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RESUMO 

 

O presente trabalho desenvolve uma reflexão sobre a relação da decisão de pronúncia 

com o limite ao direito de punir do Estado, uma vez que há a possibilidade deste se 

utilizar de resquícios do modelo de persecução penal inquisitório, por meio do in dubio 

pro societate em sobreposição ao in dubio pro reo para dar validade à peça acusatória 

no caso de dúvida do julgador. Complementando, dessa forma, com uma análise da 

jurisprudência dos Tribunais Superiores e Tribunais de Justiça dos Estados, 

especialmente, o Tribunal de Justiça do Estado de Rio de Janeiro, para que seja 

observada uma tendência pela (in) aplicabilidade do instituto do in dubio pro societate 

nas decisões de pronúncia do rito do Tribunal do Júri e assim possa ser construída uma 

crítica a respeito do tema, caucado em uma metodologia baseada na pesquisa teórica 

com ênfase nas referências bibliográficas e análise jurisprudencial.   

 

Palavras-chave: pronúncia; in dubio pro societate; in dubio pro reo; Tribunal do 

Júri. 

 

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This study develops a reflection on the relation of the pronunciation decision with the 

limit to the State's right to punish, since there is the possibility that it may use traces of 

the inquisitorial criminal prosecution model, through the in dubio pro societate in 

overlap to in dubio pro reo to give validity to the accusation in case of doubt of the 

judge.Complementing, thus, with an analysis of the jurisprudence of the Higher Courts 

and Courts of Justice of the States, especially the Court of the State of Rio de Janeiro, so 

that a trend is observed for the (no) applicability of the institute of in dubio pro 

societate in pronunciation decisions the rite of the Jury and thus a critic can be built on 

the theme, reasoned in a methodology based on theoretical research with emphasis on 

bibliographic references and jurisprudential analysis. 

 

Key-words: pronunciation; in dubio pro societate; in dubio pro reo; Jury. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa possui como objetivo examinar de maneira crítica os 

limites ao direito de punir do Estado em relação às decisões de pronúncia no Processo 

Penal brasileiro, de modo a verificar se na prática existe a presença do modelo de 

persecução penal inquisitório ao se aplicar o instituto do in dubio pro societate em 

sobreposição ao in dubio pro reo, princípio este previsto pela Constituição Federal, e 

indo em direção contrária ao sistema processual penal acusatório, vigente em nosso 

ordenamento jurídico. 

Este trabalho será dividido em três capítulos. No primeiro capítulo uma 

reflexão acerca do tema, de modo a expor os pontos principais constantes na doutrina 

majoritária brasileira no que tange o procedimento bifásico do júri, as possíveis decisões 

de primeira fase, principalmente a pronúncia, que está diretamente relacionada aos 

objetivos do presente trabalho. 

Em seguida, no segundo capítulo, será tratado o conflito dos dois institutos ora 

citados, in dubio pro reo e in dubio pro societate e também serão analisadas as 

discussões que rondam o tema, bem como as possíveis consequências e diferenças 

quando da aplicabilidade de cada um deles, expondo apontamentos críticos acerca da 

constitucionalidade e da legalidade do in dubio pro societate. 

Após a análise teórica da discussão, no terceiro capítulo será realizada uma 

pesquisa jurisprudencial à respeito desta temática. O objetivo é tentar identificar 

tendências de posicionamentos dos Tribunais de Justiça Estaduais e Tribunais 

Superiores, para que seja possível fazer uma relação entre os principais pontos 

abordados pela doutrina e o que de fato vem sendo aplicado na ponta do sistema, ou 

seja, o que na prática está presente nas decisões de primeira fase do procedimento do 

Tribunal do Júri. 

Com isso, será verificado se a Constituição Federal vem sendo respeitada, 

tentando entender, em caso negativo, as razões pelas quais ela vem sendo desrespeitada 

e, dessa forma, analisar como o pressuposto do in dubio pro societate se sobrepõe ao in 

dubio pro reo – preceito decorrente do estado de inocência preconizado na Carta 

Magna. 

O tema escolhido se faz extremamente relevante no contexto atual do Processo 

Penal brasileiro. Pois, como veremos no desenvolver do trabalho, o modelo de Processo 

Penal adotado no Brasil é o acusatório, inserido em um contexto de Estado Democrático 
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de Direito, contudo alguns autores identificam resquícios autoritários estranhos ao 

modelo de persecução penal utilizado em nosso país, se aproximando de um modelo 

inquisitório. 

Portanto, antes de adentrarmos nas argumentações que circundam os dois 

institutos que estão sendo aplicados nas decisões de pronúncia, passaremos a abordar a 

inserção do juízo de admissibilidade da acusação no Direito brasileiro e o surgimento da 

decisão de pronúncia no Processo Penal. 
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2. UM BREVE ROTEIRO SOBRE OS ATOS DA INSTRUÇÃO NO 

PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI 

  

O procedimento do Tribunal do Júri está presente em nosso ordenamento 

jurídico desde o Brasil império, inserido no Direito brasileiro por ordem do príncipe 

regente D. Pedro de Alcântara que determinou que o Tribunal devesse ser composto por 

24 jurados competentes para julgar estritamente os crimes de imprensa (CALVO 

FILHO, 2009, p.32).  

A partir de 1871, por meio da Lei federal nº 2.033, o Tribunal do Júri passou a 

ter competência para julgar todos os crimes existentes na legislação da época, o que se 

perpetuou até a proclamação da República, quando em meio a promulgação da primeira 

Constituição Republicana de 1891 foi garantido como direito fundamental do cidadão, 

tendo sido, portanto, a segunda Constituição Brasileira a instituir o Júri, visto que a 

Constituição Imperial já tivera positivado o procedimento (CALVO FILHO, 2009, 

p.33). 

Tal procedimento estava presente também na Constituição de 1934 de maneira 

explícita, todavia, na Constituição de 1937, outorgada por Getúlio Vargas, foi retirado 

do texto Constitucional, passando a ser permitido de maneira subjetiva através de seu 

art. 183. Já em 1938, a instituição do Júri teve sua soberania afastada por um Decreto-

Lei, e apenas em 1946 com a queda de Getúlio Vargas e a promulgação da nova 

Constituição (1946), o Tribunal do Júri voltou a ser taxado no rol de direitos e garantias 

fundamentais do cidadão. (CALVO FILHO, 2009, p.33). 

Durante a ditadura militar, o Tribunal do Júri fora mantido na Constituição do 

período (1967) e também na Emenda Constitucional nº 1 de 1969, muito embora 

vivêssemos em um período ditatorial. Por fim, a Constituição Democrática de 1988 

assegurou o procedimento por meio de seu artigo 5º, XXXVIII, como Direito e Garantia 

fundamental do cidadão. (CALVO FILHO, 2009, p.34). 

Nesse ínterim, com a previsão Constitucional e conforme os ditames do Código 

de Processo Penal, os crimes dolosos que atentam contra a vida possuem como 

procedimento obrigatório o Tribunal do Júri, conforme determinam os artigos 406 a 497 

do CPP. 

Apesar deste entendimento de que o Júri é um direito fundamental e 

instrumento de limitação do poder estatal, existem críticas neste sentido, como pode ser 
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observado do trecho abaixo de artigo publicado por Caíque Galícia e Vinicius 

Vasconcellos (2014): 

 

Tanto sua fundamentação política em razão da necessidade de limitação do 

poder estatal quanto seu caráter democrático corroborado pela participação 

popular na administração da justiça se encontram fragilizados no cenário 

jurídico atual, tendo-se em tela especialmente a situação brasileira. Assim, “a 

conclusão que se chega é que não mais se pode conceber a existência do júri 

como decorrência da democracia ou como elemento de tutela da liberdade 

dos cidadãos”. Desse modo, questiona-se: como relegitimar o Tribunal do 

Júri como garantia e instrumento de limitação do poder punitivo no processo 

penal democrático contemporâneo?  

 

O referido procedimento é classificado pelos estudiosos de processo penal 

como bifásico, por ser dividido em duas partes, respectivamente: juízo de acusação e o 

julgamento em plenário. Sendo necessário informar que somente a primeira fase do 

procedimento será o objeto de estudo deste presente trabalho.  

 

2.1. PROCEDIMENTO BIFÁSICO 

 

Como dito, o procedimento de Tribunal do Júri possui duas fases processuais. 

Em sua primeira fase, o juiz recebe ou não a denúncia ou a queixa subsidiária, em 

seguida o acusado é citado para que possa oferecer ao juízo sua defesa prévia com 

posterior vista ao Ministério Público (LOPES JR., 2019, p.790-791). 

Ato contínuo é feita a oitiva do ofendido, testemunhas, peritos, acareações, 

interrogatórios e debates orais. A fase da instrução preliminar se encerra após todos os 

atos citados serem executados e o juiz, presidente do Júri, decidir pela pronúncia, 

impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação do delito. (LOPES JR., 2019, 

p.790-791) 

É importante destacar que a fase de instrução preliminar é posterior à fase de 

investigação preliminar, fase pré-processual da qual faz parte o inquérito policial, 

conforme leciona Aury Lopes Jr. (2019, p.791): 

 

A instrução preliminar não se confunde com a investigação preliminar, que é 

a fase pré-processual da qual o inquérito policial é a principal espécie. A 

instrução preliminar pressupõe o recebimento da denúncia ou queixa e, 
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portanto, o nascimento do processo. Feita essa ressalva, compreende-se que a 

instrução preliminar é a fase compreendida entre o recebimento da denúncia 

ou queixa e a decisão de pronúncia (irrecorrível). 

 

A segunda fase do rito do se inicia após a decisão de pronúncia. Como veremos 

adiante, existe um rol de decisões que o juiz togado, que preside o Tribunal do Júri, 

pode tomar ao final da primeira fase deste rito, quais sejam, a pronúncia, a impronúncia, 

a absolvição sumária e a desclassificação. 

Iniciada a segunda fase, as partes poderão arrolar testemunhas que serão ouvidas 

no julgamento do plenário do Tribunal do Júri, que ao proferir sentença, encerra a 

segunda fase do rito (LOPES JR., 2019, p.791). 

A Lei federal nº 11.689/08 alterou o procedimento do Tribunal do Júri, e os 

principais pontos que foram modificados pela nova lei foram elencados por Jucid 

Peixoto do Amaral (2011, p. 98): 

 

A modificação da fase da formação da culpa; novo tratamento dispensado à 

absolvição sumária; a previsão de recurso de apelação contra as decisões de 

impronúncia e de absolvição sumária, em vez de recurso em sentido estrito, 

como anteriormente previsto; a inauguração de uma fase de preparação do 

processo para julgamento e supressão do libelo acusatório; a previsão de 

novos critérios para o alistamento dos jurados; uma nova disciplina para o 

desaforamento; uma nova sistemática para o sorteio e convocação dos 

jurados; uma nova composição do tribunal; novas regras para a instrução em 

plenário e para os debates; as modificações do questionário e da votação; 

novas regras a serem observadas pelo juiz quando da prolação da sentença; e 

a extinção do protesto por novo Júri. 

 

Mesmo com as alterações trazidas com a edição da nova lei, segundo Renato 

Brasileiro de Lima (2020), o Tribunal do Júri continuou a ser considerado bifásico, pois 

mesmo com a extinção do libelo acusatório e da contrariedade do libelo, a única 

alteração promovida neste sentido foi o início da segunda fase, que passou a ocorrer 

com a preparação do processo para julgamento (LIMA, 2020, p.1449). 

A respeito da adoção de um sistema bifásico para o rito em questão, o mesmo 

autor explica: 
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A adoção desse sistema bifásico busca estabelecer um mecanismo de 

verificação dos fatos imputados criminalmente pela acusação. O juiz 

sumariante, julgador togado, técnico e com conhecimentos em direito, analisa 

a acusação e as provas produzidas, para determinar se há base mínima para 

autorizar o juízo pelos jurados leigos. Ou seja, a legislação reconhece que o 

julgamento leigo, ainda que represente uma abertura para o exercício 

democrático e a manifestação do povo na justiça criminal, ocasiona riscos em 

razão da falta de conhecimentos jurídicos e da ausência do dever de 

motivação do veredicto.  

 

É importante destacar que a decisão do Júri se dá pela íntima convicção dos 

jurados acerca da materialidade e autoria, o que é uma exceção em nosso ordenamento 

jurídico e é também uma característica de sistemas processuais inquisitivos, tal 

julgamento apenas se dá no Tribunal do Júri e é alvo de algumas críticas no direito 

processual penal contemporâneo, a exemplo do que se depreende do trecho transcrito 

abaixo da tese de Paulo Rangel (2005, p. 132): 

 

O sistema da íntima convicção é o que há de mais retrógrado no júri, pois o 

acusado e a sociedade não sabem os motivos daquele ato de império, seja 

absolvendo ou condenando. Em verdade, a razão é histórica, pois no tribunal 

do júri, quando do seu surgimento, todo mundo conhecia tudo, logo não 

havia o que fundamentar. "O júri devia decidir se o acusado era culpado ou 

não conforme o que sabiam do caso, sem ouvirem testemunhas ou admitirem 

outras provas; o júri é que era a prova dizendo a verdade (veredictum – 

veredicto)." 

Contudo, na sociedade atual não mais há espaço para uma decisão sem 

arrimo e justificativa em qualquer meio idôneo de prova, razão pela qual se 

deve refutar o sistema da íntima convicção.  

 

Para o presente estudo, após esclarecer o motivo do Tribunal do Júri ser 

considerado um procedimento bifásico, é interessante que a primeira fase do 

procedimento mencionado seja objeto de uma análise mais detalhada, para entendermos 

como funciona o juízo de admissibilidade da acusação e as possíveis decisões do juiz 

togado que darão fim a fase de instrução preliminar, para que assim tragam a luz os 

fundamentos que estão servindo de alicerce nas decisões de pronúncia, atingindo o 

objetivo principal do trabalho, qual seja, o de constatar se os limites ao direito de punir 

estão sendo respeitados no Brasil. 
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2.2 OS ATOS PROCEDIMENTAIS DA INSTRUÇÃO PRELIMINAR  

 

O juízo de admissibilidade da acusação diz respeito à instrução preliminar, será 

julgada nesta fase a admissibilidade da acusação, portanto, se esta existe justa causa, 

que constitui condição da ação penal, possuindo um lastro probatório mínimo, ou seja, a 

materialidade e indícios suficientes de autoria, para que o acusado seja então 

pronunciado. 

Quando se encerra a fase de inquérito policial os autos são remetidos à Vara do 

Tribunal do Júri, para que o Ministério Público analise o inquérito. A partir disso, o 

órgão terá o prazo de 5 (cinco) dias, conforme positivado no art. 46 do Código de 

Processo Penal, para se manifestar, sendo possível o inquérito ser remetido de volta a 

delegacia de origem para a realização de diligências necessárias, ser promovido seu 

arquivamento ou, como acontece na grande maioria dos casos, que seja oferecida 

denúncia (CALVO FILHO, 2009, p.53). 

Após o oferecimento da denúncia, o juiz irá recebê-la ou rejeitá-la, nos termos 

do art. 395 do Código de Processo Penal. Em caso de recebimento da denúncia, dá-se 

início a instrução preliminar, com a devida citação do acusado para oferecer defesa 

escrita no prazo de 10 dias, devendo arrolar neste ato as testemunhas, arguir todas as 

preliminares que entender cabíveis, juntar documentos e postular provas (LOPES JR., 

2019, p.792). 

Caso o acusado não apresente sua defesa no prazo legal, será nomeado pelo Júri 

um defensor para dar andamento ao feito, conforme se destaca do art. 408, CPP. Após 

isto, será aberta vista ao Ministério Público, para que este se manifeste acerca de 

questões preliminares e juntadas de documentos (art. 409, CPP). (PACELLI, 2020, 

p.889). 

Em seguida, será designada audiência para a produção de provas, apresentação 

de alegações finais e prolação da decisão pronunciando, absolvendo sumariamente, 

desclassificando o crime ou impronunciando. 

Salienta-se que alguns estudiosos de processo penal de criticam a reforma 

produzida pela Lei federal nº 11.689/2008, pois esta visava dar mais celeridade ao 

processo, contudo, pode ter passado por cima de garantias fundamentais além de criar 

condições para o utilitarismo processual, conforme pode ser observado da lição de Aury 

Lopes Jr. (2019): 
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A reforma pontual (Lei n. 11.689/2008) pretendeu dar mais celeridade ao 

procedimento do Tribunal do Júri, mas pecou pelo atropelo, além de criar 

perigosas condições para o utilitarismo processual, com o evidente sacrifício 

de direitos e garantias fundamentais. Na linha de nossa crítica inserem-se os 

parágrafos do art. 411, que estabelecem que as provas deverão ser produzidas 

em uma só audiência, abrindo-se a perigosa opção de o juiz indeferir aquelas 

provas que ele entender irrelevante, impertinentes e protelatórias. Além de 

abrir um perigoso e improprio espaço para a discricionariedade judicial, 

comete o grave erro de permitir que o juiz subtraia dos jurados (os 

verdadeiramente competentes para o julgamento) a possibilidade de conhecer 

determinadas provas. 

 

Outra divergência encontrada na doutrina acerca das alterações trazidas pela 

nova lei, diz respeito ao art. 410 do CPP, que dispõe o prazo de 10 dias para realização 

de diligências requeridas pelas partes e inquirição das testemunhas. Contudo, nas 

palavras de Eugênio Pacelli (2020, p.889), “não há como designar a audiência para o 

prazo máximo de 10 (dez) dias. Esse prazo, o de dez dias, deve ser reservado apenas 

para a adoção de diligências que devam ser realizadas antes da audiência de instrução e 

julgamento”. 

Defende ainda o autor que para que seja feita a designação de audiência, o 

magistrado deve apenas se atentar ao prazo global de 90 dias destinados a conclusão da 

fase de acusação e de instrução preliminar. (PACELLI, 2020, p.889) 

A Lei federal nº 11.689/2008 também modificou a estrutura das alegações finais 

da fase de instrução preliminar. Antes eram apresentadas por escrito e após a oitiva das 

testemunhas, sendo que após a promulgação da referida lei passou-se a apresentar as 

alegações de maneira oral em audiência. Caso existam nulidades das quais as partes 

queiram alegar, estas também deverão ser arguidas nas alegações orais, sob pena de 

preclusão e consequente convalidação. (LIMA, 2020, p.1449). 

O art. 384 do CPP prevê ainda a possibilidade de existência de mutatio libelli, 

que ocorre quando o fato que se comprovou durante a instrução processual é diverso 

daquele narrado na peça acusatória. "Encerrada a instrução probatória, se entender 

cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos 

de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério 

Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude 
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desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo 

o aditamento, quando feito oralmente".  

Para melhor ilustrar, transcreve-se a seguir o exemplo utilizado por Eugênio 

Pacelli em sua obra (2020):  

 

Poder-se-á, por exemplo, alterar-se o crime do art. 123, Código Penal 

(infanticídio), para o do art. 121 (homicídio), e vice-versa, bem como haver a 

inclusão de qualificadoras, de causas de aumento de pena, de privilégio e de 

causas de diminuição, embora estas últimas independam de imputação. 

 

Deste modo, ao final da fase de instrução preliminar, o juiz presidente do júri 

deverá proferir sua decisão conforme já exposto acima. Tais possíveis decisões serão 

alvo do presente trabalho nas linhas que seguem. 

 

2.3. AS POSSÍVEIS DECISÕES DA FASE DE INSTRUÇÃO PRELIMINAR DO 

TRIBUNAL DO JÚRI 

 

Segundo a doutrina brasileira, o momento processual que coloca fim a fase de 

instrução preliminar do procedimento do Tribunal do Júri é a decisão do juiz togado, 

que poderá extinguir o processo através da absolvição sumária (art. 415 do CPP), pode 

também remeter para outro juízo competente pela desclassificação do crime, (arts. 418 e 

419 do CPP), impronunciar (art. 414 do CPP) ou pronunciar o acusado. 

Essas são as quatro possíveis decisões que o juiz poderá tomar nesse momento, a 

seguir serão expostas suas principais características, com maior ênfase à decisão de 

pronúncia, pois esta é a de maior relevância para o entendimento da presente pesquisa. 

 

2.3.1 Pronúncia 

 

A decisão de pronúncia é a única das quatro possíveis decisões que remete o 

processo para a segunda fase do Tribunal do Júri, ela representa um acolhimento 

provisório da denúncia, levando o acusado para o julgamento em plenário pelo Júri. 

Esta decisão está positivada em nosso ordenamento jurídico no art. 413 do CPP, que 

determina a pronúncia fundamentada nos casos em que o juiz estiver convencido da 

materialidade do fato e da existência de indícios suficientes para provar a autoria ou 
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participação do acusado. O recurso cabível para se insurgir contra a decisão é o Recurso 

em Sentido Estrito (RESE), conforme os ditames legais do art. 581, IV, do CPP. 

Deste modo, passa-se a discorrer a respeito das questões pertinentes a esta 

decisão, a começar pela sua definição doutrinária, passando pelos requisitos impostos 

pela lei para que o acusado seja pronunciado, bem como sua função e natureza jurídica. 

Ademais, será feita também uma exposição crítica a respeito das motivações das 

decisões, de modo a esclarecer os fundamentos que vêm sendo utilizados para remeter o 

acusado ao julgamento pelo Júri. 

 

2.3.1.1. Definição de pronúncia e sua função 

 

Como dito, a pronúncia é a decisão a qual remeterá o acusado ao julgamento 

pelo Tribunal do Júri. Aramis Nassif (2008, p.56) conceitua tal decisão como a simples 

“admissibilidade da pretensão acusatória, tal como é feito quando do recebimento da 

denúncia, mas, não é demasia dizer, trata-se de verdadeiro re-recebimento da denúncia, 

agora qualificada pela instrução judicializada”.  

Outra definição para a decisão em tela é dada por Joaquim Canuto Mendes de 

Almeida (1975, p.174) que explica: 

 

A pronúncia é um juízo de acusação, operação jurisdicional diversa do juízo 

da causa. Não declara que o ato examinado é passível de punição, mas 

decide, no caso, da legitimidade de se instaurar ação penal. Assentando sobre 

elementos probatórios comuns aos do futuro e possível julgamento criminal 

propriamente dito, a pronúncia, não lhe esgota, nem lhe diminui, todavia, o 

conteúdo. Não determina o fundamento condenatório ou absolutório, mas 

apenas o fundamento acusatório. Suas premissas são, como o juízo da causa, 

a lei e um fato concreto; mas, enquanto a lei que este aplica exprime o direito 

de punir, a pronúncia declara, tão-só, o direito de acusar; e, ao passo que o 

fato sobre que recai o juízo da causa é o pretenso crime ou contravenção, o 

fato que a pronúncia aprecia é a existência de prova do pretenso crime ou 

contravenção, quanto baste legalmente para justificar uma ação penal. 

 

Nesse sentido, ressalta-se que o juiz possui apenas o direito declarar a 

legitimidade da instauração da ação penal, evitando para isso, o excesso de linguagem, 

devendo limitar-se apenas em fundamentos acusatórios, para que não ocorra uma prévia 
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condenação do acusado por parte de juízo incompetente para tanto (o juízo competente 

para condenar o acusado é o Júri e não o juiz togado).  

A vedação de fundamentação condenatória é demarcada pelo parágrafo primeiro 

do art. 413, que assevera “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da 

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

participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o 

acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”. 

Assim, é importante ressaltar que este não é o momento processual ao qual deve 

ser realizado qualquer tipo de juízo de certeza, pois contaminará o julgamento por parte 

do Júri, devendo o magistrado ser cuidadoso para não cometer qualquer excesso de 

linguagem que também possa vir a influenciar na decisão do juízo competente, sob pena 

de o fazendo, gerar nulidade relativa, conforme explica Guilherme de Souza Nucci 

(2020): 

 

Tratando-se de juízo de admissibilidade da acusação, sem ingresso no mérito 

da causa, há limitação para expor os motivos que fundamentam a decisão. O 

magistrado deve abordar a materialidade e os indícios suficientes de autoria, 

bem como analisar as teses levantadas pelas partes nas alegações finais. 

Entretanto, não pode exceder-se na adjetivação (ex.: o “terrível crime 

cometido”; a “autoria inconteste”, o “famigerado réu” etc.), tampouco 

exagerar na avaliação das teses defensivas (ex.: “é óbvio que não ocorreu 

legítima defesa”; “absurda é a alegação da defesa”). O mesmo equilíbrio deve 

manter para sustentar eventuais qualificadoras, sem invadir o campo do 

subjetivismo (ex.: “a covarde atitude do acusado espelha bem o seu caráter 

nefasto, comprovando a futilidade do delito”). Aliás, tais expressões não 

merecem uso nem mesmo na sentença condenatória, pois o julgador deve 

manter a sua imparcialidade em todas as manifestações, sem necessidade de 

se deixar levar pela emotividade ou pelos argumentos apaixonados 

porventura adotados pelas partes. Se a pronúncia macular-se por termos 

impróprios, gera nulidade relativa, vale dizer, se houver provocação da parte 

interessada, deve-se anular a peça, determinando ao juiz que profira outra, em 

termos sóbrios.  

 

É extremamente relevante que o juiz não demonstre nenhum tipo de parcialidade 

quanto ao mérito, tanto que o art. 478, inciso I, do CPP proíbe, sob pena de nulidade, 

que o Júri faça qualquer tipo de referência à decisão de pronúncia, o que reforça a 
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necessidade do magistrado ser completamente imparcial quanto à sua decisão, que, 

como veremos adiante, deverá cumprir os requisitos elencados pelo art. 381 do CPP. 

A respeito da referida decisão, Tourinho da Costa Filho, assevera que não seria 

inadequado falar-se em "sentença processual", pois, mesmo que da decisão não exista 

consequências de aplicação de sanção penal, há o reconhecimento da existência de 

autoria, participação e materialidade, que só poderá ser alterada após o trânsito em 

julgado, com a verificação de circunstância superveniente que modifique a classificação 

do delito, nos termos dos art. 416, do CPP (TOURINHO FILHO, 1998, p.124). 

Acentua-se que a decisão de pronúncia não possui como objeto a análise de 

agravantes, atenuantes, e causas especiais de diminuição de pena, devendo estas ser 

examinadas na sentença condenatória (LOPES JR., p.796), podendo o juiz afastar 

qualificadoras quando não existirem provas mínimas de tais circunstâncias. 

Quanto à função exercida pela decisão de pronúncia, pode-se dizer que ela 

funciona como uma espécie de filtro processual, peculiar ao procedimento bifásico, que 

tem como escopo garantir que não seja levado a julgamento nenhum acusado sem a 

mínima existência de provas de autoria e/ou participação no crime, com a finalidade de 

não haver condenação pelo Júri de acusado inocente. 

Assim, a decisão, apesar de imparcial, para que não comprometa a apreciação do 

Júri, deve ser devidamente fundamentada, para que assim, esta cumpra a sua função de 

confirmar a admissibilidade da acusação de forma a ser analisada se a acusação é 

consistente, bem como as provas de materialidade e probabilidade de autoria. 

 Existe uma grande discussão a respeito da fundamentação que vem sendo 

utilizada pelos tribunais do país, que muitas vezes se utilizam do famigerado in dubio 

pro societate para validar a peça acusatória. Por ser uma discussão ampla e ser o núcleo 

da problemática abordada por este trabalho, serão analisadas em tópico próprio as 

controvérsias que envolvem essa questão, e como ela pode influenciar, como vem 

influenciando, o processo penal brasileiro, sobretudo no que tange o procedimento 

especial do Tribunal do Júri. 

 

2.3.1.2. Requisitos da pronúncia  

 

Passa-se a discorrer brevemente a respeito dos requisitos que devem ser 

observados quando da decisão de pronúncia. A pronúncia deve obedecer aos requisitos 
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previstos no art. 381 do CPP (BRASIL, 1941), que traça as exigências que deverá ser 

obedecida em qualquer sentença proferida por qualquer juízo, vejamos o aludido artigo:  

 

Art. 381.  A sentença conterá: 

I - os nomes das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias 

para identificá-las; 

II - a exposição sucinta da acusação e da defesa; 

III - a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão; 

IV - a indicação dos artigos de lei aplicados; 

V - o dispositivo; 

VI - a data e a assinatura do juiz 

 

Contudo, como estamos falando de um procedimento especial, o qual a decisão 

de mérito não compete ao juiz e sim aos jurados, algumas peculiaridades deverão ser 

observadas. A pronúncia apesar de necessariamente atender aos requisitos do artigo 

supratranscrito, não pode ser fundamentada, como vimos, através de um juízo de 

certeza. 

Em conformidade ao art. 413, do CPP, deverá o juiz analisar a materialidade e os 

indícios de autoria e participação. Para que o juiz se convença da materialidade do fato, 

ele deverá se atentar aos meios de prova, como o laudo pericial e provas testemunhais, 

mas também a qualquer outro meio que comprove a existência daquele crime (NUCCI, 

2008, p. 741). 

Quanto aos indícios de autoria e participação, é importante salientar que o 

próprio Código de Processo Penal dá a definição legal de indícios, para que o 

magistrado não se leve por julgamentos de ordem pessoal para se convencer, devendo se 

atentar para tanto, nas provas produzidas em contraditório, de acordo com o que dispõe 

os seguintes artigos: 

 

Art. 155.  O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova 

produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão 

exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, 

ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. 

 

Art. 239. Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, 

tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de 

outra ou outras circunstâncias. 
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Apesar de ser considerado juízo de admissibilidade, espera-se que os juízes que 

conduzem os Tribunais do Júri levem em consideração tais regras, tendo em vista que 

fica exclusivamente a cargo dele considerar, ou melhor, se convencer que o acusado é 

autor ou partícipe do fato imputado a ele na peça acusatória com base nas provas 

acostadas. 

 

2.3.1.3. Natureza jurídica da pronúncia  

 

A respeito da natureza jurídica da decisão de pronúncia, podemos classificá-la 

como decisão interlocutória mista e não terminativa, que não produz coisa julgada 

material, produzindo apenas coisa julgada formal (LOPES JR., 2019, p.796). 

Nesse sentido, Andre Luiz Nicolitt (2016, p.509) explica: 

 

Tema que se fez controvertido referia-se à natureza jurídica da decisão de 

pronúncia, que no Código de Processo Penal vinha arrolada como sentença, 

porém a doutrina amplamente majoritária entendia que sua natureza era de 

decisão interlocutória. Com a reforma de 2008, o Código acolheu esta 

posição doutrinária e atualmente não há dúvida de que a pronúncia é uma 

decisão interlocutória sem tendência a pôr fim ao processo. Como se sabe, 

nesse momento não há esgotamento da atividade jurisdicional, muito ao 

contrário, abre-se uma nova fase, e, por fim, não faz coisa julgada material, 

apenas gera preclusão. 

 

Acerca da natureza jurídica da decisão de pronúncia e no mesmo sentido dos 

demais doutrinadores citados, Paulo Rangel (2018, p.151-152) explica: 

 

A pronúncia é prolatada no curso do processo, no final da primeira fase do 

rito que, como já vimos, é bifásico, obrigando o juiz a resolver uma questão 

incidente, qual seja: é admissível ou não a acusação? A decisão pela qual o 

magistrado resolve, no curso do processo, uma questão incidente é chamada 

de interlocutória. Essa é a natureza jurídica da decisão de pronúncia: decisão 

interlocutória mista não terminativa, pois o que se encerra não é o processo, 

mas sim uma fase do procedimento. Todas as vezes que uma decisão judicial 

apreciar questão incidente, não julgar o meritum causae pondo fim à relação 

processual, chamaremos de interlocutória mista terminativa. No caso da 
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pronúncia, como ela não encerra o processo, mas sim a primeira fase 

procedimental, trata-se de decisão interlocutória mista não terminativa. 

 

A relevância de se identificar a natureza jurídica de uma decisão como a de 

pronúncia se evidencia para entendermos os limites que esta possui. Como vimos das 

citações acima, trata-se de uma decisão meramente declaratória, pois como foi 

demonstrado nos tópicos anteriores, nela se reconhece ou não a denúncia, para que esta 

prossiga para julgamento em plenário, o que vai de encontro à lição de Eugênio Pacelli 

(2020, p.903). 

 

Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a 

plausibilidade da acusação, declarando que o réu seja submetido a 

julgamento perante o juiz natural. Assim, não provoca o encerramento do 

processo, resolvendo apenas questão incidente, qual seja: a admissibilidade 

da acusação, consistindo, portanto, em decisão interlocutória mista não 

terminativa. 

 

2.3.2. Impronúncia  

 

Outra possível decisão do juiz presidente do Tribunal do Júri, contudo, é menos 

relevante para o presente trabalho, é a decisão de impronúncia, que em nosso 

ordenamento jurídico se encontra positivado no art. 414 do CPP, que assevera que o 

acusado será impronunciado quando o juiz não se convencer a respeito da materialidade 

do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, podendo 

ainda àquele ser alvo de nova denúncia ou queixa se houver prova nova. 

A impronúncia pode ocorrer também em sede de juízo de retratação, como 

pontua Renato Brasileiro (LIMA, 2020, p.1454): 

 

Em regra, a decisão de impronúncia é proferida após a apresentação das 

alegações orais pelas partes. Não obstante, é plenamente possível que referida 

decisão seja proferida em sede de juízo de retratação de RESE interposto 

contra a decisão de pronúncia (CPP, art. 581, IV), ou, ainda, em julgamento 

pela 2ª instância, quando o juízo ad quem der provimento a RESE interposto 

contra anterior decisão de pronúncia. 
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Observa-se da leitura do artigo 414 do CPP, que a impronúncia não analisa o 

mérito, e deste modo apenas produz coisa julgada formal, pois enquanto não houver a 

extinção da punibilidade, o acusado ainda poderá ser alvo de nova denúncia ou queixa. 

Deste modo, por se tratar de decisão sem análise de mérito e que coloca fim a primeira 

fase procedimental do Tribunal do Júri, e ainda, extingue o processo antes do término 

do procedimento, a impronúncia possui a natureza jurídica de decisão interlocutória 

mista terminativa (LIMA, 2020, p.1455). 

Destaca-se que a supramencionada decisão é alvo de crítica de parte significativa 

dos estudiosos de processo penal, pois, segundo alguns autores como Aury Lopes Jr. 

(2019, p.807), afronta o princípio constitucional do estado de inocência, sendo, 

portanto, substancialmente inconstitucional, conforme o trecho a seguir retirado da obra 

do autor: 

 

Trata-se de uma decisão substancialmente inconstitucional e que viola, 

quando de sua aplicação, a presunção de inocência. Se não há prova 

suficiente da existência do fato típico e/ou da autoria, para autorizar a 

pronúncia (e, recorde-se, nesse momento processual, vigora a presunção de 

inocência e o in dubio pro reo), a decisão deveria ser absolutória. 

(...) 

Entendemos assim que o estado de pendencia e de indefinição gerado pela 

impronúncia cria um terceiro gênero não recepcionado pela Constituição, em 

que o réu não é nem inocente, nem está condenado definitivamente. É como 

se o Estado dissesse: ainda não tenho provas suficientes, mas um dia eu acho 

(ou fabrico); enquanto isso, fica esperando.  

 

Paulo Rangel (2018, p.162) é ainda mais conciso ao criticar a referida decisão, 

pois no seu entendimento, a impronúncia é uma afronta ao princípio da presunção de 

inocência e do próprio Estado Democrático de Direito, gerando uma insegurança 

jurídica no que tange o procedimento especial do Júri: 

 

A decisão de impronúncia foi mantida na Lei nº 11.689/2008 em verdadeira 

afronta ao princípio da presunção de inocência, ou seja, não se encontram 

indícios de autoria ou prova da materialidade do fato, mas, mesmo assim, o 

réu permanece com a espada de Dâmocles sobre sua cabeça. Logo, a decisão 

correta a ser adotada é decisão absolutória, pois houve falha do Estado-

administração no exercício da pretensão acusatória, que não logrou êxito em 

provar a acusação. Não é lícito, por evidente, sacrificar a dignidade do réu em 
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detrimento de uma falha do Estado, pois o processo, por si só, é um mal 

irreparável, uma cerimônia fúnebre da qual nunca mais se livrará. Ora, tal 

decisão não espelha o que de efetivo se quer dentro de um Estado 

Democrático de Direito, ou seja, que as decisões judiciais ponham um fim 

aos casos penais, decidindo-os de forma meritória e dando aos acusados e à 

sociedade a possível (in)segurança jurídica. 

 

Assim, a respeito da decisão de impronúncia, pode-se concluir que dela gera um 

estado de incerteza incompatível com o Direito Penal, pois se não existem provas 

suficientes para a pronúncia do acusado, a decisão mais acertada é a absolvição sumária, 

que será o objeto de interesse do próximo tópico. 

 

2.3.3. Absolvição sumária 

 

A terceira possível decisão da fase de instrução preliminar do Tribunal do Júri 

que será abordada é a absolvição sumária, que, diferentemente da decisão de 

impronúncia produz sentença com análise de mérito, e, portanto, faz coisa julgada 

formal e material, o que, consequentemente impede que o acusado seja novamente 

denunciado pela mesma imputação, mesmo que surjam novas provas.  

Para melhor entendermos tal decisão, necessário se faz trazer a luz algumas 

características fundamentais do pátrio Direito Penal, a exemplo das hipóteses em que 

ocorrem excludentes de ilicitude e de culpabilidade, previstas nos arts.21, 22, 23, 26 e 

28, §1º, todos do CP. 

A Lei federal 11.689/2008 alterou a via recursal da absolvição sumária, que 

passou a ter como forma de impugnação o recurso de apelação e extinguiu o recurso ex 

ofício “pois era uma teratologia processual completa um juiz decidir e recorrer da 

decisão que ele próprio proferiu, sendo evidente sua ilegitimidade (pois não é parte 

interessada para recorrer) e também a violação do sistema acusatório” (LOPES JR., 

2019, p.809). 

Seguindo o rito do Tribunal do Júri descrito no Código de Processo Penal, o juiz 

proferirá sentença absolutória quando estiverem caracterizados no caso em debate uma 

das possibilidades previstas nos incisos do art. 415 do CPP (BRASIL, 1941), os quais 

passam a se reproduzir abaixo: 
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Art. 415.  O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, 

quando:           (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008) 

I – provada a inexistência do fato;           (Redação dada pela Lei nº 11.689, 

de 2008) 

II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato;           (Redação dada pela 

Lei nº 11.689, de 2008) 

III – o fato não constituir infração penal;           (Redação dada pela Lei nº 

11.689, de 2008) 

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.           

(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008) 

Parágrafo único.  Não se aplica o disposto no inciso IV do caput deste artigo 

ao caso de inimputabilidade prevista no caput do art. 26 do Decreto-Lei no 

2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, salvo quando esta for a 

única tese defensiva. (BRASIL, decreto lei nº 3.689, de 03 de outubro de 

1941). 

 

Como se examina do texto da lei processual, as causas de extinção de 

punibilidade não se encontram no rol de possibilidades de sentença absolutória, isto 

porque, como se extrai da lição de Renato Brasileiro, quando estiver presente esta 

hipótese, deverá ser declarada extinta a punibilidade de ofício: 

 

Corretamente, a presença de causa extintiva da punibilidade não está 

elencada entre as causas de absolvição sumária do art. 415 do CPP, ao 

contrário do que se dá no bojo do procedimento comum, em que referida 

hipótese foi inserida indevidamente no art. 397, inciso IV, o que se deu de 

maneira indevida, já que prevalece o entendimento de que a sentença que 

declara extinta a punibilidade não tem natureza absolutória, mas sim 

declaratória. A despeito da diferença, é bom lembrar que, por força do art. 61 

do CPP, em qualquer fase do processo, se o juiz reconhecer extinta a 

punibilidade, deverá declará-lo de ofício.  

 

Ademais, se houver crime conexo que não é da competência do Tribunal do Júri, 

e ocorrendo a absolvição sumária do acusado, esses crimes deverão ser redistribuídos 

para os juízos competentes, sendo que o juiz presidente do Júri não poderá também 

absolver o acusado de tais crimes conexos. 

 

2.3.4 Desclassificação 
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A desclassificação ocorre quando o juiz possui um entendimento diferente 

daquele fato típico imputado ao acusado, isto é, quando o juiz discorda do tipo penal 

atribuído na peça acusatória, podendo suceder de crime mais gravoso para menos 

gravoso ou vice e versa. 

Possui natureza jurídica de decisão interlocutória mista conforme classificação 

doutrinária dada pelo professor Andre Luiz Nicolitt (2016, p.513): 

 

A natureza jurídica da decisão de desclassificação é de decisão interlocutória 

mista, uma vez que ela não põe fim ao processo, mas sim, ao procedimento 

frente ao Tribunal do Júri. A desclassificação ocorre quando o juiz está 

convencido da inexistência de crime doloso contra a vida (art. 419 do CPP), 

tornando o Tribunal do Júri incompetente para o julgamento e remetendo o 

processo ao juízo competente. O referido dispositivo não define se com a 

chegada dos autos ao juiz competente será reaberta a produção de prova e a 

oportunidade para novas manifestações das partes ou se o juiz poderá 

sentenciar diretamente. 

 

Uma das questões relevantes pertinentes à desclassificação diz respeito ao 

momento processual em que ela pode ser proferida, pois, diferentemente das demais 

possíveis decisões da fase de instrução preliminar, a desclassificação poderá ocorrer 

também em plenário, de acordo com as respostas dadas pelos jurados a respeito dos 

quesitos. 

Outra característica doutrinária da decisão de desclassificação é a possibilidade 

dela ser própria ou imprópria, quando proferida na primeira fase do procedimento do 

Tribunal do Júri, segundo Aury Lopes Jr. (2019, p.813), a desclassificação será própria 

quando o juiz dá ao fato uma nova classificação jurídica excluindo a competência do 

Júri, ou seja, a competência não é do Tribunal do Júri, devendo o juiz remeter para o 

juiz singular competente. 

Já a desclassificação imprópria, para o mesmo autor, acontece quando o juiz 

decide por um tipo penal diferente daqueles que possuem competência do Tribunal do 

Júri, entretanto, o crime residual é de competência desse Tribunal, gerando a 

consequente desclassificação, mas também a pronúncia do réu no tocante ao(s) crime(s) 

residual(is) (LOPES JR, 2019, p.813).  

O CPP não traz à luz a maneira correta que o juízo que fora declinado o crime 

desclassificado deverá proceder quando o processo chega à vara criminal, isto é, a 
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legislação não é taxativa quanto ao procedimento a ser seguido para a continuidade do 

processo. Contudo, conforme explica Guilherme de Souza Nucci (2020), o correto é 

abrir vista às partes para manifestação, cabendo a acusação fazer o aditamento da 

exordial com o intuito de incluir circunstância não constante anteriormente. 

Para o mesmo autor, a melhor forma de se garantir o princípio constitucional da 

ampla defesa é oportunizando a produção de provas e de um novo interrogatório do 

acusado, permitindo o aditamento da denúncia e abrindo espaço para que o acusado se 

defenda das novas alegações: 

 

Deve haver a possibilidade de produção de provas, bem como um novo 

interrogatório do acusado. Ilustremos com o seguinte caso: o juiz verifica que 

a acusação cuidava de um homicídio simples. No curso do processo, surgem 

provas de que, no fundo, a vítima foi morta pelo réu, porque, estando em 

cativeiro, não foi pago o resgate exigido. De homicídio simples passa-se a 

extorsão mediante sequestro com resultado morte, cuja pena mínima vai a 24 

anos. Deve o Ministério Público aditar a denúncia, pois nenhuma das 

circunstâncias que envolvem o crime previsto no art. 159 do Código Penal foi 

descrita. Após, o réu se defende, é interrogado e pode produzir prova 

testemunhal. Essa é a melhor forma de se atender ao princípio da ampla 

defesa, deixando de haver dois tipos de réus: aqueles que se submetem ao 

disposto no art. 384 (mutatio libelli), com as garantias daí decorrentes, e 

outros, que, a despeito de se alterar a classificação do crime, para algo mais 

grave, não constante da denúncia, ficam privados desse procedimento.  

 

Por fim, a respeito da desclassificação, cumpre salientar que o recurso cabível 

para impugná-la é o Recurso em Sentido Estrito (RESE), pois como dito, é uma decisão 

que atesta a incompetência do júri para o julgamento, e, portanto, se enquadra na 

possibilidade de interposição deste recurso prevista no inciso II do art. 581 do CPP. 

 

3. A MOTIVAÇÃO DA PRONÚNCIA E SEUS FUNDAMENTOS 

 

A partir deste capítulo trataremos especificamente sobre a decisão de pronúncia, 

de modo a pormenorizar a referida decisão, principalmente no que tange a motivação, a 

dúvida no momento decisório, bem como os argumentos os quais os tribunais vêm se 

utilizando como justificativa para pronunciar o acusado, especialmente no que diz 

respeito ao in dubio pro reo e o instituto do in dubio pro societate. 
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Como vimos no capítulo anterior qualquer decisão precisa ser motivada. Em se 

tratando de Direito Penal essa motivação ganha ainda mais relevância, tendo em vista os 

bens jurídicos tutelados por esta seara do Direito. 

Para Rogério Lauria Tucci (TUCCI, 2009, p.189) a motivação nada mais é que a 

forma pela qual o magistrado compreedeu os fatos narrados e aplicou sua interpretação 

com base na legislação vigente, se atentando em ser claro, lógico e preciso:  

 

É mediante a motivação que o magistrado pronunciante de ato decisório 

mostra como apreedeu os fatos e interpretou a lei que sobre eles incide, 

propiciando, com as indispensáveis clareza, lógica e precisão, a perfeita 

compreensão da abordagem de todos os pontos questionados e, consequente e 

precipuamente, a conclusão atingida.  

 

Na mesma linha, Aury Lopes Jr. (2005, p.107) afirma: 

 

Para o controle da eficácia do contraditório e do direito de defesa, bem como 

de que existe prova suficiente para sepultar a presunção de inocência, é 

fundamental que as decisões judiciais estejam suficientemente motivadas. Só 

a fundamentação permite avaliar se a racionalidade da decisão predominou 

sobre o pode, premissa fundante de um processo penal democrático. 

 

Deste modo, passa-se a discutir as razões pelas quais a motivação da decisão de 

pronúncia serve como garantia dentro do sistema processual penal brasileiro, bem como 

a dúvida no momento decisório que poderá influenciar de maneira desvantajosa o curso 

do processo. 

 

3.1. A MOTIVAÇÃO COMO GARANTIA NO SISTEMA PROCESSUAL PENAL 

BRASILEIRO 

 

Podemos afirmar, baseado nas lições de José Afonso da Silva (2007, p.112) que 

tal princípio constitucional visa garantir a possibilidade de verificação de imparcialidade 

e justiça das decisões, de modo a assegurar o notório conhecimento dos fatos e razões 

jurídicas que culminaram na decisão prolatada, salvaguardando assim o exercício de 

direitos fundamentais, tais quais o do contraditório e ampla defesa, possibilitando 

também a alegação de nulidade, atacando decisões em que qualquer uma das partes 
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entendam não serem adequadas ao nosso ordenamento jurídico e ao Estado 

Democrático de Direito. 

Para Luigi Ferrajoli (2002, p.497), o princípio supracitado pode ser analisado 

sob duas óticas, “endoprocessual” e “extraprocessual”, a primeira se da quando a 

motivação deve visar o cuidado de garantias constitucionais e processuais de modo a 

garantir a publicidade das razões da decisão judicial. A segunda ótica utilizada por 

Ferrajoli, a “extraprocessual” se manifesta como forma de controle social sobre a 

jurisdição, o que consequentemente vai gerar a legitimação da função judicial por meio 

de uma atividade, conforme se destaca da lição retirada da obra “Direito e razão: teoria 

do garantismo penal”, de autoria do autor citado: 

 

É por força da motivação que as decisões judiciárias resultam apoiadas, e 

portanto, legitimadas, por asserções, enquanto tais verificáveis e falsificáveis 

ainda que de forma apropriada; que a validade das sentenças resulta 

condicionada à “verdade”, ainda que relativa, de seus argumentos; que, por 

fim, o poder jurisdicional não é “poder desumano” puramente protestativo da 

justiça de cadí, mas fundado no “saber”, ainda que só opinativo e provável, 

mas exatamente por isso refutável e controlável tanto pelo imputado e sua 

defesa como pela sociedade. Enquanto assegura o controle da legalidade e do 

nexo entre o convencimento e provas, a motivação carrega também o valor 

“endoprocessual” de garantia de defesa e o valor “extraprocessual” de 

garantia de publicidade. E pode ser, portanto, considerado o principal 

parâmetro tanto na legitimação interna ou jurídica quanto da externa ou 

democrática da função judiciária. 

 

Nessa esteira, podemos concluir, portanto, que a motivação das sentenças 

judiciais principalmente quando diz respeito às matérias penais, por tutelarem direitos 

fundamentais muito caros a nossa sociedade, se relaciona diretamente com tantos outros 

princípios constitucionais, elevando seu status ao rol dos direitos fundamentais, tais 

como o princípio da dignidade da pessoa humana, a garantia do devido processo legal, 

do contraditório, da ampla defesa, da presunção de inocência e do duplo grau de 

jurisdição.  

 

3.2. A DÚVIDA NO MOMENTO DECISÓRIO  
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A partir deste tópico, passa-se a introduzir uma das principais questões 

abordadas por este trabalho, qual seja, a grande discussão em torno dos institutos do in 

dubio pro reo e in dubio pro societate. Existe uma grande problemática sob o prisma do 

processo penal brasileiro no que diz respeito à dúvida no momento decisório. 

Nosso ordenamento jurídico possui dispositivos penais e constitucionais que 

inviabilizam a atribuição de culpa à um acusado sem que antes o delito ao qual este 

tenha cometido esteja absolutamente provado, bem como o processo tenha chegado a 

fase de execução, isto é, apenas após o curso de todo o processo, respeitando as 

possibilidades de todos os recursos cabíveis. 

O art. 413 do Código de Processo Penal (BRASIL, 1941) determina que “O juiz, 

fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e 

da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”, isto é, deve o juiz, 

para que seja decretada a pronúncia do acusado, estar plenamente convencido diante das 

provas produzidas. 

Nesta esteira, um dos principais direito fundamentais assegurados pela 

Constituição Federal é princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade, 

pois este está intimamente ligado à tutela da liberdade dos indivíduos, presente no rol 

taxativo do artigo 5º (BRASIL, 1988), mais precisamente em seu inciso LVII. Nesta 

mesma perspectiva, leciona Aury Lopes Jr. (2019, p.114): 

 

Para além do lugar comum juridicamente demarcado (juris et de jure ou juris 

tantum), interessa compreender que presunção de inocência impõe, 

inicialmente, uma pré-ocupação de espaços mentais do julgador e, por 

consequência, uma preocupação. Um juiz consciente do seu lugar e função, 

deve(ria) entrar no processo mentalmente comprometido com esse estado, 

somente abrindo mão dele quando plenamente convencido (pelo menos, além 

da dúvida razoável – reasonable doubt) diante da prova produzida pela 

acusação. A presunção de inocência constitui “regra de tratamento” e “regra 

de julgamento” dirigida (não apenas, mas) essencialmente ao juiz. 

 

Deste modo, podemos inferir que quando não há certeza ou pelo menos um 

convencimento efetivo por parte do juiz da autoria e participação de um determinado 

acusado, inclusive em casos que há indícios disto, mas que, contudo não possui a força 

necessária para ultrapassar a dúvida razoável, não deve o juiz pronunciar o acusado, 

pois se o faz na presença de dúvida razoável, estará agindo em desconformidade ao 
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perfil constitucional de processo vigente, “mormente porque os simples indícios não 

podem se sobrepor ao estado de inocência garantido aos sujeitos, sob pena de retroceder 

ao período histórico que impunha aos indivíduos a condição de meros objetos de 

verificação” (SILVA, OLIVEIRA, VENTURA DA SILVA, 2017, p.79-94). 

Podemos observar que quando se fala em retroceder, percebe-se que está 

atrelado ao princípio do não retrocesso ou proibição do retrocesso, bem utilizado no 

sistema jurídico brasileiro. Também chamado de Efeito Cliquet, que consiste em 

instrumento apto a vedar qualquer medida normativa ou política com objetivo de 

supressão ou enfraquecimento dos direitos fundamentais (BRANCO, COELHO, 

MENDES, 2009, p.280). 

Na mesma linha, Luigi Ferrajoli (2002, p.497) ensina que a presunção de 

inocência além de ser uma garantia de liberdade e verdade é também uma garantia de 

segurança e de defesa social, conforme se observa de trecho retirado da obra do autor: 

 

A presunção de inocência não é apenas uma garantia de liberdade e de 

verdade, mas também uma garantia de segurança ou, se quisermos, de defesa 

social: da específica "segurança" fornecida pelo Estado de direito e expressa 

pela confiança dos cidadãos na justiça, e daquela específica "defesa" destes 

contra o arbítrio punitivo. Por isso, o sinal inconfundível da perda de 

legitimidade política da jurisdição, como também de sua involução irracional 

e autoritária, é o temor que a justiça incute nos cidadãos. Toda vez que um 

imputado inocente tem razão de temer um juiz, quer dizer que isto está fora 

da lógica do Estado de direito: o medo e mesmo só a desconfiança ou a não 

segurança do inocente assinalam a falência da função mesma da jurisdição 

penal e a ruptura dos valores políticos que a legitimam.  

 

A partir daí, é possível observarmos uma tríplice finalidade para tal princípio, 

como garantia política do estado de inocência, que assegura a imposição e submissão do 

arbítrio estatal aos valores e princípios constitucionais; como regra de tratamento, 

assegurando ao cidadão a garantia de não ser igualado a condenado quando for acusado 

ou investigado; e como norma de julgamento que estabelece que quando não há uma 

plenitude de provas, o réu deverá ser absolvido, que se manifesta no processo penal 

brasileiro através do in dubio pro reo (SILVA, OLIVEIRA, VENTURA DA SILVA, 

2017, p.79-94). 

Esta última, será o tema destrinchado no tópico seguinte, que também abordará a 

contraposição deste princípio com um entendimento contestável e que vem sendo 
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praticado em vários tribunais do Brasil, qual seja, in dubio pro societate, que na visão 

de Aury Lopes Jr. e Alexandre Morais da Rosa (2017) “é uma fraude retórica à serviço 

da mentalidade autoritária e de jurista preguiçoso. Sem falar que nunca foi recepcionada 

pela Constituição ou a Convenção Americana de Direitos Humanos (falta assim 

conformidade constitucional e convencional)”.  

Assim, fica cristalina a percepção da existência de uma inadequação ou 

contraposição de tal princípio com decisões de pronúncia fundamentadas a partir de 

dúvidas, que nesta fase do procedimento do Tribunal do Júri significa dizer uma decisão 

pautada em provas vulneráveis relativas à autoria, participação e concretização de um 

delito. Como vimos, sob o ponto de vista Constitucional, esta decisão eivada por provas 

frágeis institui uma inversão de valores processuais, pois beneficia a presunção de culpa 

e conforme se observa da fala do professor Aury Lopes colacionada acima, também não 

se enquadra em qualquer trecho normativo ou legislação internacional de Direitos 

Humanos, conforme expõe ARANTES FILHO (2010, p.26-30):  

 

No art. 9º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, proclamada 

em 1789, prevê-se que “todo acusado é considerado inocente até ser 

declarado culpado e, se se julgar indispensável prendê-lo, todo o rigor 

desnecessário à guarda da sua pessoa deverá ser severamente reprimido pela 

lei”.  

O art. 11 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, adotada 

na Organização das Nações  Unidas  (ONU),  estabelece  que  “todo  homem 

acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que 

sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento 

público no qual tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua 

defesa”. 

O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, de 1966, em seu art. 14, 

item 2, reconhece que “toda pessoa acusada de um delito terá direito a que se 

presuma sua inocência enquanto não for legalmente comprovada sua culpa”. 

Também nos sistemas regionais a garantia é expressamente prevista. 

Na Convenção Européia sobre Direitos Humanos, conforme disposto no art. 

6º, item 2,  “qualquer  pessoa  acusada  de  uma  infração  presume-se  

inocente enquanto a sua culpabilidade não tiver sido legalmente provada”. 

O art. 8º, item 2 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de 

São José da Costa Rica), dispõe que “toda pessoa acusada de delito tem 

direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente 

sua culpa”. 
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Como se pode verificar, o princípio da presunção de inocência foi positivado 

em textos normativos internacionais, dos quais se extrai, imediata ou 

mediatamente, os seus diversos aspectos: garantia política, norma de 

tratamento e norma de julgamento. O mesmo se pode afirmar quanto a sua 

previsão no direito brasileiro. 

 

Emergindo do princípio constitucional da presunção de inocência, no âmbito 

do processo penal desponta o princípio do in dubio pro reo, que possui como escopo 

garantir a existência satisfatória de provas que certifiquem o fato típico e ilícito, de 

modo e exaurir todas as dúvidas razoáveis quanto aos elementos objetivos e subjetivos 

de autoria.  

Nicolitt (2010, p.61) observa que a incidência do in dubio pro reo no momento 

de tomada de decisão do julgador, quando existe essa dúvida razoável, o in dubio pro 

reo deve ser respeitado, enquanto a presunção de inocência incide durante todo o 

procedimento. 

Entretanto, antagonicamente ao que predetermina o ordenamento pátrio e o 

Estado Democrático de Direito, diversos tribunais pelo país estão decidindo pela não 

aplicação do in dubio pro reo em caso de dúvida razoável na decisão de pronúncia, em 

nome do afamado in dubio pro societate.  

Tal discordância entre o princípio consagrado pela nossa legislação e o 

entendimento de alguns tribunais, bem como toda a polêmica e discussão gerada a partir 

desse tema, será tratada nos tópicos a seguir, de modo a esclarecer os posicionamentos e 

correntes doutrinárias, que dará base para a análise que será feita no próximo capítulo 

de casos concretos ocorridos nos tribunais de nosso país, inclusive de recente julgado da 

Suprema Corte, a fim de verificar qual o posicionamento vem sendo adotado. 

 

3.3. IN DUBIO PRO REO X IN DUBIO PRO SOCIETATE 

 

No tópico anterior, abordamos como deve ser fundamentada a decisão da 

primeira fase do procedimento do Júri caso haja dúvida razoável a respeito de autoria e 

materialidade. Foi demonstrado a partir de análise legislativa constitucional e processual 

penal, bem como da boa doutrina, que o modelo democrático de processo deverá 

obedecer ao princípio do in dubio pro reo nestas situações. 

Autores como MAIA NETO (1999, p.102) lecionam que em um Estado 

Democrático de Direito não se pode permitir que abstrações como “em nome da 
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sociedade” (in dubio pro societate) sejam aceitas em um modelo de processo 

constitucional, sob pena de o fazendo, tornar-se um direito repressivo, do qual favorece 

um modelo autoritário de regime:  

 

Na dúvida, arquiva-se, tranca-se a Ação Penal ou absolve-se (in dubio pro 

reo), e nunca se processa, pronuncia-se ou condena-se (in dubio pro 

societate). As garantias individuais são direitos concretos que prevalecem 

ante as abstrações (in dubio pro societate), estas servem ao direito autoritário, 

aos regimes antidemocráticos ou aos governos ditatoriais. Não se pode 

permitir que nos regimes democráticos as abstrações ‘em nome da sociedade’ 

venham destruir o sistema jurídico humanitário positivo, para dar lugar a um 

odioso direito repressivo, onde o Estado condena e acusa sem provas 

concretas.  

 

Nesse ínterim, ressalta-se que vários tribunais do país vêm admitindo denúncias 

e pronunciando acusados de maneira conflituosa a este entendimento, com base no 

adágio do in dubio pro societate. Neste sentido, é importante explicar do que se trata tal 

expressão e verificar a existência de base teórica para que seja levado em consideração 

no momento decisório da pronúncia.  

 

3.3.1 In dubio pro societate 

 

Conforme aludido, diversos tribunais pelo país estão decidindo pela pronúncia 

do acusados com base na aplicação do in dubio pro societate. Apesar de ser uma 

corrente minoritária, é possível encontrar autores que sustentam a validação da 

utilização tal aforismo.  

Entretanto, tal “princípio” não possui origem no direito pátrio, não se tem 

notícias de como ou onde surgiu, mas no direito italiano, podemos identificar 

fundamentos que alicerçam a abstenção do in dubio pro reo no âmbito da interpretação 

da norma, a exemplo de Enrico Ferri (1996, p. 189 apud FECURY, 2012, p. 208), que 

tecia diversas críticas direcionadas aos criminalistas que defendiam uma interpretação 

restritiva da lei. No sentido do pensamento deste autor, é possível a aplicação dos dois 

brocardos, in dubio pro reo e in dubio pro societate, dando assim uma aplicação 

extensiva ao texto legal, a depender da lógica ou considerações genéricas sobre a 

natureza das leis penais: 

 



 

 

39 

 

Dizer que devem aplicar-se sempre, reduzindo e nunca alargando estes 

limites, é dar uma solução gratuitamente unilateral, que se explica somente 

pela orientação individualista do indistinto in dubio pro reo.  

 

Nesta lógica, o ilustre jurista brasileiro Evandro Lins e Silva (2001), em artigo 

publicado no Boletim do IBCCRIM em 2001, defende a aplicação do in dubio pro 

societate em caso de dúvida somente em relação as excludentes:  

 

Quando a dúvida envolve a autoria ou participação no crime impera o 

princípio in dubio pro reo; se a dúvida é quanto a qualquer excludente ou 

justificativa a solução é pro societate. 

 

Contudo, mais adiante no mesmo artigo, o Autor assevera: 

 

Veja-se que o Código de Processo Penal só autoriza a pronúncia quando há 

indícios suficientes: o adjetivo não está aí colocado por mero capricho ou por 

enfeite de redação do legislador. Suficiente, segundo o Aurélio, é aquilo que 

satisfaz, que é bastante, apto ou capaz, no caso, de condenar. Em primoroso 

trabalho sobre o tema, José Roberto Antonini mostra, com clareza meridiana, 

que o 'in dubio pro societate' não passa de uma 'frase de efeito sem laços de 

parentesco com o nosso sistema jurídico positivo' " (Rev. Trib., p. 465). 

 

No mesmo sentido é a opinião de José Frederico Marques (1963, p.306), que 

afirma que só podemos falar de inexistência de prova suficiente para a pronúncia 

quando esta for a respeito da autoria do crime:  

 

No juízo da pronúncia, ao revés, a prova que se exige para que a denúncia se 

tenha por procedente, é tão-só a da existência de fato típico. Se o réu 

demonstrar que existe dirimente ou justificativa que torne o fato típico ou 

impunível ou lícito, o juiz não o pronunciará nem o impronunciará, visto que, 

em face de circunstâncias dessa natureza, só lhe resta absolver sumariamente 

ao denunciado [...] Mas se prova não houver de causa excludente da 

antijuridicidade ou da culpabilidade, a pronúncia se impõe. Ainda mesmo que 

haja dúvidas, no espírito do magistrado, sobre esses dois elementos do crime, 

não pode o juiz impronunciar. Nessa parte, não funciona o in dubio pro reo. 

Só se pode falar de não existência de prova suficiente para a pronúncia, 

quando a dúvida ocorrer no campo da tipicidade, ou quando se der no setor 

da suspeita de autoria”.  
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Nesta linha, o professor Rogério Sanches Cunha em artigo publicado em julho 

de 2020 leciona: 

 

A certeza absoluta deve estar presente no julgamento em plenário, quando os 

jurados devem se orientar pela regra de que a condenação só é legítima se há 

a mais absoluta convicção, oriunda da prova dos autos, de que o acusado 

cometeu o crime. Eventual dúvida se resolve, então, em favor do acusado, 

com o conhecido brocardo in dubio pro reo. Para a pronúncia, ao revés, a 

regra é in dubio pro societate, isto é, não se exige a mesma certeza que se faz 

necessária para condenar. Na dúvida, deve o juiz pronunciar, cabendo ao 

Tribunal do Júri, com sua competência constitucional, dar a última palavra ao 

julgar o mérito da acusação. 

  

Em meio a esta linha argumentativa, importa destacar que tanto a doutrina 

quanto a jurisprudência pátria se contrapõem acerca da temática ora analisada. Ocorre 

uma ampla utilização do in dubio pro societate, conforme será possível verificar da 

análise jurisprudencial do capítulo subsequente, tanto para o recebimento da denúncia 

quanto para a pronúncia do acusado. Nesse ínterim, para Aramis Nassif e Márcio André 

Keppler Fraga (BOSCHI, 2008, p.341) defendem que se há dúvida, deve o réu ser 

pronunciado, tendo em vista que os juízes naturais do procedimento do Tribunal do Júri 

(jurados) que deverão saná-las: 

 

Se o caderno probatório apresenta elementos que tornem possível tanto a 

condenação como a absolvição, deve o réu ser pronunciado, e não 

impronunciado, porque ausente um juízo de probabilidade, já que esse 

representaria uma predominância das razões favoráveis ao cometido do crime 

pelo réu em detrimento de uma outra hipótese, qual seja, por exemplo, de que 

não teria sido ele o autor. E essa predominância, que caracteriza a 

probabilidade, não é exigida pelo legislador, tampouco se pode subtrair do 

Juízo Competente, que é o Conselho de Sentença, a avaliação categórica e 

definitiva quanto à adoção desta ou daquela hipótese.  

 

Muitos magistrados, aliás, se mostram mais confortáveis ao remeter eventuais 

dúvidas que possam surgir no âmbito da primeira fase do Júri para os jurados, sob o 

argumento supracitado de que estes são os juízes naturais de tal procedimento, de modo 

que a dúvida deve ser sanada (ou não) por estes, como explica Bartoli (1992, p.132): 
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Mas a experiência demonstra que a aplicação desse princípio in dubio pro 

societate, aliado à recomendação de que a linguagem judiciária, na 

pronúncia, deve ser moderada, decorre apenas de mera praxe judicial e conta 

com certa conivência de autores jurídicos, funcionando até como desculpa, 

pois é, inegavelmente, mais cômodo remeter a dúvida ao Júri do que ter de 

resolvê-la, penetrando mais profundamente no conjunto de provas existente 

no processo. 

 

Assim, podemos concluir que existem duas correntes doutrinárias e 

jurisprudenciais opostas, das quais se levarmos em consideração o texto constitucional e 

o processo penal dentro de um Estado Democrático de Direito, apenas um se mostrará 

apta para cumprir os requisitos legais e os preceitos fundamentais de nosso 

ordenamento jurídico, qual seja, o in dubio pro reo, que limita o direito de punir do 

Estado e assegura um julgamento justo e humano a todos. No tópico que segue, será 

demonstrada a razão de ser inaplicável o adágio do in dubio pro societate no âmbito de 

decisão de pronúncia. 

 

3.3.2 A decisão de Pronúncia e a inaplicabilidade do in dubio pro societate como 

critério de decisão no caso de dúvida 

 

Conforme se pode apreender da análise bibliográfica descrita nos capítulos 1 e 2 

do presente trabalho, consegue-se inferir que em caso de dúvida no momento decisório, 

sobretudo no que tange a decisão de pronúncia, que o in dubio pro societate é 

inaplicável, isto porque tal adágio não possui qualquer fundamentação constitucional ou 

infraconstitucional como veremos nas linhas que seguem. 

Ao analisarmos, em separado, a legitimidade da aplicação do in dubio pro 

societate, não é possível encontrarmos sustentáculos jurídicos em nosso ordenamento 

jurídico, e apesar de existirem juristas que o defendem, como vimos, dizendo que a sua 

aplicação não é inconstitucional e visa garantir no âmbito da decisão de pronúncia a 

apreciação do feito aos juízes naturais (Júri), não conseguem esses demonstrarem 

quaisquer suportes legais, conforme se observa da lição de Aury Lopes Jr. (2012, 

p.1000):  

 

Questionamos, inicialmente, qual é a base constitucional do in dubio pro 

societate? Nenhuma. Não existe. Por maior que seja o esforço discursivo em 
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torno da “soberania do júri”, tal princípio não consegue dar conta dessa 

missão. Não há como aceitar tal expansão da “soberania” a ponto de negar a 

presunção constitucional de inocência. A soberania diz respeito à 

competência e limites ao poder de revisar as decisões do júri. Nada tem a ver 

com a carga probatória. 

 

Entende-se que a existência de dúvida razoável se dá pelo fato da acusação não 

lograr em êxito, ou seja, não juntar provas suficientes de autoria e materialidade aos 

autos para que o acusado seja pronunciado. O Ministério Público em razão de não ter 

tido sucesso na denúncia não pode querer que o acusado seja submetido ao Júri por esse 

ser seu juízo natural.  

Como vimos anteriormente, o procedimento do Júri é bifásico por uma razão 

necessária, a de filtrar, com base em provas de autoria e materialidade, se algum 

acusado deve ou não ser submetido ao Júri, onde, nas palavras de Paulo Rangel (2018, 

p. 167), “o sistema que impera, lamentavelmente, é o da íntima convicção”. Mais 

adiante o mesmo autor conclui “A desculpa de que os jurados são soberanos não pode 

autorizar uma condenação com base na dúvida”. 

No mesmo sentido, Aury Lopes Jr. e Ricardo Jacobsen Gloeckner (2014, p. 269) 

afirmam: 

 

Outro aspecto importante é que não existe fundamento jurídico para o 

chamado in dubio pro societate e a única presunção admitida no processo 

penal é a de inocência. Nessa linha de raciocínio, devemos destacar que a 

afirmação sobre a qual deve recair a decisão é aquela que vem feita na 

denúncia, apontando a autoria e a materialidade de um fato aparentemente 

delituoso. Logo, incumbe ao MP o ônus total e intransferível de demonstrar a 

provável existência do fumus commissi delicti afirmado. 

 

Assim, podemos concluir que o in dubio pro societate, quando aplicado da 

maneira exacerbada como vêm ocorrendo no país, no âmbito da decisão de pronúncia, 

lesa toda a etapa de valoração da prova o que também deturpa o ônus da prova da 

acusação, infringindo assim uma série de preceitos fundamentais tais como o da 

legalidade, ampla defesa e devido processo legal. 

Como vimos, a fundamentação constitucional e a existência expressa do in dubio 

pro reo o configuram como um limite ao direito de punir do Estado e “apresenta-se 

como limite normativo à livre apreciação da prova, pois impede que o julgador tome 
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alguma decisão desfavorável ao acusado, em situações nas quais há fatos duvidosos” 

(MARCANTE, 2020, p. 49), não permitindo que haja espaço para a aplicação do in 

dubio pro societate em qualquer decisão legal, e assim, podemos concluir que sua 

aplicação não é legítima, ao contrário, ela é na verdade ilegal.  

Por isso, tal instituto não deve servir para solucionar dúvida razoável em 

qualquer decisão penal. É nesse sentido que afirma categoricamente DIAS (2016, p. 

105):  

 

(...) o in dubio pro societate não pode servir de standard para a solução da 

dúvida razoável (de conceito poroso) quanto aos indícios suficientes de 

autoria e participação, em sede de pronúncia, pois, nos termos da 

Constituição da República, o Estado brasileiro optou, politicamente, pela 

consagração do in dubio pro reo, decorrência da presunção de inocência, para 

tal finalidade no processo penal. Solucionar a dúvida em favor do acusado, 

seja em qual fase processual, consiste em inquestionável opção ético-

normativa.  

 

Mais a frente conclui a autora: 

 

O juiz que pronuncia o acusado, mesmo sem estar convicto da existência da 

materialidade e da autoria delitiva, assemelha-se, simbolicamente, a Poncio 

Pilatos, lavando suas mãos, já que transfere (por omissão) ao conselho de 

sentença, a decisão sobre a verificação dos requisitos para a admissibilidade 

da inicial acusatória. 

 

Por fim, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão que 

também será analisada no capítulo seguinte, entendeu ser inaplicável o in dubio pro 

societate, o que corrobora com a tese formada pelo presente trabalho. A seguir, além da 

análise da decisão supramencionada, também será feito um estudo jurisprudencial de 

Tribunais Superiores e de alguns Tribunais de Justiça dos Estados acerca do tema 

tratado por esta pesquisa, de modo a ilustrar como estão sendo aplicados na prática os 

conceitos e normas de nosso ordenamento jurídico. 
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4. A APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE COMO FUNDAMENTO 

DAS DECISÕES DE PRONÚNCIA NO PROCESSO PENAL BRASILEIRO: 

ANÁLISE DE PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS 

E TRIBUNAIS SUPERIORES 

 

A partir da análise feita nos capítulos anteriores, o presente trabalho passa a 

expor decisões acerca da temática abordada em tribunais de todo o país, especialmente 

do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, bem como dos Tribunais 

Superiores. 

Como vimos, existe uma falta de uniformidade de entendimentos acerca da 

aplicação do princípio constitucional do in dubio pro reo entre comarcas do país inteiro. 

Assim, podemos dizer que existem duas correntes de pensamento que como fora 

demonstrado anteriormente, vêm sendo validadas e aplicadas na prática no tange a 

decisão de pronúncia.  

Dessa forma, partindo da incongruência levantada no último tópico do capítulo 

anterior, qual seja, o da inaplicabilidade do in dubio pro societate, em razão de nosso 

ordenamento jurídico estar inteiramente baseado em um Estado Democrático de Direito, 

onde o processo também há de ser democrático, respeitando assim o sistema processual 

penal acusatório vigente no Direito brasileiro, passa-se a ilustrar através de análise 

jurisprudencial o posicionamento do TJRJ, a fim de verificar se a Constituição vem 

sendo respeitada e como os Tribunais Superiores estão se posicionando a respeito. 

 

4.1. OS PRECEDENTES DO PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI NO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

Passa-se agora a ilustrar o assunto discorrido através do levantamento de 

jurisprudências do TJRJ, de modo que possa ser feita uma análise a respeito do 

posicionamento que vem sendo utilizado pelo Tribunal em questão, utilizando como 

base crítica o estudo feito nos capítulos anteriores. 

Ao iniciar a pesquisa para encontrar jurisprudências sobre o tema, foi notória a 

uniformidade das decisões relativas a este assunto. Em sua grande maioria, as decisões 

do TJRJ adotam o brocardo in dubio pro societate em suas fundamentações, defendendo 

ser um princípio válido ao qual garante ao juiz natural a conservação da competência 

constitucionalmente reservada ao Tribunal do Júri.  

Como vimos, existe uma enorme discussão sobre a legalidade de aplicação do in 

dubio pro societate nas decisões de pronúncia. Assim, para comprovar o entendimento 
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do Tribunal Estadual mencionado, colacionarei decisões recentes que mencionam o 

referido brocardo como forma de sustentação da denúncia: 

 

(...) A decisão de pronúncia é um mero juízo prelibatório, sem conteúdo 

valorativo exauriente, de natureza declaratória em que o magistrado apenas 

verifica a presença da materialidade delitiva e os indícios de autoria. 2) O 

aforismo in dubio pro societate somente determina que quando houver 

dúvida na seara processual, que seja esta submetida ao Conselho de 

Sentença para análise, sendo tal mandamento decorrente da soberania 

dos vereditos e da competência constitucional do Tribunal do Júri. 3) 

Exigir que na pronúncia seja realizada maior carga decisória redundaria em 

verdadeira antecipação do julgamento, juízo de certeza em vez de 

admissibilidade, usurpação de competência ou excesso de linguagem, não se 

coadunando com a natureza declaratória da decisão interlocutória. (...)(TJ-RJ 

– SER: 00818393520068190001 RJ, RELATOR: DES. SUIMEI MEIRA 

CAVALIERI, Data de Julgamento: 04/02/2014)  (grifos nossos) 

 

(...) A regra do artigo 413, do Código de Processo Penal, exige apenas que o 

juiz togado seja convencido da existência de crime e de que haja indícios de 

autoria, competindo ao juiz natural da causa apreciar todas as alegações 

que compõem as teses defensivas, quaisquer que sejam, quando 

dependam de valoração subjetiva da prova, pois prevalece aqui a regra 

do in dubio pro societate. A hipótese dos autos cuida de tentativa de 

homicídio supostamente praticado pela companheira do ofendido, atingido 

por um golpe de faca. Não há prova irretorquível de que a recorrente não 

tenha praticado o crime pelo qual foi pronunciada, nem de que não esteja 

presente a qualificadora imputada. Opção do magistrado em permanecer 

imparcial, trazendo aos autos parte do depoimento que o convenceu da 

possível existência do motivo fútil. Correta, portanto, a decisão pela 

pronúncia. Recurso a que se nega provimento. (TJ-RJ – SER: 

00500016720128190000, Relator: DES. NILZA BITAR, Data de 

Julgamento: 18/09/2012, QUARTA CÂMARA CRIMINAL, Data de 

Publicação: 07/11/2012). (grifos nossos) 

 

Nestas decisões, podemos observar que o Tribunal considera a decisão de 

pronúncia um mero juízo prelibatório, o que consequentemente descaracteriza a função 

de ser um filtro processual dos julgamentos de competência do Tribunal do Júri, 

ignorando também, como vimos, o princípio do in dubio pro reo.  
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Em outra decisão do TJRJ, fica ainda mais claro o posicionamento deste tribunal 

quanto ao desprezo do in dubio pro reo e aplicação do in dubio pro societate: 

 

(...) Levando-se em conta a admissibilidade do uso do inquérito policial como 

parâmetro de aferição tanto dos indícios de autoria - imprescindíveis à 

pronúncia – quanto dos motivos e da forma de execução do crime, sem que 

isto represente violação ou negativa de vigência ao art. 155 do CPP, o juízo 

de pronúncia deve considerá-los, sob pena de contrariar as disposições 

do art. 413 do CPP, bem como o princípio in dubio pro societate, havendo 

duas versões distintas para o evento que culminou na execução da vítima 

Waldilson, o Conselho de Sentença – juiz natural - é quem deve analisálas, 

confrontá-las e emitir seu decreto. Neste aspecto, importante salientar que 

submeter a causa ao seu Juiz natural pressupõe, necessariamente, a 

valoração dos elementos de prova dos autos, razão pela qual não há 

como sustentar que o in dubio pro societate consubstancie violação do 

princípio da presunção de inocência. Ademais, a aplicação do brocardo 

in dubio pro societate, pautada nesse juízo de probabilidade da autoria, 

destina-se, em última análise, a preservar a competência 

constitucionalmente reservada ao Tribunal do Júri. 2. Por essas mesmas 

razões que também nebulosa a razão da prática criminosa, a qualificadora da 

fútil motivação deve ser mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ – SER: 

01487946319978190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 3. VARA 

CRIMINAL, Relator: JOÃO ZIRALDO MAIA, Data do Julgamento: 

30/01/2018, QUARTA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 

07/03/2018) (grifos nossos) 

 

(...) 2. Com base nesse depoimento, o sentenciante optou, corretamente, por 

levar o caso ao Conselho de Sentença. Sendo a Pronúncia um mero juízo de 

admissibilidade, onde o juiz natural limitar-se a admitir ou rejeitar a 

acusação, sem proceder à análise do mérito e a credibilidade das 

testemunhas, não há que falar nem decisão imotivada ou genérica, nem 

mesmo em ausência de indícios de autoria.  Na atual fase processual 

prevalece o princípio do in dúbio pro societate, uma espécie de 

contrapeso ao princípio do in dubio pro reo, o qual impõe ao juiz um 

raciocínio de que, mesmo que não haja certeza, mas se convencido da 

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

participação, ele deverá pronunciar o acusado, para que a própria sociedade, 

representada pelos jurados, decida sobre a condenação, inclusive quanto a 

presença de qualificadora. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ – RSE: 

00005637820058190045 RJ, Relator: João Ziraldo Maia, Data de 
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Julgamento: 03/03/2015, QUARTA CAMARA CRIMINAL, Data de 

Publicação: 24/03/2015). (grifos nossos) 

 

Fica cristalino, portanto, que os precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio de Janeiro vão no sentido de legitimar o in dubio pro societate no âmbito da decisão 

de pronúncia, sendo possível identificar que a principal fundamentação para tanto se dá 

na argumentação de ser o Plenário do Júri o juiz natural para exaurir quaisquer dúvidas 

em relação a acusação, o que demonstra uma postura do Tribunal de se eximir dos casos 

em que existem controvérsias a respeito da materialidade e autoria do crime. 

Nesse ínterim, não há dúvidas de que no Estado do Rio de Janeiro, o 

entendimento majoritário se dá pela substituição do in dubio pro reo pelo in dubio pro 

societate, tal fato será criticado em tópico próprio mais adiante, onde além das decisões 

do TJRJ, também serão analisadas decisões de outros Tribunais Estaduais, bem como 

jurisprudências e entendimentos do STF e STJ. 

Adiante, será feita uma breve exposição de decisões de outros Tribunais 

Estaduais, a fim de verificar se o entendimento destes é o mesmo, em sua maioria, do 

Tribunal carioca. 

 

4.1.1. Precedentes de outros Tribunais de Justiça Estaduais 

 

A seguir, serão elencadas à título exemplificativo decisões de alguns Tribunais 

Estaduais brasileiros acerca da aplicação do in dubio pro societate, de modo que 

consigamos ter uma breve ideia a respeito de seus posicionamentos, bem como se estes 

coadunam o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

Decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:  

 

(...) Presentes prova da materialidade do delito e indícios da autoria delitiva, 

correta a sentença de pronúncia, já que, na primeira fase do procedimento do 

Tribunal do Júri, destinada a formar o juízo de admissibilidade da acusação, é 

suficiente a demonstração de tais indícios, conforme estabelece o art. 413 do 

Código de Processo Penal. 2. Prevalência nesta primeira fase do princípio 

do in dubio pro societate, já que a análise propriamente dita do mérito 

da causa deve ocorrer somente na segunda fase, no julgamento em 

plenário. (TJPR - 1ª C.CRIMINAL - RSE 660616-8 - MANGUEIRINHA - 

REL.: DENISE HAMMERSCHMIDT - UNÂNIME - J. 16.09.2010). (grifos 

nossos) 
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(...) Vigência, ademais, do princípio in dubio pro societate nesta fase 

processual. pronúncia mantida. pleito alternativo pela exclusão da 

qualificadora. impossibilidade. indícios de cometimento do homicídio por 

vingança. configuração, no caso e em tese, de motivo torpe. necessidade de 

apreciação pelo tribunal do júri. conclusão: sentença integralmente mantida. 

recurso conhecido e desprovido (TJPR – 1 CÂMARA CRIMINAL – RSE: 

13411957 PR (ACÓRDÃO), RELATOR: JUIZ MARCEL GUIMARAES 

ROTOLI DE MACEDO. Data de Julgamento: 06/09/2018). (grifos nossos) 

 

Decisões do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: 

 

(...) A decisão de pronúncia exige somente a certeza da materialidade e 

indícios suficientes de autoria. Nesta fase, vigora o princípio do in dubio 

pro societate: a dúvida havida quanto aos fatos não beneficia o acusado, 

devendo ser dirimida pelo Tribunal do Júri, juízo constitucional dos 

crimes dolosos contra a vida (TJMG – Rec em Sentido Estrito 

1.0522.15.000006-8/001, Relator: DES. Cássio Salomé, 7 CÂMARA 

CRIMINAL, julgamento: 10/12/2015, publicação da súmula em 16/12/2015). 

(grifos nossos) 

Por se tratar de um mero juízo de prelibação, comprovada a materialidade 

delitiva e existindo indícios suficientes da autoria, a pronúncia do acusado é 

medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir eventuais 

dúvidas sobre o crime. É prevalente nos crime afetos ao Tribunal do Júri 

a incidência do princípio do in dubio pro societate, jamais podendo a 

incerteza beneficiar o réu. (TJ-MG - APR: 10056110202845001 

BARBACENA, RELATOR: ALBERTO DEODATO NETO, DATA DE 

JULGAMENTO: 23/03/2021, CÂMARAS CRIMINAIS / 1ª CÂMARA 

CRIMINAL, DATA DE PUBLICAÇÃO: 09/04/2021) (grifos nossos) 

 

Decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:  

 

(...) Não configura excesso de linguagem a emendatio libelli promovida pelo 

juízo a quo, ao constatar que a descrição fática apresentada na denúncia 

adequa-se à definição jurídica de motivação fútil, e não de motivo torpe, 

mantendo-se fiel à narrativa da inicial acusatória, nos moldes do artigo 418 

do Código de Processo Penal. Para a decisão de pronúncia, suficientes a 

certeza a respeito da existência do crime e a presença de indícios suficientes 

da autoria imputada ao réu (art. 413 do Código de Processo Penal). 

Relembre-se que a decisão de pronúncia constitui juízo fundado de suspeita, 
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significando que a acusação é admissível, ao contrário do juízo de certeza, 

que se exige para a condenação. Para a pronúncia, prevalece a regra in 

dubio pro societate, não se aplicando o provérbio in dubio pro reo. 

Eventuais dúvidas quanto à prova são resolvidas em favor da sociedade, 

vale dizer, cabe ao Tribunal do Júri decidir a respeito. De acordo com o 

Supremo Tribunal Federal, o princípio in dubio pro societate, nos crimes 

dolosos contra a vida, está amparado na Constituição Federal. Considerando 

que, nessa fase da pronúncia, apenas as qualificadoras manifestamente 

improcedentes, ou totalmente divorciadas do conjunto probatório, podem ser 

afastadas, o que não é o caso dos autos, a ocorrência, ou não, do motivo fútil 

e do feminicídio deve ser submetida ao Conselho de Sentença, que possui 

competência constitucional para tanto. Recurso desprovido. (TJ-DF 

07003207520218070010 DF 0700320-75.2021.8.07.0010, RELATOR: 

MARIO MACHADO, DATA DE JULGAMENTO: 18/03/2021, 1ª TURMA 

CRIMINAL, DATA DE PUBLICAÇÃO: PUBLICADO NO PJE : 

29/03/2021 . PÁG.: SEM PÁGINA CADASTRADA.) (grifos nossos) 

 

Decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo:  

 

(...) Pronúncia – Ausência de mácula à pronúncia – Materialidade e indícios 

de autorias demonstrados – Decisão fundamentada e que não merece reparos 

– Absolvição sumária e impronúncia incabíveis – Desclassificação para o 

delito de maus tratos – Impossibilidade - Afastamento das qualificadoras – 

Inviabilidade - Na fase do sumário da culpa deve prevalecer o princípio 

'in dubio pro societate' - Recursos desprovidos. (TJ-SP - RSE: 

15006494320198260318 SP 1500649-43.2019.8.26.0318, RELATOR: JOSÉ 

VITOR TEIXEIRA DE FREITAS, DATA DE JULGAMENTO: 08/04/2021, 

8ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL, DATA DE PUBLICAÇÃO: 

08/04/2021) 

 

(...) Provada a materialidade e presentes indícios de autoria, de rigor a 

manutenção da pronúncia para que o réu se submeta ao julgamento pelo E. 

Tribunal do Júri – Legítima defesa – Excludente de ilicitude que não restou 

demonstrada de forma cabal, devendo tal tese ser submetida à apreciação 

pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa – Princípio do 'in dubio 

pro societate' que deve nortear esta fase processual – Recurso desprovido. 

(TJ-SP - RSE: 15005262420208260540 SP 1500526-24.2020.8.26.0540, 

RELATOR: CAMILO LÉLLIS, DATA DE JULGAMENTO: 31/03/2021, 4ª 

CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL, DATA DE PUBLICAÇÃO: 

31/03/2021) (grifos nossos) 
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Após analisarmos decisões de diversos Tribunais Estaduais, constata-se que 

assim como no Rio de Janeiro, em outros estados o adágio in dubio pro societate vêm, 

há anos, sendo amplamente aplicado em primeira instância e validado em segunda 

instância pelos tribunais.  

Deste modo, a matéria chegou ao Superior Tribunal de Justiça e também ao 

Supremo Tribunal Federal, que por diversas vezes proferiram entendimentos acerca da 

temática abordada. No próximo tópico, serão expostas decisões de nossas Cortes 

Superiores e em seguida, o presente trabalho fará uma análise crítica do que vem sendo 

decidido, fazendo um comparativo com o que fora abordado nos outros capítulos, 

principalmente a respeito do posicionamento de correntes doutrinárias majoritárias e 

desses precedentes, verificando então, se há ou não um entendimento pacífico sobre o 

assunto.  

 

4.2. O ENTENDIMENTO DE TRIBUNAIS SUPERIORES ACERCA DO 

INSTITUTO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE 

 

Como vimos, Tribunais de todo o país vêm utilizando fartamente o famigerado 

in dubio pro societate como justificativa de pronúncia de acusados. Com isso, diversos 

processos que dependem deste tema foram parar nos Tribunais Superiores. 

Ao longo da pesquisa jurisprudencial realizada por este trabalho, foi identificado 

que o Supremo Tribunal Federal também possui posicionamentos controversos. Em 

2008, no RE 540999, de relatoria do Min. Menezes Direito, foi determinado que a 

aplicação do in dubio pro societate nas decisões de pronúncia eram válidas, pois assim 

iriam preservar a competência constitucionalmente reservada ao Tribunal do Júri de 

sanar dúvidas existentes da denúncia: 

 

(...) No procedimento dos crimes de competência do Tribunal do Júri, a 

decisão judicial proferida ao fim da fase de instrução deve estar fundada no 

exame das provas presentes nos autos. 2. Para a prolação da sentença de 

pronúncia, não se exige um acervo probatório capaz de subsidiar um juízo de 

certeza a respeito da autoria do crime. Exige-se prova da materialidade do 

delito, mas basta, nos termos do artigo 408 do Código de Processo Penal, que 

haja indícios de sua autoria. 3. A aplicação do brocardo in dubio pro 

societate, pautada nesse juízo de probabilidade da autoria, destina-se, em 

última análise, a preservar a competência constitucionalmente reservada 
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ao Tribunal do Júri. 4. Considerando, portanto, que a sentença de 

pronúncia submete a causa ao seu Juiz natural e pressupõe, 

necessariamente, a valoração dos elementos de prova dos autos, não há 

como sustentar que o aforismo in dubio pro societate consubstancie 

violação do princípio da presunção de inocência. 5. A ofensa que se alega 

aos artigos 5º, incisos XXXV e LIV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal 

(princípios da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal e da 

motivação das decisões judiciais) se existisse, seria reflexa ou indireta e, por 

isso, não tem passagem no recurso extraordinário. 6. A alegação de que a 

prova testemunhal teria sido cooptada pela assistência da acusação esbarra na 

Súmula nº 279/STF. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 

540999, RELATOR(A): MIN. MENEZES DIREITO, PRIMEIRA TURMA, 

JULGADO EM 22/04/2008, DJE-112 DIVULG 19-06-2008 PUBLIC 20-06-

2008) (grifos nossos) 

 

Ao compararmos a jurisprudência acima com as demais dos tópicos anteriores, 

vislumbramos uma perfeita uniformidade, tendo em vista que os tribunais estaduais se 

utilizam exatamente da mesma argumentação para que seja prolatada a pronúncia. 

Entretanto, se analisarmos decisões mais recentes do STF, será verificada uma 

mudança nos precedentes que tratam este instituto. O informativo 935 do STF destaca 

uma decisão de 2019, do ARE 1067392, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, que 

expõe um entendimento que vem se consolidando desde então, qual seja, o da 

inaplicabilidade do aforismo in dubio pro societate. 

Em seu voto, o relator do processo afirmou que o suposto princípio possui uma 

“lógica confusa e equivocada” e que, além disso, não tem “qualquer amparo 

constitucional ou legal” e que isso “acarreta o completo desvirtuamento das premissas 

racionais de valoração da prova e desvirtua o sistema bifásico do procedimento do júri 

brasileiro, a esvaziar a função da decisão de pronúncia”. 

Transcreve-se abaixo a ementa da aludida decisão: 

 

3. Pronúncia e standard probatório: a decisão de pronúncia requer uma 

preponderância de provas, produzidas em juízo, que sustentem a tese 

acusatória, nos termos do art. 414, CPP. 4. Inadmissibilidade in dubio pro 

societate: além de não possuir amparo normativo, tal preceito ocasiona 

equívocos e desfoca o critério sobre o standard probatório necessário 

para a pronúncia. 5. Valoração racional da prova: embora inexistam 

critérios de valoração rigidamente definidos na lei, o juízo sobre fatos deve 
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ser orientado por critérios de lógica e racionalidade, pois a valoração racional 

da prova é imposta pelo direito à prova (art. 5º, LV, CF) e pelo dever de 

motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF). 6. Critérios de valoração 

utilizados no caso concreto: em lugar de testemunhas presenciais que foram 

ouvidas em juízo, deu-se maior valor a relato obtido somente na fase 

preliminar e a testemunha não presencial, que, não submetidos ao 

contraditório em juízo, não podem ser considerados elementos com força 

probatória suficiente para atestar a preponderância de provas incriminatórias. 

7. Dúvida e impronúncia: diante de um estado de dúvida, em que há uma 

preponderância de provas no sentido da não participação dos acusados 

nas agressões e alguns elementos incriminatórios de menor força 

probatória, impõe-se a impronúncia dos imputados, o que não impede a 

reabertura do processo em caso de provas novas (art. 414, parágrafo 

único, CPP). Primazia da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF e art. 

8.2, CADH). 8. Função da pronúncia: a primeira fase do procedimento 

do Júri consolida um filtro processual, que busca impedir o envio de 

casos sem um lastro probatório mínimo da acusação, de modo a se 

limitar o poder punitivo estatal em respeito aos direitos fundamentais. 9. 

Inexistência de violação à soberania dos veredictos: ainda que a Carta 

Magna preveja a existência do Tribunal do Júri e busque assegurar a 

efetividade de suas decisões, por exemplo ao limitar a sua possibilidade 

de alteração em recurso, a lógica do sistema bifásico é inerente à 

estruturação de um procedimento de júri compatível com o respeito aos 

direitos fundamentais e a um processo penal adequado às premissas do 

Estado democrático de Direito. 10. Negativa de seguimento ao Agravo em 

Recurso Extraordinário. Habeas corpus concedido de ofício para restabelecer 

a decisão de impronúncia proferida pelo juízo de primeiro grau, nos termos 

do voto do relator. (ARE 1067392, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda 

Turma, julgado em 26/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167  

DIVULG 01-07-2020  PUBLIC 02-07-2020) (grifos nossos) 

 

Como dito, após esta decisão, tem se consolidado este entendimento, é possível 

identificar o mesmo raciocínio em outros precedentes posteriores. Em julgado de 2020, 

o Relator do HC 180144, Min. Celso de Mello, defende que o modelo de processo 

democrático constitucional repele o in dubio pro societate, pois se revela incompatível 

com a presunção de inocência: 

 

O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a 

possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em 
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elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de 

inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado 

pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados 

fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à 

plenitude de defesa. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados 

pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto 

isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a 

consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O 

processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da 

liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. 

Precedentes. – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo 

constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – 

revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de 

seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das 

sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de 

respeito à dignidade da pessoa humana. (HC 180144, RELATOR(A): 

CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 10/10/2020, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJE-255  DIVULG 21-10-2020  PUBLIC 22-

10-2020) (grifos nossos) 

 

Do mesmo modo, em virtude da temática ter bastante repercussão em nosso 

ordenamento jurídico, o assunto também chegou ao STJ, que em movimento oposto ao 

observado no STF, de 2018 aos dias de hoje vem validando a utilização do in dubio pro 

societate como argumento de decisão de pronúncia. 

 

(...) A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da 

acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da 

ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando 

aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito 

condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se 

contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no 

art. 413 do Código Processual Penal. 2. Em respeito ao princípio do juiz 

natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de 

pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da 

sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, 

conforme já decidido por esta Corte. 3. Somente será possível a exclusão de 

qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de 

usurpação da competência do Tribunal do Júri. 4. In casu, o Tribunal de 

origem concluiu, contrariamente ao que registrado na decisão de pronúncia, 
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que não havia indícios para a configuração das qualificadoras atinentes ao 

uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e ao motivo torpe. 5. Relato 

acusatório que dá conta de que os acusados, visando assegurar a 

exclusividade do patrocínio do tráfico de drogas, efetuaram disparos em 

direção à residência onde estavam as vítimas, com menção expressa a 

elementos de prova indicativas de que os réus teriam, em tese, cometido os 

delitos de homicídio tentado, mediante recurso que dificultou a defesa da 

vítima e por motivo torpe, não se revelando despropositada a submissão, ao 

Conselho de Sentença, da imputação da suposta prática do tipo descrito no 

art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal. 6. Na 

fase de pronúncia, eventuais dúvidas estão sujeitas ao princípio in dubio 

pro societate, e devem ser dirimidas em momento próprio, pelo Conselho 

de Sentença, por ocasião do julgamento em plenário. 7. Recurso provido. 

(RESP 1745982/RS, REL. MINISTRO JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 

JULGADO EM 18/09/2018, DJE 26/09/2018) (grifos nossos) 

 

(...) O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção 

deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva 

do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato 

ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a 

possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante 

ilegalidade. 2. A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da 

acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à 

apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece 

nessa fase o princípio in dubio pro societate, segundo o qual se preserva 

as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, 

dispensando-se fundamentação exauriente. 3. A reversão do entendimento 

exarado pela decisão de pronúncia não é possível sem exame verticalizado e 

aprofundado do conjunto probatório, providência que não se coaduna com os 

estreitos limites cognitivos do habeas corpus. 4. Habeas corpus não 

conhecido. (HC 583.439/PR, REL. MINISTRO REYNALDO SOARES DA 

FONSECA, QUINTA TURMA, JULGADO EM 08/09/2020, DJE 

14/09/2020) (grifos nossos) 

 

(...) As instâncias ordinárias, com base no acervo probatório dos autos, 

entenderam existente prova da materialidade e indícios de autoria delitiva 

imprescindíveis à pronúncia do acusado. Para se concluir de forma diversa do 

entendimento consignado pelas instâncias ordinárias, seria inevitável o 

revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente 

inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no 
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enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, verbis: "A pretensão de simples 

reexame de prova não enseja recurso especial". 2. "A exclusão de 

qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando 

manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do 

Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida" 

(AGRG NO ARESP 1741363/PR, REL. MINISTRO REYNALDO SOARES 

DA FONSECA, QUINTA TURMA, JULGADO EM 3/11/2020, DJE 

16/11/2020).  

 

(...) No caso dos autos, as instâncias ordinárias entenderam que há, segundo a 

prova dos autos, indícios de que o crime tenha sido cometido por motivo 

fútil, tendo consignado, ainda, que nesta fase processual, em que são 

necessários apenas razoáveis indícios de autoria e prova da 

materialidade, vigora o princípio do in dubio pro societate. A revisão dos 

fundamentos utilizados pela Corte de origem a fim de concluir pela 

inexistência de indícios de que o crime tenha sido cometido por motivo fútil, 

como pretende o recorrente, importa revolvimento de matéria fático-

probatória, procedimento vedado em recurso especial, em razão do óbice da 

Súmula n. 7/STJ. 3. "Na fase de pronúncia, eventuais dúvidas estão 

sujeitas ao princípio in dubio pro societate, e devem ser dirimidas em 

momento próprio, pelo Conselho de Sentença, por ocasião do julgamento 

em plenário" (RESP 1745982/RS, REL. MINISTRO JORGE MUSSI, 

QUINTA TURMA, DJE 26/9/2018). 4. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO. (AGRG NO ARESP 1789362/AL, REL. MINISTRO JOEL 

ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, JULGADO EM 02/03/2021, DJE 

08/03/2021). (grifos nossos) 

 

Deste modo, após a pesquisa jurisprudencial realizada e exposta, podemos 

afirmar que existe uma grande falta de homogeneidade a respeito do tema, revelando 

uma grande necessidade de pacificar um entendimento, para que as decisões possam ter 

uniformidade. 

Assim, passa-se a realizar uma análise crítica a respeito das decisões 

apresentadas, a fim de relacionar o conteúdo abordado nos capítulos anteriores ao que 

de fato vem sendo aplicado e entendido pelos nossos tribunais, visando a partir disso 

construir uma conclusão do presente estudo apresentando apontamentos críticos acerca 

da temática abordada. 
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4.3. ANÁLISE CRÍTICA DA JURISPRUDÊNCIA APRESENTADA 

 

Como fora demonstrado, a jurisprudência pátria acerca da (in)aplicabilidade do 

in dubio pro societate é muito volátil e possui entendimentos diversos, inclusive dentro 

de um mesmo tribunal. Deste modo, será feita a seguir uma análise crítica a respeito 

dessas decisões, trazendo à luz, correntes doutrinárias que versam sobre o assunto. 

Como vimos, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro possui um 

entendimento consolidado no sentido de aplicar o instituto analisado, seja para o 

recebimento da denúncia ou para pronúncia do acusado. A respeito dessa utilização 

indiscriminada, o jurista Alexandre Morais da Rosa (2020) assevera:  

 

Essa regra é absolutamente desprovida de enunciado [8]. E tal carência se 

apresenta cristalina em toda e qualquer invocação do in dubio pro societate, 

dado que a economia argumentativa salta aos olhos, não passando de uma 

"(...) 'pedalada' motivacional (...)", isto é, um "(...) significante vazio e 

manipulador da devida análise dos requisitos legais" . O in dubio pro 

societate, por certo, não passa de mera camuflagem, por meio da qual se 

almeja ocultar a falta de fundamentos fáticos, teóricos, normativos e racionais 

do ato decisório. Não por acidente, quando aplicado, o in dubio pro societate 

se revela sempre apoiado na negação de direitos fundamentais, como se uma 

sociedade complexa como a brasileira, em todos os casos em que chamada a 

atuar, optasse, inapelavelmente, pela medida mais gravosa à pessoa que luta 

por sua liberdade. 

 

A ampla utilização de um conceito que, como a doutrina majoritária afirma, não 

possui qualquer amparo constitucional, ou mesmo infraconstitucional, que, como se 

observa da lição acima nega direitos fundamentais, é extremamente prejudicial ao 

Processo Penal brasileiro, isto porque aproxima o nosso ordenamento jurídico, pautado 

em um Estado Democrático de Direito, de ordenamentos autoritários. 

Para Miguel Tedesco Wedy (2020, p.47) esse flerte com um Processo Penal 

autoritário ocorre no Brasil em razão de nosso Código Penal surgir sob forte influência 

do Código do Processo fascista italiano de 1930, o que nas palavras do autor “acabou 

por espalhar, pelos mais longínquos rincões da nossa doutrina, a pútrida semente do 

ideário fascista, sempre pronta para solapar direitos e garantias, em nome de pretensos 

“interesses da sociedade””. 
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Assim, com base no estudo realizado, podemos dizer que o in dubio pro 

societate quando aplicado no âmbito da decisão de pronúncia no momento da dúvida 

razoável lesa a fase de valoração da prova, o que consequentemente cerceia direitos do 

acusado, razão pela qual o in dubio pro reo se torna absolutamente necessário. 

Nesse ínterim, ressalta-se que a jurisprudência do STF de 2019 (ARE 

1.067.392/CE, j. 26/03/2019) mencionada no tópico anterior foi de suma importância, 

isto porque enfrentou o in dubio pro societate na fase de pronúncia. Para melhor ilustrar 

o quão alarmante é a pronúncia proferida com base no in dubio pro societate, 

utilizaremos o caso deste julgado, onde a decisão de primeira instância impronunciou os 

dois acusados. Dessa decisão houve recurso, e na segunda instância foi decidido que os 

acusados deveriam ser pronunciados, pois apesar de não haver provas da autoria do 

crime em questão, o Tribunal do Júri era o juízo competente para analisar tais dúvidas. 

Ora, se o procedimento especial do Tribunal do Júri é bifásico, como vimos no 

primeiro capítulo, onde sua primeira fase possui justamente a função de consolidar um 

filtro processual, impedindo assim o envio de casos sem lastro probatório mínimo, não 

deve, portanto, o juízo pronunciar o acusado sob a égide do brocardo in dubio pro 

societate. 

No aludido ARE 1.067.392/CE, j. 26/03/2019, o relator Min. Gilmar Mendes 

defendeu acertadamente que embora não haja critérios formais no momento de 

valoração das provas, o juiz deve se pautar pela lógica e racionalidade, conforme pode 

ser observado do trecho que se extrai do voto do ministro relator: 

 

(...) É certo que, para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida 

razoável, diferentemente do que necessário para a condenação. Contudo, a 

submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a 

existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou 

seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda 

assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias. (grifos 

nossos) 

 

Em sentido contrário, o STJ tem firmado posicionamento de que para se proteger 

a competência constitucional do Plenário do Júri, mesmo que existam dúvidas acerca da 

autoria e materialidade, deve o juiz togado pronunciar o acusado, para que sejam 

sanadas as dúvidas na segunda fase do procedimento. 
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Entretanto, como fora demonstrado anteriormente, a pronúncia do acusado 

pautada no in dubio pro societate é uma afronta à preceitos fundamentais de nossa 

Constituição, pois conforme leciona Paulo Rangel (2019, p.998-999) o argumento de 

que os jurados são os juízes naturais não pode autorizar condenação baseada em 

dúvidas, como podemos observar da lição do autor: 

 

A desculpa de que os jurados são soberanos não pode autorizar uma 

condenação com base na dúvida. É bem verdade que há o recurso da decisão 

dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, d , do 

CPP), mas também é verdade que, se for dado provimento ao recurso, o réu 

vai a novo júri e, se os jurados condenarem-no novamente, somente a revisão 

criminal, nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do   CPP, pode 

socorrê-lo. Sabemos de julgamento no Tribunal do Júri em que o réu foi 

condenado somente pela sua folha penal; ou pela sua aparência de “bandido ” 

(?). Condenações essas injustas e violadoras do ônus da prova, que é todo do 

MP. Por conseguinte, se o MP verificar que há dúvida nos autos quanto à 

autoria, não obstante a materialidade se encontrar comprovada, deve postular 

a absolvição do acusado, nos exatos limites do art. 415 do CPP, com redação 

da Lei n o 11.689/2008. 

 

Portanto, cabem aos magistrados brasileiros avaliarem os potenciais riscos de 

continuarem a utilizar de maneira exacerbada um suposto princípio sem qualquer 

amparo constitucional ou legal, simplesmente para, ao que parece, se eximir de 

eventuais dúvidas. Tal comportamento dos Tribunais brasileiros, além de esvaziar por 

completo a função da primeira fase do Tribunal do Júri, contrariar o dispositivo 

constitucional do in dubio pro reo, ainda extrapola os limites ao direito de punir do 

Estado brasileiro. Nesse contexto, o relator Min. Gilmar Mendes em outro trecho de seu 

voto no processo supracitado, afirma: 

 

(...) Ainda que se considerem os elementos indicados para justificar a 

pronúncia em segundo grau e se reconheça a existência de estado de dúvida 

diante de lastro probatório que contenha elementos incriminatórios e 

absolutórios, igualmente a impronúncia se impõe. Isso porque, se houver 

dúvida sobre a preponderância de provas, deve ser aplicado o in dubio pro 

reo: CF, art. 5º, LVII (5); Convenção Americana de Direitos Humanos, art. 

8.2 (6); e CP arts. 413 e 414 (7). De todo modo, a adoção do sistema bifásico 

no procedimento do júri busca estabelecer um mecanismo de verificação dos 

fatos imputados criminalmente pela acusação. Um julgador togado, técnico e 
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com conhecimentos em direito analisa a acusação e as provas produzidas, 

para determinar se há base mínima para autorizar o juízo pelos jurados leigos. 

(grifos nossos) 

 

(...) Um deles é a necessidade da análise prévia do caso por um juiz togado, 

que condiciona o envio do processo ao tribunal do júri. A sistemática descrita 

não implica violação ao princípio da soberania dos veredictos (CF, art. 5º, 

XXXVIII, c). Ainda que a Constituição preveja a existência do tribunal do 

júri e busque assegurar a efetividade de suas decisões, a lógica do sistema 

bifásico é inerente à estruturação de um procedimento de júri compatível com 

o respeito aos direitos fundamentais e a um processo penal adequado às 

premissas do Estado Democrático de Direito.  

 

Por fim, cumpre salientar mais uma vez, que apesar do Supremo Tribunal 

Federal sinalizar de 2019 para os dias de hoje que o entendimento no momento da 

decisão de pronúncia quando existirem dúvidas, é o da aplicação do in dubio pro reo e 

não do in dubio pro societate, como vem sendo feito em muitos tribunais de primeira e 

segunda instância, e até mesmo pelo STJ, a matéria ainda não teve qualquer decisão de 

repercussão geral, ou seja, não se firmou um entendimento pacífico, dessa forma, 

gerando decisões confrontantes e desalinhadas, como vimos ao longo do presente 

trabalho. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Esse trabalho de conclusão de curso se preocupou em demonstrar que o 

princípio do in dubio pro reo está garantido em todo o ordenamento jurídico penal, em 

virtude de ser derivado da presunção de inocência ou presunção de não culpabilidade, 

direito fundamental de todo cidadão, devendo incidir também na decisão de pronúncia. 

Em relação ao in dubio pro societate, demonstrou ser um suposto princípio, vago, sem 

embasamento legal e, por consequência, contrário ao Estado Democrático de Direito.  

A aplicabilidade do in dubio pro societate pelo juiz se tornou automática, para 

que com isso “lave suas mãos” pelo fato de o acusado ser julgado pelo Conselho de 

Sentença. Sendo que, caso não fosse crime de procedimento especial do Júri, a regra 

seria a não utilização deste fundamento por ausência dos requisitos mínimos de 

admissibilidade da acusação.  

Ademais, utiliza-se deste instituto como manobra para que o acusado seja levado 

a Júri popular, visto que são influenciáveis pelas desenvolturas das partes e não 

possuem nenhuma técnica para julgar. E, a partir disso, suprimindo de vez o princípio 

da presunção de inocência garantido constitucionalmente.  

Desta forma, tal manobra abre margem para abusos e arbítrios e, 

consequentemente, decisões de pronúncia inadequadas, uma vez que se cria um conflito 

com a regra de proteção ao réu, seguindo a premissa de que ninguém poderá ser 

considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, conforme 

artigo 5º, inciso LVII, da Carta Magna. 

Nessa esteira, a importância e relevância do aprofundamento e desenvolvimento 

científico da questão encontram-se nessa série de problemas que afeta o sistema penal 

acusatório e a sociedade como um todo. E para tanto, o presente trabalho, aborda uma 

reflexão acerca do limite ao direito de punir Estatal, quando se deixa de aplicar um 

princípio constitucional em nome do famigerado in dubio pro societate que não possui 

fundamento constitucional, para se validar a peça acusatória.   

Conclui-se que ao fundamentar uma decisão de pronúncia, o juiz deverá estar 

convencido dos indícios suficientes de autoria ou participação e a materialidade delitiva, 

consubstanciados por um lastro probatório mínimo, que ultrapasse qualquer dúvida 

razoável.  

Dessa maneira, caso haja dúvida na tomada de decisão por parte do julgador, 

pela ausência desses elementos, e mesmo que haja indícios, mas que, contudo não 
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possui a força necessária para ultrapassar a dúvida razoável, não deve o juiz pronunciar 

o acusado, porque se assim o fizer, estará agindo contrariamente ao nosso preceito 

constitucional. 

Portanto, com a análise das jurisprudências dos Tribunais de Justiça dos Estados 

e dos Tribunais Superiores, demonstrou-se que tal temática ainda não possui um 

entendimento pacífico. Contudo, há uma tendência puxada pela linha do Supremo 

Tribunal Federal pela inaplicabilidade do princípio do in dubio pro societate nas 

decisões de pronúncia em caso de dúvida por parte do julgador. Isso porque, se houver 

dúvida sobre a preponderância de provas, deve ser aplicado o in dubio pro reo, de 

acordo com nosso regramento constitucional.  
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