado, aplicando-se o in dubio pro reo. 

 

 

                                                           
69 Direito Processual Penal. São Paulo. Editora Saraiva, 11ª edição, p. 1025-6 
70 BADARÓ, Gustavo Henrique. Direito Processual penal, cit., r. II, p. 26 
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Capítulo IX – Princípio da congruência 

 

O princípio da congruência, também conhecido como o princípio da correlação 

entre a pronúncia e a denúncia, é outro princípio presente no âmbito do Tribunal do Júri, 

mas que não foi positivado na Constituição Federal de 1988, por opção do Poder 

Constituinte Originário. 

A denúncia feita pelo membro do Ministério Público tem como único pedido 

possível a pronúncia, e, ao elaborar a sua peça inicial, deve narrar o crime com todas as 

suas circunstâncias, evitando deixar de fora qualquer elemento provado no inquérito 

policial, ou causa de aumento de pena, para que o juiz possa julgar admissível ou não o 

pedido71. 

O princípio visa evitar que haja desconformidade entre o que se pediu e o que foi 

concedido72, já que, no processo, o juiz não pode decidir fora dos limites em que foi 

proposta a ação, sendo vedado a ele conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito 

a lei exija iniciativa da parte, bem como proferir sentença, a favor do autor, de natureza 

diversa da pedida ou além do que se pediu. 

Se houver violação do princípio, caso o juiz receba a denúncia por um crime e 

pronuncie por outro (desde que não tenha havido aditamento), a decisão de pronúncia é 

nula de pleno direito, devendo ser rescindida pela instância superior, em sede recursal. 

Assim, Rangel73 defende que, para que haja pronúncia por fato diverso do 

capitulado na denúncia, esta deve ser aditada, havendo a correlação do pedido ao apurado 

na instrução criminal. 

                                                           
71RANGEL, Paulo. Op. cit. P. 587 
72 Ibid. 
73 Ibidem. p. 588 
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No entanto, continua o autor, o aditamento só é necessário quando o fato merecer 

definição jurídica diversa do que consta na denúncia, já que, se tratando de mera 

classificação jurídica, prescinde de aditamento, pois o réu defende-se dos fatos que lhe 

são imputados, e não da sua classificação jurídica penal, aplicando-se aqui o brocardo 

iuria novit curia74. 

Em convergência com este entendimento, o artigo 418 do Código de processo 

penal refere-se apenas à classificação do crime e não ao fato em si, não havendo 

necessidade de aditamento à denúncia. Eis a redação do artigo: “O juiz poderá dar ao fato 

definição jurídica diversa da constante da acusação, embora o acusado fique sujeito à 

pena mais grave”. 

  Aury Lopes Júnior75 chama o princípio de correlação entre a acusação-sentença, 

em que somente pode haver uma decisão de qualificadoras e aumento da pena se estas 

forem mencionadas na acusação ou em eventual aditamento desta, não podendo, caso 

contrário, estar na denúncia. Sem isso, é nula a decisão, por ser ultra petita ou extra petita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
74 Significa que o juiz conhece o direito, bastando às partes narrar os fatos que o juiz dará à elas o 
direito. 
75 Op. cit. P. 1028 
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Capítulo X – Conclusão 

 

 Após todo o exposto, nota-se a importância do Tribunal do Júri como instituição 

de democratização, possibilitando que uma pessoa seja julgada por cidadãos leigos nos 

crimes da competência do Tribunal Popular, para proteger os acusados contra possíveis 

arbítrios do Estado. 

 Outro ponto de suma importância que pode ser visto é a plenitude de defesa, esta 

que tem relação com o fato dos jurados serem leigos em Direito, e, por isso, podem as 

partes se utilizar dessa defesa plena, e não somente ampla, podendo utilizar até 

argumentos extrajurídicos. 

 Cabe menção também ao sigilo das votações, importantíssima garantia da 

imparcialidade dos jurados, que é uma exceção ao princípio da publicidade dos atos 

processuais, havendo uma ponderação de princípios. 

 Com relação à soberania dos veredictos, deve prevalecer o entendimento de que 

soberania não quer dizer imutabilidade, mas sim a impossibilidade de reforma da decisão 

dos jurados, em relação ao mérito, por Tribunais ou juízes de direto, que só podem ao 

cassar a decisão ou corrigir aspectos formais. 

  No tocante a competência do Tribuna do Júri para julgar os crimes dolosos contra 

a vida, deve ser feita a interpretação que o rol não é taxativo, sendo esta competência 

mínima, podendo ser ampliada pelo legislador ordinário, como fez em relação aos crimes 

conexos. 

 Destarte, devem os 4 princípios presentes na Constituição Federal ser entendidos 

como de grande importância para a instituição do Tribunal do Júri e para a observância 

do devido processo legal no âmbito deste Tribunal, visto que são cláusulas pétreas, 

gozando de proteção pela Constituição e de imutabilidade por reforma constitucional. 
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