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Resumo 

 
No presente projeto será estudado os efeitos causados aos réus pelos 

votos do corpo de jurados no momento da decisão da sentença, que acabam 

sendo influenciados pela mídia no Plenário do Tribunal do Júri. Será 

apresentada como hipótese a reavaliação no trâmite da convocação do corpo 

de jurados feito anualmente pelo Tribunal de Justiça de cada Estado, onde 

normalmente são selecionadas uma certa quantidade de pessoas leigas em 

matéria de Direito. Para tanto, serão empregados como métodos de pesquisa 

casos concretos, doutrinas, jurisprudências. 

 

Palavras-chaves: (tribunal do júri, júri popular, influência da mídia) 



 

 

 

Abstract 

 
In this project will be studied the effects caused to the defendants by the 

votes of the jurors at the moment of the decision of the sentence, which end up 

being influenced by the media and mainly by society in general in the Plenum of 

the Court of the Jury. The reassessment of the body of jurors convened annually 

by the Court of Justice of each State will be presented as a hypothesis, where a 

certain number of legal persons are normally selected. For that case studies, 

doctrines, jurisprudence will be used as research methods. 

 
Keywords: (jury court, jury, media influence) 
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INTRODUÇÃO 

 

Instituído no Brasil em 1822, o Tribunal do Júri é uma instituição garantida 

na constituição onde é assegurada a competência para julgar os crimes dolosos 

contra a vida, sendo eles o homicídio, a indução, instigação ou auxílio ao 

suicídio, o infanticídio e o aborto. 

Basicamente a formação do tribunal do júri é feita com a seleção dos 

jurados dentre cidadãos de notória idoneidade, com idade acima de 18 anos, 

caso maiores de 70 anos poderão requerer dispensa do júri. Uma vez nomeados, 

são obrigados a comparecer nas audiências, caso contrário podem perder ou 

serem suspensos de seus direitos políticos, em recusa por motivação religiosa, 

política ou filosófica, etc. 

Sendo assim, observa-se que muitos dos jurados selecionados não 

possuem experiência necessária para compreender as teses expostas e o grau 

de responsabilidade oferecido a eles, do mesmo modo é entendido pelos 

doutrinadores Guilherme de Souza Nucci, Edilson M. Bonfim e Domingos Parra 

Neto, tomados como base para os estudos que serão apresentados. 

O primeiro capítulo traz a conceituação do termo Tribunal do Júri, os 

princípios que o cercam, um breve apanhado histórico e como é feita a seleção 

dos jurados. O capítulo seguinte vai demonstrar como funciona o Tribunal do 

Júri em países que adotam um sistema divergente do brasileiro, baseando-se 

nos sistemas Civil Law e Common Law. O terceiro capítulo vai abordar o 

caráter jurídico do instituto. O quarto capítulo discutirá a questão apresentada 

sobre a intervenção moral, além da influência sofrida pela população através da 

mídia na hora do julgamento. 
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Capítulo I 
 

QUESTÕES GERAIS ACERCA DO TRIBUNAL DO JÚRI 
 
1.1 RESUMO HISTÓRICO 

Doutrinadores mais liberais acreditam que o instituto é originário do 

Egito, sendo escrito pelos judeus comandados por Moisés com a ideia do 

julgamento pelos pares, ou seja, o julgamento de um cidadão comum deveria 

ser realizado por outro cidadão comum, além de já ser discutido o rito 

processual pertinente. 

Existe ainda a ideia da origem grega, trazidas por doutrinadores mais 

céticos, que inclusive é a mais aceita, já que foi nessa civilização por volta do 

século V a.C. que a população grega foi inserida no contexto do governo da 

época, o que justifica a ideia da participação da sociedade nos assuntos de 

ordem pública, principal característica da instituição do Tribunal do Júri. 

No mesmo sentido, explica Paulo Filho1 que “embora se procure situar 

na Inglaterra sua origem, alguns traços da sua estrutura são localizados pelos 

doutrinadores na Grécia, onde havia os heliastas, que, presididos por um 

magistrado, decidiam de fato e de direito”. 

Além dos lugares citados, há ainda vestígios da locação do Tribunal 

Popular em Roma, como preceitua Paulo Filho2: 

Em Roma havia também os judices jurati ou tribunais 
populares. O pretor mandava afixar no Fórum o postulatio, durante 
certo prazo, para que todos tomassem conhecimento da acusação. 
Podia ocorrer que alguém pudesse alegar preferência na acusação 
ou quisesse associar-se a ela. Podia, entretanto, ocorrer que algum 
cidadão se apresentasse, espontaneamente, em defesa do acusado. 
Mais tarde, o acusador definia as questões de fato e a natureza do 
crime, de onde seriam formulados os quesitos a serem apresentados 
aos juízes. Ao acusado era permitido negar ou afirmar a acusação. 
Abria-se a fase instrutória, o pretor autorizando ao acusado diligenciar 
as provas.  

 
 
 
 
 
 

1 ROCHA, Arthur Pinto da. O Júri e a sua evolução. Rio de Janeiro: Leite Ribeiro e Maurílio, 
1919. Apud: GOMES, Abelardo da Silva. O Julgamento pelo Júri – em face de sua origem, 

evolução histórica e da formação jurídico política da nação brasileira. 
2 ROCHA, Arthur Pinto da. op. cit. 
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Há também quem acredite que a instituição teve origem com a 

Constituição Inglesa em 1215. Um defensor dessa teoria é Guilherme Nucci3, 

que ensina que: 

 
O Tribunal do Júri, na sua feição atual, origina-se na Magna 
Carta, da Inglaterra, de 1215. Sabe-se, por certo, que o mundo já 
conhecia o júri antes disso. Na palestina havia o Tribunal dos 
Vinte e Três nas vilas em que a população fosse superior a 120 
famílias. Tais Cortes conheciam e julgavam processos criminais 
relacionados a crimes puníveis com a pena de morte. Os 
membros eram escolhidos dentre padres, levitas e principais 
chefes de famílias de Israel.  

 

No cenário pós Revolução Francesa, mais precisamente no ano de 

1789, com o intuito de substituir o judiciário formado em sua maioria por 

magistrados que defendiam métodos e ideias vinculadas a monarquia, foi 

instaurado o Tribunal do Júri, nos moldes dos ideais republicanos. Foi a 

partir daí que o Júri alastrou por toda Europa, tomando suas próprias 

características de acordo com cada país, mas não perdendo a essência 

principal, o julgamento dos réus era feito por seus pares. 

Diante do descrito, percebe-se que mesmo a instituição popular ter 

dado seus primeiros passos na Grécia antiga e em Roma, a estrutura do 

Tribunal do Júri foi formada na Inglaterra no século XIII é a mais próxima da 

forma conhecida atualmente, que ainda passou por diversas modificações 

até chegar em sua atual forma. 

1.2 CONCEITUAÇÃO 
 

O termo “júri”, da semântica “jur-i”, remete à ideia das funções de 

arbitrar acerca de uma determinada causa. 

Tribunal do Júri é um tribunal popular com principal objetivo de afirmar 

ou negar a existência de ato delituoso que foi imputado a alguém, surgiu no 

ordenamento jurídico brasileiro em 1822 e vem tomando forma desde então 

até alcançar a forma atual prevista na Carta Magna e no Código de Processo 

Penal. 

 

3 NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. 6. Rio de Janeiro: Forense, 2015
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Esse tribunal é composto por um Juiz de Direito presidente, pelo 

representante do Ministério Público, pelo representante da defesa do réu, 

podendo ser um defensor público ou advogado particular, além vinte e 

uma  pessoas alistadas que compõem o corpo de jurados, da qual serão 

sorteados sete jurados em cada sessão de julgamento para compor o corpo 

de Justiça. 

A ideia central do Júri é fazer com que o acusado seja julgado pela 

sociedade, sendo eles responsáveis pela condenação ou absolvição do réu, 

faculdade exclusiva de julgamentos dessa natureza, fazendo com que o 

Tribunal do Júri faça parte de um dos principais pontos do Estado 

Democrático de Direito, onde é possível que a própria sociedade analise a 

conduta do réu perante eles mesmos. 

1.3 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE REGEM O TRIBUNAL DO JÚRI 
 

1.3.1 PLENITUDE DE DEFESA 
 

Um dos principais princípios constitucionais que foram atribuídos ao 

Tribunal do Júri é o da plenitude da defesa, elencada na alínea “a” do inciso 

XXXVIII, do artigo 5° da Constituição Federal, também associado ao direito 

constitucional da ampla defesa, tratado pelo mesmo artigo, inciso LV, da CF, 

mesmo se tratando de regras distintas. De acordo com o doutrinador Aramis 

Nassif4, a plenitude de defesa foi estabelecida a fim de possibilitar uma 

defesa efetiva e plena para o acusado, “a simples outorga de oportunidade 

defensiva não realiza o preceito, como ocorre com a norma concorrente”. Ou 

seja, deve proporcionar ao acusado uma defesa inerente à sua condição. 

Ensina Guilherme de Souza Nucci5: 

 
Um tribunal que decide sem fundamentar seus veredictos 

precisa proporcionar ao réu uma defesa acima da média e foi isso 
que o constituinte quis deixar bem claro, consignando que é 
qualidade inerente ao júri a plenitude de defesa. Durante a 
instrução criminal, procedimento inicial para apreciar a 
admissibilidade da acusação, vige a ‘ampla defesa’. No plenário, 
certamente que está presente a ampla defesa, mas com um toque 
a mais: precisa ser, além de ampla, ‘plena’.  

 
 

4 NASSIF, Aramis. O Júri Objetivo. 2. ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2001. 
5 NUCCI, Guilherme de Souza. op. cit. 
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Nesse sentido, poderá então a parte defensora se utilizar de todas as 

formas argumentativas lícitas a fim de proporcionar o convencimento dos 

jurados, já que estes decidem da forma como forem intimamente persuadidos. 

 Já o magistrado deve questionar todas as teses defensivas, mesmo que 

contraditórias, observando o trabalho regido pela defesa do acusado, que caso 

se mostre inapta, em conformidade com o princípio constitucional da plenitude 

de defesa, deverá o juiz nomear defensor ao acusado, podendo, neste caso, 

dissolver o Conselho e designar novo dia para o julgamento, com a nomeação 

ou a constituição de novo defensor.  

Por outro lado, ao se tratar de processos de forma geral, não é aplicada 

tal regra, onde basta-se necessária a intimação da Defensoria Pública apenas 

em casos onde houver prova de prejuízo ao acusado. 

Existem doutrinas que dividem a Plenitude de Defesa em dois aspectos: 

o da defesa técnica, sendo indisponível, onde não restringe a defesa em apenas 

uma apresentação formal, podendo inclusive se valer de argumentos e questões 

extrajurídicas (morais, religiosos, éticos, etc.); e o da autodefesa, que de forma 

resumida, significa dizer que o próprio réu no momento do interrogatório sustenta 

sua versão dos fatos. 

Ao que se trata da autodefesa, o autor Fernando Capez6 explica que: 

 
(...) o exercício da autodefesa, por parte do próprio réu, 

consistente no direito de apresentação de sua tese pessoal no 
momento do interrogatório, relatando ao juiz a versão que entender 
ser a mais conveniente e benéfica para sua defesa. No nosso 
entendimento, o juiz-presidente está obrigado a incluir no  
questionário a tese pessoal do acusado, ainda que haja divergência 
com a versão apresentada pelo defensor técnico, sob pena de 
nulidade absoluta, por ofensa ao princípio constitucional da plenitude 
de defesa.  

 

1.3.2 SIGILO NAS VOTAÇÕES 

 
Inserido em 1946 na Constituição Federal com o processo de 

redemocratização do país e presente na atual Constituição, o sigilo das 

votações veio para interpor uma garantia de correto funcionamento do Júri.  

 

6 CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2007.
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De acordo com o Código de Processo Penal, o Conselho de Sentença 

ou corpo de jurados é formado por sete jurados onde se chega ao veredicto 

com a maioria dos votos obtidos através das respostas aos quesitos, tratado 

nos artigos 482 e seguintes do CPP. Para que se chegue em tal decisão, 

são utilizadas cédulas, uma com o vocábulo ‘sim’ e na outra ‘não’. Para 

tanto, é necessário que dos sete jurados, quatro deles tenham decidido no 

mesmo norte, devendo o Juiz conferir os votos articulados pelo Conselho de 

Sentença. 

 
O princípio do sigilo das votações sustenta-se na hipótese de que 

saberiam ao certo o que cada integrante do Conselho de Sentença decidiu 

de forma negativa ou afirmativa. Nesse sentido, entende Guilherme Nucci7 

que é necessário que o Juiz que preside o tribunal conclua a conferência dos 

votos sempre que chegar a quatro votos direcionados ao mesmo sentido, 

onde assim chegada nessa condição o quesito se dará por devidamente 

respondido. Dessa forma será assegurado aos jurados a liberdade de 

proferirem o veredicto de forma livre, honesta e consciente após obtenção do 

conhecimento integral da causa que vão julgar, afastando qualquer 

possibilidade de forma de constrangimento a fim de promover a justiça 

atendendo o interesse público, resguardando a formação e a exteriorização 

da decisão. 

 
É possível ainda lembrar que a lei que reformou o Código de Processo 

Penal, Lei nº 11.689/08, aplica o princípio do Sigilo da Votação, introduzindo 

a norma que impõe a apuração dos votos por maioria, sem que o quórum total 

seja divulgado. 

Sobre o mesmo assunto, existem ainda correntes minoritárias que 

entendem inexistir ofensa ao princípio constitucional, por não possuir caráter 

absoluto e após depositado os votos na urna, encerra-se o sigilo das 

votações quando verificado o resultado, inexistindo assim a necessidade de 

que seja assegurado tal sigilo.  

 

7 NUCCI, Guilherme de Souza. op. cit.
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 São os entendedores desse posicionamento os professores Damasio 

de Jesus e  Edilson Bonfim

8, que explicam que não há que se confundir o sigilo das votações, que é 

constitucionalmente assegurado, com a apuração dos votos, que deve ser 

feita de forma pública. Explicam ainda que o Juiz Presidente deverá sempre 

conferir as respostas proferidas pelos jurados até o último voto contido na 

urna, a fim de que os representantes do Ministério Público e o da defesa 

verifiquem a boa-fé do julgamento. 

Além de se tratar de um princípio específico do Júri, o princípio do 

sigilo das votações também é conhecido por princípio informador, o que 

difere do princípio da publicidade, fazendo com que não seja conhecimento 

geral o conteúdo de cada voto dos jurados por não haver a publicidade 

desses atos. Afim de garantir esse sigilo, o próprio CPP prevê maneiras de 

que seja mantido o sigilo no momento da votação, como: 

(i) Incomunicabilidade dos jurados: não é permitido que os jurados se 

comuniquem acerca do julgamento, não sendo admitido conversa 

entre eles, a não ser que sejam assuntos referente ao cotidiano. 

Não é permitido também que se comuniquem com terceiros 

estranhos ao julgamento, sendo permitido apenas em último caso 

com o intermédio do Oficial de Justiça. 

(ii) Julgamento em sala especial: Se o fórum dispuser de uma sala 

especial, deverá ela ser secreta, caso não haja a disponibilidade 

dessa sala, o Juiz Presidente determinará a saída de todos do 

plenário que não façam parte do corpo de jurados, representantes 

da acusação e defesa, o oficial de Justiça, a fim de impedir que 

percebam qual foi o voto dos jurados, impedindo também qualquer 

tipo de constrangimento que possa ser causado. 

(iii) Julgamento baseado na íntima convicção: diz respeito à 

justificativa da decisão, onde os jurados não são obrigados a 

justificar o motivo pelo qual chegaram a tal decisão. Configura 

exceção à regra do livre convencimento motivado.

                                                
8  BONFIM, Edilson M. No Tribunal do Júri. Saraiva, 2000 
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1.3.3 SOBERANIA DOS VEREDICTOS 

 
Conforme o artigo 472, do Código de Processo Penal, após prometido, 

os jurados deverão decidir de acordo com sua consciência, seguindo a 

justiça, contudo, sem precisar ater-se às normas escritas ou julgados do 

país. 

 Sendo assim, outro princípio específico do Júri, onde apenas os 

jurados é que podem decidir pela improcedência ou não da decisão, 

substituindo os juízes togados, permitindo assim que haja modificação, no 

mérito, por meio de revisão criminal na decisão do Júri quando for prejudicial 

ao acusado, caso provido este recurso, o julgado anterior será revisado por 

outro Conselho de Sentença. Em casos em que não houver o oferecimento 

de todas as provas, podendo existir prova inédita, será remetido a novo júri 

tanto em fase de apelação quanto em fase de revisão criminal. Há casos 

ainda em que pode haver apelação da decisão do Júri quando necessário. 

Assim entende D’Angelo e D’Angelo9: 

Não são os jurados onipotentes, com o poder de tornar o 
quadrado redondo e de inverter os termos da prova. Julgam eles 
segundo os fatos objeto do processo; mas exorbitam se decidem 
contra a prova. Não é para facultar-lhes a sua subversão que se 
destina o preceito constitucional.  

 
Existem opositores ao sistema do tribunal do Júri que criticam a 

soberania dos veredictos em razão de ser uma garantia constitucional posta 

nas mãos de um juiz leigo, os jurados, onde nem sequer precisam 

fundamentar sua decisão, votando apenas da forma como forem motivados. 

Como preceitua o artigo 593, II, alínea d, CPP, é permitida a Apelação 

das decisões do Júri quando consideradas manifestamente contrárias às 

provas dos autos, sendo tal instituto recursal julgado pelo Tribunal. Se este 

der provimento ao recurso, anula-se o julgamento e determina-se a 

realização de outro. Vale afirmar, porém, que o Tribunal não decide o mérito, 

devendo, ainda, a Apelação com esse fundamento ser interposta uma vez. 

  

9 D`ANGELO, Suzi; D’ANGELO, Élcio. O advogado, o promotor e o juiz no tribunal do júri 
sobe a égide da lei n 11.689/08. Campo Grande, Editora Futura, 2008. 
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No que tange à revisão criminal dentro do princípio da soberania dos 

veredictos, Nucci10 afirma que: 

 

Sendo a revisão criminal uma garantia individual implícita e a 
Soberania dos Veredictos uma garantia da instituição do Júri, 
portanto, explícita, não há necessidade de se prejudicar uma para 
dar lugar a outra. Neste caso, é perfeitamente possível a 
conciliação, desde que haja boa vontade do intérprete para fazê-lo, 
afastando-se o preconceito existente na maioria da doutrina e da 
jurisprudência contra a instituição do Júri. Aliás, sendo também a 
coisa julgada uma garantia individual, é natural que, como toda 
garantia, comporte limitação. A revisão criminal é uma restrição à 
coisa julgada, em nome da simetria que deve reinar dentre os 
direitos e garantias fundamentais, pois maior segurança tem a 
sociedade se uma sentença injusta for revista do que se for 
mantida imutável.  

 

1.3.4 COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DOS CRIMES DOLOSOS 

CONTRA A VIDA 

A fixação da competência para julgar os crimes dolosos contra a vida 

é reconhecida pela Constituição Federal em seu art. 5º, XXXVIII, onde 

apenas o tribunal do júri é reconhecido para julgar crimes de tal natureza, 

dando plenos poderes aos jurados para tanto, sendo assim dessa forma 

considerada uma competência mínima, já que não pode ser eliminada, mas 

sim estendida no sentido de que podem ser julgados os crimes conexos aos 

dolosos contra a vida, com exceção dos crimes eleitorais, juízo de menores e 

crimes sujeitos a Justiça militar. 

Nucci11 em sua obra Princípios Constitucionais Penais e Processuais 

Penais afirma que: 

A meta da reserva de competência adquire o contorno de 
enaltecimento da instituição popular, conferindo-lhe importância no 
cenário do Judiciário, visto tratar de julgamentos de delitos, cujo 
tutela concentra-se na vida humana, o mais relevante dos bens 
jurídicos. (...) 

  
10 NUCCI, Guilherme de Souza. Júri, Princípios Constitucionais. São Paulo, Editora Juarez 

de Oliveira. 1999 
11 Nucci, Guilherme de Souza. Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais - 4ª 

Ed. 2015. São Paulo, editora Forense 
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Cuida-se de eleição política, cujo escolha concentrou-se em 
infrações penais graves e presentes no cenário nacional, permitindo  
a visibilidade da instituição em todas as Comarcas brasileiras. 
Ademais, a competência eleita é mínima e não taxativa ou exclusiva. 
O     júri     será     organizado     nos      termos      da      lei    
ordinária assegurada (tornando seguro) a competência para  os 
delitos dolosos contra a vida. Outros crimes podem ser envolvidos 
pelo Tribunal Popular, desde que haja alteração legislativa, incluindo 
novas figuras típicas na sua alçada. 

Os crimes dolosos contra a vida, de competência do Tribunal do Júri, são 

os homicídios simples, privilegiados, qualificados, indução, instigação e auxílio 

ao suicídio, além do infanticídio, aborto e os crimes conexos. Porém o latrocínio, 

morte em razão de roubo, por força da Súmula nº 603, do STF, onde é 

estabelecido que “a competência para o processo e julgamento de latrocínio é 

do juiz singular e não do Tribunal do Júri”, já que o latrocínio é crime qualificado 

pelo resultado morte, ainda que seja punida, inclusive a título de dolo. 

1.4 A FORMAÇÃO DO CORPO DE SENTENÇA 

Anualmente, em comarcas com mais de um milhão de habitantes, são 

convocadas cerca de oitocentas a mil e quinhentas pessoas consideradas aptas 

para exercer o papel de jurado. Nas comarcas com mais de cem mil habitantes, 

esse número de selecionados cai para trezentos a setecentos inscritos e nas 

comarcas com número inferior ao anteriormente citado o número de 

selecionados fica em torno de oitenta a quatrocentos selecionados. A partir 

desse número de pessoas é que são sorteados os participantes em cada Júri. 

O jurado convocado não pode se ausentar do corpo de Sentença sob 

pena de multa equivalente de um até dez salários mínimos, a menos que haja 

justificativa. Além disso, por ficar à disposição da Justiça, não é permitido que 

haja desconto salarial por falta do jurado convocado. 

A forma atual de seleção dos jurados tem como base o Código de 

Processo Penal instaurado em 1941 na época da Ditadura Vargas e desde então 

teve apenas uma alteração que foi com a Lei 11.689/08, que trouxe como  

idade mínima de 18 anos para participar como jurado (anteriromente era de 21 

anos), a vedação da dupla recusa de jurados, mesmo assim não representou 

significativos avanços para a instituição do Júri. 
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A seleção do corpo de sentença é feita com a convocação de vinte e cinco 

pessoas leigas e destas serão sorteadas, pelo Juiz Presidente, sete jurados que 

passarão por uma espécie de triagem feita pela defesa e logo em seguida pelo 

representante do ministério público, que poderão recusar até três jurados cada 

sem justificativa. Após, os jurados apreciarão a matéria de direito exposta no 

caso e ao final darão seu veredicto, condenando ou absolvendo o acusado. 

Além disso, os artigos 448 e 449 do Código de Processo Penal expõe 

casos de impedimento e suspensão para a formação do corpo de sentença. Há 

um grande questionamento acerca da formação do corpo de sentença no que 

se diz respeito ao exercício das funções da Magistratura que é entregue a 

pessoas leigas, justamente pela falta de discernimento sobre o que será 

tratado em audiência, levando o jurado a ser exposto perante as partes 

deixando-o mais vulnerável, implicando inclusive na formação pessoal do 

veredicto, já que não é necessário a fundamentação de sua decisão, levando em 

conta apenas o livre convencimento de cada um. 

A seleção dos jurados pode ser dividida em três fases: 

i) A escolha pelos órgãos públicos requisitados/ Alistamento voluntário: Fica a 

cargo da Vara Criminal responsável pelo Tribunal do Júri o envio de ofícios a 

órgãos públicos, instituições privadas e associações em geral onde serão 

requisitados nomes de cidadãos competentes, os considerados idôneos, para a 

composição da lista de jurados. Estas varas criminais ainda divulgam 

informações para que jurados se voluntariem, ou seja, qualquer cidadão que 

preencha os critérios estabelecidos pela lei pode se inscrever diretamente no 

Fórum local para o exercer tal função. 

ii) Escolha pelo Juiz: Com as respostas dos ofícios e as fichas com os nomes 

dos voluntários em mãos, o Juiz e os funcionários da Vara Criminal responsável 

iniciam um processo de verificação de compatibilidade dos nomes cadastrados 

com a função exercida por eles, levam em conta ainda a certidão de 

antecedentes criminais de cada candidato. 

iii) Escolha pelos representantes das partes – Acusação e Defesa: Os 

representantes, tanto da acusação quanto da defesa, possuem o poder de 

interferência quanto a seleção dos jurados em dois momentos: no momento da 
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formação da listagem anual de jurados e no momento em que os jurados são 

sorteados em plenário, através das recusas peremptórias, que podem ser 

fundamentadas ou não. 

Porém, é válido lembrar que a legislação pertinente estabelece apenas 

como critério de seleção de jurados a idade, que deve ser superior a dezoito 

anos, a condição de cidadão e a idoneidade. 
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CAPÍTULO II 

 

 
O FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DO TRIBUNAL DO JÚRI EM 
DIFERENTES PAÍSES OBSERVANDO O SISTEMA CIVIL LAW E 
COMMON LAW 

 
2.1 Sistema Civil Law e Sistema Common Law 

 
Antes de desenvolver a forma do Tribunal do Júri em outros países, é 

necessário que se entenda as estruturas de Civil Law e Commom Law. 

 
A Civil Law, resumidamente, é a estrutura adotada pelo Brasil, tendo 

como base o direito romano, fundada no século XIII d. C., trazendo traços do direito 

canonico e dos costumes dos povos germânicos que ocuparam a Europa central 

após o século V d. C. Aqui a Lei é a principal fonte de Direito adotada, 

priorizando o positivismo fundido em um processo legistalivo. Quando a 

legislação é falha, parte-se para a utilização de doutrina, jurisprudência e o 

costume. 

A Commom Law já é a estrutura mais utilizada pelos países de origem 

anglo-saxônica, como por exemplo, a Inglaterra e os Estados Unidos, onde os 

casos concretos são utilizados como fontes de direito gerando efeitos 

vinculantes, já que são baseadas em precedentes jurisprudênciais, conjunto de 

entendimentos sobre as normas do Direito enunciadas pelo Poder Judiciário. 

Como trata René David12, em seu livro “os grandes sistemas do direito 

contemporâneo”: 

As jurisdições eclesiásticas instituídas depois da conquista 

aplicam o direito canônico comum a toda a cristandade. A 

elaboração da comune ley, direito inglês e comum a toda a 

Inglaterra, será obra exclusiva dos Tribunais Reais de Justiça, 

vulgarmente designados pelo nome do lugar onde vão 

estabelecer-se a partir do século XIII, Tribunais de 

Westminster. 

De acordo com René David, há quatro principais características da 

formação no sistema Commom Law, de acordo com a cultura e administração 

da Inglaterra, país de origem do sistema, que são: 

12 DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporâneo. Editora Martins Fontes. 1986 
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 Os juristas ingleses são levados a concentrar seu interesse sobre o 

processo; 

 São fixadas numerosas categorias para elaborar conceitos do direito 

inglês; 

 Rejeição da diferença entre o direito público e o direito privado; 

 As categorias e conceitos do direito romano não foram bem 

recepcionados; 

 
2.2 O TRIBUNAL DO JÚRI NORTE-AMERICANO 

 
Como é sabido, o judiciário norte-americano é regido pelo sistema 

commom law, mas é necessário o entendimento de que não é apresentado de 

forma pura, já que devido a forma em que a federação estadunidense é 

organizada, onde cada Estado tem sua autonomia, pode ser percebida a 

variabilidade na aplicação do Direito. Ou seja, grosseiramente falando, é um 

sistema misto, composto por commom law e civil law, utilizada apenas quando 

há falta de casos aplicáveis. Dessa forma, como cita Guido Fernando Silva 

Soares13, “o direito não tem como pressuposto de existência a construção de 

uma edificação lógica, abstrata e sistemática, mas sim de um sistema capaz de 

resolver questões concretas”. 

 

No que diz respeito ao instituto do Júri, inicialmente foi adotado o modelo 

do tribunal popular inglês, onde as decisões consideradas parciais e arbitrárias 

eram passíveis de reformas dadas por cidadãos americanos que formariam o 

Júri. Além disso, o direito penal norte americano é situado pelo princípio 

acusatório puro, onde cabe ao promotor de justiça o ônus de provar a existência 

de indícios criminais contra o réu. 

 

Em 1791, foi garantido na constituição norte-americana o julgamento 

rápido e público feito por um júri imparcial para os acusados em processos 

criminais, instituída também a preservação desses julgamentos em casos civis, 

o que pode ser visto também na sexta e sétima emenda14, respectivamente:  

 

13 SOARES, Guido Fernando Silva. Common Law - Introdução ao Direito dos Eua. Editora 
Revista dos Tribunais. 1999 
14 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, Constituição. 1791. 
https://constitutioncenter.org/media/files/Port-Constitution%208-19.pdf. Acesso em 10 de maio 
de 2018. 
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Sixth Amendment: In all criminal prosecutions, the accused shall 
enjoy the right to a speedy trial, by an impartial jury of the State and 
district wherein the crime shall have been committed, which district shall 
have been previously ascertained by law, and to be informed of the 
nature and cause of the accusation; to be confronted with the witnesses 
against him; to have compulsory process for obtaining witness in his 
favour, and to have the Assistance of Counsel for his defense" .("Em 
todos os processos criminais, o acusado deverá ter o direito a um 
julgamento rápido, por um Júri imparcial do Estado e do Distrito em que 
o crime tenha eventualmente sido cometido, sendo o referido distrito 
fixado previamente por lei; e a ser informado da natureza da causa da 
acusação; a ser confrontado com as testemunhas que contra ele 
existirem; a dispor de meios coercitivos para obter testemunhos em seu 
favor; e a ter a assistência de um advogado para sua defesa") 

Seventh Amendment: In Suits at common law, where the value in 
controversy shall exceed twenty dollars, the right to a trial by jury shall 
be preserved, and no fact tried by a jury shall be otherwise re-examined 
in any Court of the United States, than according to the rules of common 
law." ("Nas Causas da common law, em que o valor controvertido 
exceder a vinte dólares, o direito a um julgamento pelo Júri será 
preservado, e nenhum fato conhecido pelo Júri poderá de alguma 
forma, ser reexaminado por qualquer corte dos Estados Unidos, senão 
de acordo com as normas da common law") 

Além disso, pontua também Paulo Rangel15: 

 
Toda a regulamentação do processo perante o júri, no plano 
processual, está submetida à conformidade com o direito fundamental 
estabelecido na Constituição, logo há um limite à vontade normativa 
ordinária que, se ultrapassada, será inconstitucional” (...) “A pedra 
angular da justiça nos EUA é o processo perante o Tribunal do Júri, 
pois o cidadão americano tem plena consciência de que sua 
participação na vida pública não apenas se efetua a partir do direito ao 
voto, mas, sim, em especial, de sua integração ao corpo de jurados. A 
cidadania também é exercida no Tribunal do Júri, pois o poder emana 
do povo e, por intermédio dele, se evitam decisões arbitrárias na 
aplicação da lei. 

 

Como não há uma norma específica por parte das emendas no que diz 

respeito à forma da instituição do Júri, as regras gerais foram sendo 

especificadas através de decisões jurisprudenciais. Uma delas, por exemplo, 

definiu que seria o julgamento pelo júri de escolha do acusado em casos onde a 

pena atribuída ultrapassasse seis meses de prisão. 

Uma das principais características do Júri norte americano é a ideia de 

que para atingir a verdade com mais exatidão é necessário que a igualdade entre 

as partes seja cumprida, além do princípio do devido processo legal. Além disso, 

nesse sistema de direito a instituição do Júri é considerada um privilégio para o 

réu, podendo ele renunciar essa garantia. Ainda, o sistema estadunidense adota 

 

15 RANGEL, Paulo. Tribunal do Júri Visão Linguistica, Histórica, Social e Dogmática. Rio de 

Janeiro, Editora Lumen Juris, 2007 
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ainda dois outros institutos referentes ao Júri, que mesmo conexos, atuam de 

forma distinta: o Grande Júri e o Pequeno Júri. 

2.2.1 Grande Júri e Pequeno Júri 
 

O Grande Júri está previsto na quinta emenda, sendo composto por 

eleitores da comunidade, sofrendo variações em sua formação dependendo do 

estado em que se encontra. O número de membros varia entre dezesseis a vinte 

e três, e quando sorteados ficam obrigados a seguir uma série de deveres. 

A principal função dos jurados, nesse instituto, é de acusação sem levar 

em conta os argumentos trazidos pelo Promotor ou investigação (ouve 

testemunhas, ordena providências investigatórias), sem que avaliem a 

culpabilidade do réu. Tratando-se de um direito de caráter disponível, o réu pode 

optar por ser indiciado apenas pelo promotor. 

A acusação será efetivada se houver um quórum de maioria simples e 

assim apreciado pelo Pequeno Júri. 

O Pequeno Júri fica responsável pelo julgamento do réu, decidindo sobre 

sua inocência ou absolvição, tudo isso frente procedimento público e informando 

a pena a ser cumprida pelo acusado se for condenado. 

A composição pode variar dependendo do Estado Federativo, onde nos 

Júris de sede Federal, a formação é dada por doze membros e a decisão deve 

ser unanime. No âmbito Estadual, o número de jurados varia de seis a doze, 

onde a condenação pode ser dada por dois terços ou três quintos dos membros, 

devendo ainda haver a unanimidade na decisão. 

Nessa fase pode acontecer a negociação entre o acusado, podendo ser 

representado por seu advogado, o promotor de Justiça e o juiz, e as vezes a 

própria vítima pode participar também caso queira, a fim de se obter uma 

possível solução em relação ao objeto da ação (plea barganing), podendo ser 

firmado a qualquer tempo do julgamento, até a decisão do Júri. 

Pode acontecer ainda a confissão do acusado, que ocorre antes da plea 

barganing, podendo o processo ser finalizado por decisão do juiz e do promotor 

(guilty plea). 
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2.3 INGLATERRA 

 
A Inglaterra é o berço do Júri conhecido no Brasil, responsável por 1 a 2% 

dos casos penais, onde doze jurados com idade entre dezoito e setenta anos, 

proferem um veredicto expressando sua vontade, devendo haver no mínimo dez 

votos contra dois, caso contrário haverá novo júri com novo corpo de jurados, e 

se mesmo assim não obtiver o mínimo novamente, o acusado será absolvido. 

Em caso de condenação, o juiz fica responsável pela elaboração de sentença, 

além disso o magistrado fica responsável pela garantia de ordem do tribunal, 

possibilitando uma melhor compreensão dos fatos a serem julgados. 

 
No júri inglês, assim como o norte americano, há a possibilidade de 

comunicação entre os jurados no momento de decisão, a fim de chegar numa 

única conclusão de acordo com as provas apresentadas. 

 

2.4 FRANÇA 

 
Na França, o instituto do Tribunal do Júri surgiu com a Revolução 

Francesa. Nas palavras de Paulo Rangel16: 

 
Dotada de uma estrutura processual inquisitiva, a França necessitava 
de um mecanismo de controle do abuso estatal durante o procedimento 
criminal, pois a tortura, como meio de prova, era prática comum. O júri, 
então, veio colocar um freio nesse abuso representando os valores e 
os ideais dos revolucionários da época que fundaram a Revolução em 
três conceitos básicos: liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade 
de decisão dos cidadãos; igualdade perante a justiça e fraternidade no 
exercício democrático do poder. 

 
O instituto francês, em sua fase inicial, estava diretamente ligado a 

funções eleitorais, sendo os jurados escolhidos por meio de listagem eleitoral, 

ou seja, só seria inscrito jurados que possuíssem qualidade de eleitor. Ao longo 

dos anos, o Tribunal do Júri passou por muitas alterações, e hoje funciona da 

forma do escabinato. 

O escabinato é dado com a presença de três juízes e nove jurados, onde 

um juiz fica na função de presidente e os outros dois como assessores. Aqui, a 

decisão é dada em sessão individual, de forma secreta. Desse modo, são 

 
16 RANGEL, Paulo. op. cit. 
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apresentados primeiramente os quesitos sucessivos acerca do fato e logo depois 

as agravantes, as questões subsidiárias envolvidas e sobre cada fato que 

possibilite a diminuição da pena do acusado. 

O acusado apenas será declarado culpado quando, dentre os doze 

jurados, oito o declarem de tal forma. Da mesma forma a pena aplicada é 

decidida. 

2.5 ITÁLIA 

Na Itália o Júri já operava desde 1859, mas foi com a ascensão do 

fascismo que foi extinto, sendo criado o escabinato como forma alternativa, onde 

pessoas de alto nível social e filiadas ao partido fascista é que participariam da 

administração da justiça italiana. 

Após o fim do fascismo, o Júri conservou-se da mesma forma, com o 

corpo de jurados selecionados da mesma maneira, permanecendo o modo 

assessorado (escabinato). 

Aqui, o assessorado é composto por dois juízes togados e seis jurados, 

devendo três deles ser homens, escolhidos por sorteio pelo juiz presidente da 

corte, sendo avaliada a boa conduta, faixa etária entre trinta e sessenta e cinco 

anos, com nível escolar médio de primeiro grau, ou segundo grau quando o 

jurado for compor a Corte de Apelação. 

Os jurados participam tanto das decisões de fato, quanto a de direito e 

todas as que integram o processo. A decisão se dá pela maioria dos votos, sendo 

considerada a mais favorável ao acusado. 

2.6 ESPANHA 

Na Espanha, o Júri é garantia constitucional, onde é composto por um juiz 

presidente, responsável pela aplicação da pena e responsabilidade civil do 

acusado, e mais nove jurados responsáveis por emitir o veredicto, declarando a 

inocência ou não do acusado por meio de provas dos fatos. 
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A seleção dos candidatos a jurados é feita por sorteio sempre nos quinze 

últimos dias do Mês de setembro dos anos pares, selecionando eleitores em 

cada província espanhola, onde os jurados além de cumprir com sua função 

pública e pessoal, serão também remunerados. 

 

Os candidatos a jurados podem ainda ser entrevistados pelas partes, a 

fim de conhecer o perfil pessoal de cada um, garantindo que seja um júri justo, 

sem que haja, dentre os selecionados, qualquer tipo de preconceito ou decisão 

pré-formada que afete o julgamento do acusado. 

 
Após a apresentação dos fatos, a decisão é feita de forma secreta, a 

portas fechadas, não devendo o jurado revelar o que foi discutido. Após essa 

fase, a votação será dada de forma nominal, em grupo e em voz alta e o acusado 

apenas será considerado culpado quando houver, dentre os nove votos, sete 

votos nesse sentido. 

 

No que diz respeito a decisão, é previsto na constituição espanhola o 

recurso de apelação, e se for provido, assim que remetido o processo do Tribunal 

ad quem para o Tribunal a quo, para que um novo júri seja realizado. 

 

2.7 PORTUGAL 

 
O regime da instituição do Júri em Portugal também adota o sistema 

escabinato ou assessorado, onde é composto por três juízes que coordenam a 

audiência, quatro jurados eletivos e mais quatro suplentes. 

 

Neste Estado o júri tem caráter facultativo, dessa forma acaba não sendo 

tão usual, apenas se for requerido pelas partes, não podendo ser irretratável, já 

que o requerimento é feito dentro do prazo da realização da imputação penal 

feita pelo Ministério Público. 

 

Do mesmo modo que acontece na Espanha, os jurados portugueses 

também são remunerados, já que o júri em si se trata de serviço público de 

caráter obrigatório, podendo ser processado criminalmente caso haja recusa do 

jurado. A forma de seleção dos jurados portugueses também é feita de acordo 

com o cadastro eleitoral. 
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Diferente do instituto brasileiro, cada jurado e juiz deve fundamentar seu 

voto, apresentando os motivos que levaram ao seu convencimento, juntamente 

com os meios de prova tomados como base, sempre que possível. 

Portanto, conclui-se que a decisão dos jurados possui um controle 

amplo, fazendo com que não se tornem arbitrárias com base no princípio da 

soberania dos veredictos, possibilitanto rever as decisões, que são motivadas 

e fundamentadas, possibilitando um julgaento justo do acusado. 
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CAPÍTULO III 

 
CARÁTER JURÍDICO DO TRIBUNAL DO JÚRI 

 
3.1 INCONSTITUCIONALIDADES NA INSTITUIÇÃO DO JÚRI FRENTE AO 

MODELO PROCESSUAL 

 

De início deve ser compreendido que o Código de Processo Penal 

brasileiro possui caráter inquisitorial, ou seja, maior concentração de poder nas 

mãos do órgão julgador, sendo assim, mesmo que haja previsão legal do Júri 

pela Constituição Federal, tal previsão não compactua com a atual forma 

processual também abordada pela Carta Magna devido as características 

inquisitivas. 

 

Seguindo nesse raciocínio, deve ser levado em conta ainda com um 

problema moderno gravíssimo onde não há questionamento algum quanto a 

inconstitucionalidade no Júri, o chamado “repouso dogmático”. 

 

O Júri não deve ser tratado como democrático só por contar com a 

participação popular, pois representa apenas um mínimo elemento dentro da 

compreensão de democracia. Deve ser considerada uma “reforma processual” 

nas audiências do Júri, principalmente no que diz respeito ao Réu, tratado como 

“objeto de investigação” e não como “pessoa portadora de direitos”. 

 

Tourinho Filho17 expõe a diminuição da importância do Tribunal do Júri, 

não sendo mais considerada uma instituição ultrapassada, inclusive na América 

do Sul apenas o Brasil ainda se utiliza deste meio. 

 

Há países como a França, Alemanha, Itália que estão extinguindo o 

sistema do Júri, passando a adotar uma composição mista das cortes, o 

escabinado, onde há uma proporcionalidade no número de juízes togados e 

leigos, todos possuindo direito de voz. De acordo com Gilberto Valente Martins, 

citado por Ronaldo João Roth18 : 

 
 

 

17 FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual do processo penal. Saraiva. 2012 
18 MARTINS, Gilberto Valente. A necessidade de reforma organizacional da Justiça Militar. 
Revista Direito Militar, Natal, v.1, n.2. 1996 
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O significado de escabinato ou escabinado, segundo pontifica Gilberto 
Valente Martins, é um tribunal colegiado misto, composto de juízes 
togados e juízes leigos, todos com voz, diferenciando-se do Tribunal 
do Júri em razão de não possuir o juiz togado direito de voto, somente 
voz. 

 

Como mencionado no capítulo anterior, o Tribunal do júri é trazido no 

código penal nos seus artigos 406 a 487, além de ser mencionado na 

Constituição Federal, no inciso XXXIII do artigo 5º19: 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: (...) 

 
XXXIII: é reconhecida a instituição do Tribunal do Júri, com a 
organização que lhe der a lei, assegurados: A plenitude de defesa; O 
sigilo das votações; A soberania dos veredictos; A competência para o 
julgamento dos crimes dolosos contra a vida.  

 

Dessa forma, os jurados são postos no lugar do juiz, decidindo sobre a 

liberdade de um “semelhante”, onde o Juiz serviria apenas como presidente do 

plenário, direcionando, conduzindo e ao final, determinando a pena a ser 

cumprida, bem como a dosimetria da pena e a expedição da sentença, 

dependendo da conclusão em que os jurados chegaram, podendo ser percebida 

a postura democrática do julgamento do povo por seus pares, carregando a falsa 

percepção de justiça. 

Nestor Tavora20, no livro “Curso de Direito Processual Penal”, diz que: 

 
A quebra de sigilo fiscal, bancário, telefônico, busca e apreensão 
domiciliar, ou a própria exposição da figura do indiciado ou réu na 
imprensa através da apresentação da imagem ou de informações 
conseguidas no esforço investigatório podem causar prejuízos 
irreversíveis à sua figura”. (TAVORA, 2011) 

3.2 A necessidade de motivação e publicidade das decisões dos jurados 

 
A constituição Federal teve um grande avanço no que diz respeito a 

motivação das decisões, onde procura excluir a forma arbitrária e discricionária 

que parte do poder Judiciário, devendo cada decisão dada ser motivada, 

justificada. Isso tudo devido ao regime militar de 64, a fim de abster-se dos 

traumas à democracia pela época. Atualmente, o princípio da motivação já é 

 
19 BRASIL, Constituição (1988). Disponível em <http://www.planalto.gov.br> acesso em 29 de 
junho de 2018. 
20 TAVORA, Nestor. Curso de Direito Processual Penal. Editora Jus Podium. São Paulo 

http://www.planalto.gov.br/
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utilizado em diversas esferas judiciais, salvo na instituição do Tribunal do Júri, 

como já mencionado. 

Expõe Castanho de Carvalho21: 

 
O Tribunal Constitucional da Espanha, [...], resumiu a importância da 
fundamentação de todas as decisões judiciais: a motivação é 
essencial para o controle da atividade jurisdicional pelos tribunais 
superiores e pela sociedade; a motivação deve visar ao 
convencimento das partes processuais acerca da correção da decisão; 
e, finalmente, é indispensável para o exercício efetivo do direito de 
defesa, já que a parte prejudicada deve conhecer as razões da decisão 
para melhor refutá-las. 

 
Além disso, o autor aborda sobre a inconstitucionalidade da não 

fundamentação no Júri, já que afeta de forma direta os direitos fundamentais, 

implicando no cerceamento de defesa do acusado 

 
Já Sérgio Humberto Sampaio22 entende que a motivação não deve ser 

considerada como um direito simplesmente absoluto, nem que deva ser 

aplicado a qualquer decisão, e que o Tribunal do Júri se trata de uma exceção a 

essa necessidade de motivação e sim que deve ser levado em conta a intima 

convicção, sem qualquer tipo de fundamentação, garantindo o sigilo da votação. 

 
Deve ser considerado ainda o duplo grau de jurisdição, que como 

preceitua o Código de Processo Penal, se o julgamento não se mostrar coerente 

com as provas apresentadas, poderá a decisão ser caçada, mas é contraditório 

quando não se tem uma fundamentação das decisões para levar em conta os 

valores das provas juntadas aos autos. 

 
Para tanto, se mostra mais uma vez necessária que as decisões tomadas 

pelo corpo de júri sejam ao menos fundamentadas de acordo com a exposição 

das provas durante a audiência, garantindo dessa forma o contraditório, ampla 

defesa e devido processo legal. 

 
 
 
 

 

21 Grandinetti,Luis Gustavo / Carvalho, Castanho de. Processo Penal e Constituição - Princípios 
Constitucionais do Processo Penal - 6ª Ed. 2014 . Editora Saraiva 

22 SAMPAIO, José Humberto de Quadros. Audiência Virtual Videoconferência e outras questões. 
Editora Impetus. 2007 
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Juristas mais radicais, como Francisco Nogueira23, entende que afirmar 

que as decisões não devem ser fundamentadas devido ao sigilo das votações 

não é uma justificativa plausível, se demonstrando contrária ao espírito 

democrático do Estado de Direito: 

 
[...]Todavia, apesar de concordarmos com a garantia de 
comunicabilidade dos jurados, o que o autor entende 
como sigilo do voto é uma máscara que encobre a nefasta 
vedação da exposição dos fundamentos da decisão à 
crítica através do contraditório e da ampla defesa. De fato, 
o modelo da convicção íntima do julgador, amplamente 
admitido pela doutrina pátria em relação à decisão 
proferida pelo conselho de sentença, possibilita que o réu 
seja julgado sob o ponto de vista do Direito Penal do autor, 
pois, se as razões motivadoras da condenação ou 
absolvição se quedam escondidas no âmago de cada 
jurado, a privação da liberdade do réu estará condicionada 
à visão que cada julgador em particular terá de sua pessoa. 

 
Neste passo, tanto a incomunicabilidade quanto a decisão 
desmotivada tornam a decisão emanada do tribunal do 
Júri manifestamente inconstitucional, na medida em que 
possibilitam a supressão da liberdade humana à revelia do 
processo, pois, considerado o contraditório como princípio 
institutivo, consoante ensina a teoria neoinstitucionalista, e 
a relação do contraditório com a fundamentação da 
decisão é umbilical25, a única conclusão a que se pode 
chegar é a de que a decisão desmotivada e isoladamente 
deliberada violam a matriz do devido processo legal (art. 
5º, LVI) e o próprio Estado Democrático de Direito (art. 
1º). 

 
3.3 Da organização do Júri frente ao Poder Judiciário 

 
Dos doutrinadores citados que não concordam com o Tribunal do Júri, 

integrando uma posição minoritária, entendem que o fato do corpo de jurados 

não ser formado por juízes de direito, não constar a instituição no rol dos 

órgãos do Judiciário, acaba ofendendo a organização do terceiro poder, já que 

a instituição do Júri é um órgão político por permitir que o cidadão cumpra com 

seu direito de voto no exercício de sua cidadania. 

 
 
 
 

23 MACHADO, Francisco Nogueira. A (in) constitucionalidade do sigilo das votações no 

procedimento do Júri à luz da teoria neoinstitucionalista do processo. Revista do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, Brasília, ano 23, nº 7, jul. 2011. 
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Esses doutrinadores levam em conta ainda a falta de preparo e 

conhecimento de causa do corpo de jurados, ponto importante que deve ser 

levado em consideração, já que esse despreparo, principalmente na análise de 

provas dos autos, somada com a íntima convicção não fundamentada acaba por 

influenciar no resultado do julgamento. 

 
Por outro lado, a posição majoritária, adota que o Júri é um órgão do 

poder judiciário, mesmo que não conste no artigo 92 da Constituição Federal, 

como defende Guilherme Nucci24, ,onde aponta que o Instituto do Tribunal do Júri 

não deve ser nem considerado ofensivo nem como órgão inconstitucional, mas 

sim como parte integrante do Judiciário: 

 
a) o Tribunal do Júri é composto de um Juiz Presidente 

(togado) e de vinte e cinco jurados, dos quais sete tomam assento no 
Conselho de Sentença. O magistrado togado não poderia tomar parte 
em um órgão meramente político, sem qualquer vínculo com o 
Judiciário, o que é vedado não 

 
945/1419 somente pela Constituição, mas também pela Lei 

Orgânica da Magistratura Nacional; 

 
b) o art. 78, I, do CPP determina que ‘no concurso entre a 

competência do Júri e a de outro órgão da jurisdição comum, 
prevalecerá a competência do Júri’, vindo a demonstrar que se trata de 
órgão do Judiciário; 

 
c) o art. 593, III, d, do CPP, prevê a possibilidade de recurso 

contra as decisões proferidas pelo Júri ao Tribunal de Justiça, não 
tendo qualquer cabimento considerar que um “órgão político” pudesse 
ter suas decisões revistas, em grau de apelação, por um órgão 
judiciário; 

 
d) a inserção do Júri no capítulo dos direitos e garantias 

individuais atende muito mais à vontade política do constituinte de 
considerá-lo cláusula pétrea do que a finalidade de excluí-lo do Poder 
Judiciário; 

 
e) a Constituição Estadual de São Paulo, como a de outros 

Estados da Federação, prevê, taxativamente, ser ele órgão do 
Judiciário (art. 54, III). 

 
Deve ser entendido que a inconstitucionalidade do Tribunal do Júri é 

percebida na inadequação do Júri frente aos princípios fundamentais. 

 
 
 
 

24 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13. ed. São Paulo: 

Forense, 2014 
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3.4 A incomunicabilidade entre os membros do corpo de jurados 

 
Alguns doutrinadores como Tourinho Filho e Gomes entendem que a falta 

de comunicação entre os jurados é um resultado óbvio do sigilo das votações, 

sendo inadmissível a comunicação sobre a decisão e motivação de cada jurado, 

pois comprometeria a íntima convicção de cada um, servindo como contenção 

ao princípio da motivação. 

 
Inclusive, Tourinho Filho25 afirma que o Tribunal do Júri brasileiro é o 

mais conveniente, já que, para ele, a comunicação paralela poderia influenciar 

no ânimo dos jurados e consequentemente em suas decisões, acabando por 

um convencer o outro: 

 
O nosso Código de Processo Penal estabeleceu sistema diverso: os 
jurados ficam incomunicáveis. Não podem conversar. Tal sistema 
parece-nos melhor. Ao tempo do Império um jurado mais “bem-
falante” poderia exercer influência nos demais. Era, pois, um mal, 
embora possa parecer mais democrático... Nos Estados Unidos, o líder 
dos jurados, o foreperson, ao que tudo indica, conduzindo os passos a 
serem tomados para a decisão, que deve ser unânime, exerce certa 
influência sobre os outros, o que não parece ser um bom sistema, 
muito embora se trate de um povo altamente politizado. Quem 
assistiu ao filme “Doze homens e uma sentença”, com Henry Fonda, 
que o diga...” 

 
Com isso, pode ser concluído que para a minoria doutrinária, a falta de 

comunicação é essencial para o não comprometimento do julgamento, 

mantendo sua essência imparcial, não servindo de influência na opinião de cada 

jurado, que deve se manifestar exclusivamente por sua vontade livremente e 

imparcialmente. 

 
Seguindo esse raciocínio, qualquer manifestação do jurado quanto sua 

vontade ou opinião deve ser caracterizada como nulidade, por interferir no íntimo 

do outro, acabando por reforçar a característica maior do Tribunal do Júri, seu 

caráter democrático, o que o difere dos mais órgãos jurisdicionais. Como trata 

Ruy Barbosa26: 

 
 

25 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. 32. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

v. 1 
26 BARBOSA, Ruy. O Júri sob todos os aspectos. Rio de Janeiro: Ed. Nacional de Direito, 

1950. 
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Ao Júri, pelo número de julgadores, sem prevenção de espírito e 
hábitos profissionais, sem dependência direta do governo, e pelas 
recusações, que o réu pode exercer, tornando-os, em maioria, juízes 
de sua confiança e verdadeiros árbitros, pela experiência de vida e 
trato das circunstâncias em que o crime ocorreu – é possível confiar- 
se, sem controle, na solução da maioria, independentemente das 
razões em que se funde...Tal sigilo, aliás, visa sobretudo a fidelidade 
do julgamento de consciência, porque exclui responsabilidade pelo 
voto. Nem tudo o que se pensa de alguém é possível ou lícito dizer, 
sem graves riscos; de modo que, para ser sincero, há mister, muitas 
vezes, decidir sem explicar, o que amplamente se reconhece em 
matéria de voto político, de que o sigilo é condição essencial. Assim, o 
segredo do voto do jurado, não deve ser somente faculdade, mas 
imposição, pela índole do juízo e para evitar constrangimentos 

 
 

3.5 REFLEXO NO JULGAMENTO POR FORÇA DA INFLUÊNCIA DA MÍDIA 

 
No Brasil, muitos dos casos levados a Júri, devido a grande influência da 

Mídia e a repercussão que ela dá, além de qualquer outra influência, acaba 

incitando o jurado que não possui muitas das vezes conhecimento jurídico, onde 

ele já chega no plenário com uma opinião pré-formada inclinada à condenação, 

não dando tanta relevância as informações trazidas junto ao Tribunal do Júri. 

Essa ideia de julgamento pelos pares trata-se de um entendimento 

conservador de exercício discricionário da autoridade, trazendo uma falsa 

percepção de democracia, uma vez que os jurados são pessoas 

convenientemente selecionadas e autorizadas a proferir julgamentos. 

Isto posto, tudo o que o jurado ouve ele assimila sem qualquer 

questionamento, levando a frente, apenas repetindo o que ouviu sem qualquer 

ideia fundamentada, baseando-se em juízos preconceituosos e discriminatórios, 

não percebendo a manipulação por parte da mídia, interpretando os fatos 

expostos sem nenhum critério, adotando a certeza de que é uma verdade que 

corresponde com a realidade. Isso tudo acaba causando um grande 

desequilíbrio na estrutura democrática do processo. 

 

Dessa forma, a essência dos jurados, onde eles deveriam agir de forma 

imparcial, se perde, já que mesmo que um cidadão tenha idoneidade notória, a 

partir do momento em que teve a oportunidade de fazer um juízo prematuro 
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facilitado pela mídia, mesmo que de forma inconsciente, com seu próprio senso 

de justiça, não tendo que fundamentar suas decisões, ferindo o princípio da 

presunção da inocência. Como explica ainda Tavora27: 

É o júri juiz natural para o processamento dos crimes dolosos contra 
a vida. Não deve o juiz togado substituí-lo, mas garantir que o 
exercício da função de julgar pelos leigos seja exercida validamente. 

 

Tratando ainda da presunção de inocência somada a 

imparcialidade dos jurados, deve ser observado ainda a disposição dos lugares 

em que cada figura ocupa no Tribunal do Júri. O juiz, situado ao meio do escrivão 

e do Promotor de Justiça, o réu ao centro com dois policiais militares ao seu lado, 

a uma distância considerada de seu advogado, trazendo um ambiente hostil ao 

réu. Dessa forma, fere a justiça e a forma democrática do Júri, garantia trazida 

pela constituição, onde desde o início percebe-se sinais de inconstitucionalidade. 

Sobre isso, pontua ainda o autor28: 

Prevalece no júri a possibilidade não só da utilização de argumentos 
técnicos, mas também de natureza sentimental, social e até mesmo 
de política criminal, no intuito de convencer o corpo de jurados. 

 

Ainda nessa esfera, traz a constituição no Artigo 93, IX29: 

Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão 
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, 
podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias 
partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais 
a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não 
prejudique o interesse público à informação. 

Sendo assim, a forma com que os jurados apresentam seu voto não pode 

ser considerada constitucional, já que não há a fundamentação de cada um, 

tratando-se apenas de puro arbítrio, fazendo com que o procedimento do Júri 

seja considerado falho no que diz respeito a suas normas. 

Cabe ao Estado, porém o dever de garantir o cumprimento dos direitos 

fundamentais constitucionais correlacionados ao princípio do devido processo 

 

 

27 TAVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 5. 

Ed. Rev. Ampl. At. Salvador: Juspodivm. 2011. 
28 TAVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. op. cit. 
29 BRASIL, Constituição (1988). Disponível em <http://www.planalto.gov.br> acesso em 29 de 
julho de 2018. 

http://www.planalto.gov.br/
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legal, onde o processo penal deve ser analisado pelos olhos da Constituição, 

não sendo permitido haver a presunção de culpabilidade, caso contrário deverá 

ser desconsiderado tal procedimento do processo penal, já que acaba por afastar 

o real significado de Justiça, prejudicando o Réu, cerceando sua liberdade. 

Existe ainda parte da doutrina, como Paulo Rangel e Lopes Júnior, que 

defende que a incomunicabilidade entre os jurados caracteriza uma afronta 

contra a constituição, principalmente no que diz respeito ao princípio da 

motivação, criticando fielmente os argumentos trazidos pelos doutrinadores 

contrários, já que para esses primeiros, se faz necessária essa comunicação a 

fim de todos chegarem a um justo consenso. 

 
Assim defende Lopes Júnior, que estudos para uma possível reforma ao 

Instituto do Tribunal do Júri se encontra um verdadeiro “repouso dogmático”, 

deixando de ser objeto de reforma devido a cláusula pétrea, advento trazido pela 

Constituição Federal de 1988, onde há uma enorme variedade de soluções ao 

caso, sendo o Júri capaz de receber reformas, mesmo que de forma ampla, 

resguardando os princípios norte do Tribunal do Júri. 

 
Além disso, quem defende a comunicabilidade expõe não haver 

contraditório com a ideia de sigilo, por se tratarem de institutos distintos, como 

traz Paulo Rangel30: 

 
Há uma enorme confusão entre a incomunicabilidade e o 

sigilo do voto. O sigilo visa evitar que se exerça pressão sobre a 
votação dos jurados, seja com perseguições, ameaças, chantagens, 
vantagens ou qualquer outro expediente que possa perturbar a livre 
manifestação do conselho de sentença. 

 
[...] 

 
O sigilo, portanto, é externo, para o público e para as partes, 

não, necessariamente, entre os jurados, até porque seria ingênuo 
achar que os jurados não comentam, entre si, suas impressões e seus 
sentimentos em relação ao fato objeto de julgamento, quando estão 
nos intervalos. Somente o neófito, ou o teórico, distante do Júri, pode 
assim pensar. 

 
Entretanto, fala-se da incomunicabilidade, da ausência de 

expressão verbal entre os jurados na hora do julgamento, no momento 
em que a liberdade do outro está sendo decidida entre aqueles que o 

 

30 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 22. ed. São Paulo: Atlas, 2014 
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chamam de seus pares. A incomunicabilidade assegurada na lei é 
‘para que o jurado decida por si, sem influência estranha. 

 
Nesse mesmo sentido, esses doutrinadores ainda defendem que os 

procedimentos do Tribunal do Júri se tornaram defasados com o passar dos 

anos, reforçando a ideia de que a reforma deve acontecer, justamente para 

acompanhar a história atual do Brasil, como defende Paulo Rangel31  : 

 
O Júri brasileiro do Império (desde 1822) e do início da República-Júri 
federal (até 1938) – era composto por 12 jurados, que discutiam o 
caso penal entre si. O Júri de hoje (desde 1938 até nossos dias) é 
composto por sete jurados que decidem o fato/caso penal 
incomunicáveis, entre si. Se o Brasil é um Estado Democrático de 
Direito (art. 1º da CR), o número de jurados deveria passar para 12, 
número originário de sua formação no País, e a decisão do Júri deveria 
ser por maioria qualificada na qual uma condenação somente poderia 
se dar, pelo menos por 10 x 2 dos jurados; menos do que isso, a 
absolvição seria medida imperiosa em respeito à liberdade do 
indivíduo. 

 
Para a parcela doutrinária que não defende a reforma do modo 

organizacional do Tribunal do Júri, considerar a Instituição como forma 

democrática é “no mínimo algo temerário”, já que amortiza a forma democrática 

em uma simples forma de representação formal, como apresenta Lopes 

Júnior32: 

 
Um dos primeiros argumentos invocados pelos defensores do 

Júri é o de que se trata de uma instituição ‘democrática’. Não se trata 
aqui de iniciar uma longuíssima discussão do que seja ‘democracia’, 
mas com certeza o fato de sete jurados, aleatoriamente escolhidos, 
participarem de um julgamento é uma leitura bastante reducionista do 
que seja democracia. A tal ‘participação popular’ é apenas um 
elemento dentro da complexa concepção de democracia, que, por si 
só, não funda absolutamente nada em termos de conceito. 

 
Democracia é algo muito mais complexo para ser reduzido na 

sua dimensão meramente formal-representativa. Seu maior valor está 
na dimensão substancial, enquanto sistema político-cultural que 
valoriza o indivíduo em todo feixe de relações que ele mantém com o 
Estado e com outros indivíduos. É fortalecimento e valorização do débil 
(no processo penal, o réu), na dimensão substancial do conceito. 

 
[...] 

 
Os jurados tampouco possuem a ‘representatividade 

democrática’ necessária (ainda que se analisasse numa dimensão 
formal de democracia), na medida em que são membros de segmentos 

 

31 RANGEL, Paulo. op. cit. 
32 LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2014 
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bem definidos: funcionários públicos, aposentados, donas de casa, 
estudantes, enfim, não há uma representatividade com suficiência 
democrática. 

 
Por fim, um último ponto defendido pelo doutrinador Lopes Júnior33 é a 

não aplicação do princípio do in dubio pro reo, considerado um dos mais 

importantes do processo penal, uma vez que dos 7 jurados, onde, por exemplo, 

finaliza os votos com 4 votos para condenação e 3 para a absolvição, esses 

quatro votos representam apenas cerca de 57% de consenso, sendo dessa 

forma um quórum duvidoso para que desencadeie numa condenação. Sendo 

assim, em todo procedimento penal, com exceção do tribunal do Júri, em caso 

da falta de 100% de certeza quanto a decisão, deve-se tomar como medida a 

absolvição do acusado. Conclui-se que o quórum exigido atualmente para a 

condenação, além de ferir o princípio do in dubio pro reo, é dessa forma 

considerado arbitrário. 

 
3.6 Possibilidade da reforma constitucional no Tribunal do Júri 

 
Agora que já foram apresentados pontos que caracterizam a 

inconstitucionalidade da organização sistemática do Tribunal do Júri, no que diz 

respeito a íntima convicção e a incomunicabilidade dos jurados, deve ser 

entendido os procedimentos a serem tomados para a constitucionalização 

desse Instituto. 

 
A Constituição Federal possui força normativa, ou seja, suas normas são 

efetivas, cabendo ao Estado a garantia da sua aplicabilidade, o que não 

acontece na consonância entre as normas do Código Penal, Código de Processo 

Penal e a Constituição. 

 
Dessa forma, como a Constituição é a forma originária do Estado, todos 

os seus princípios, além de respeitados, devem estar em harmonia com as 

demais legislações infraconstitucionais, o que não é percebido se tratando do 

Instituto do Júri com as demais normas do sistema jurídico. Inclusive seve ser 

considerada que muitas das legislações infraconstitucionais são anteriores a  

 
 
 
 
 

33 LOPES JUNIOR, Aury. op. Cit.
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Constituição de 1988 e andam em perfeita harmonia, sem ferir qualquer princípio 

ou garantia. 

 
O poder da Constituição é garantir aos cidadãos a garantia de 

cumprimento dos seus direitos, inclusive do réu no momento da audiência do 

Tribunal do Júri, que mesmo que a sociedade insista em trata-lo como diferente, 

também é um cidadão comum e deve ter seus direitos resguardados. 

 

O autor Paulo Rangel34, apresenta diversos pontos possíveis de reforma 

na organização do Júri, dentre os quais o quórum para a condenação, o número 

de jurados e a idade mínima aceita para ser jurado, esses pontos seriam os 

essenciais a fim de dar maior segurança ao acusado. 

 
O aumento no número de jurados para no mínimo dez legitimaria o corpo 

de jurados, além de proporcionar maior eficácia do direito de defesa do acusado. 

Isso inclui o aumento do quórum necessário para que haja a condenação, onde 

não seria mais por maioria simples, mas sim por unanimidade, como ocorre em 

vários países, evitando que haja qualquer motivo para dúvida. 

 

No que diz respeito a idade mínima, onde apresenta Paulo Rangel35 : 

 

A lei peca, ainda, pelo vício da inconstitucionalidade quando afronta o 
princípio da proporcionalidade, pois não é razoável que um jurado 
possa ter apenas 21 anos para decidir a vida de outro igual a ele, na 
sua diferença, e tenha de ter 35 para ser candidato a Presidente da 
República. A idade para que possa um cidadão ser jurado deve ser de 
35 anos, em compatibilidade com a idade mínima para que se possa 
candidatar ao cargo de Presidente da República. A maturidade do 
jurado é algo do qual não se pode prescindir. 

 
Dessa forma, é necessário que haja uma idade mínima para jurado, já 

que a condenação de um indivíduo deve ser posta em mãos de quem já tenho 

um mínimo de experiência de vida, devendo ser considerada a maturidade como 

forma de análise do caso quando apresentado. 

 
 
 
 
 

34 RANGEL, Paulo. op. cit 
35 RANGEL, Paulo. op. cit. 
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Esses três pontos apresentados para reforma não implicariam na 

organização inicial do Instituto de modo prejudicial, pois não entraria no mérito 

de sua essência, mantendo dessa forma a íntima convicção, o sigilo das 

votações e a incomunicabilidade entre os jurados. 
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CAPÍTULO IV 

 
INTERVENÇÃO MORAL E MIDIÁTICA NA INSTITUIÇÃO DO TRIBUNAL DO 

JÚRI E SUA INCIDÊNCIA EM ALGUNS CASOS 

O Tribunal do Júri, tratado como instituição democrática, possui grandes 

e expressivos traços que comprovam exatamente o contrário, principalmente se 

tratando do instituto brasileiro, um dos motivos por ser historicamente o mais 

recente e não tendo firmado seu próprio sistema, mas apenas juntando retalhos 

da instituição de outros países. 

4.1 INTERVENÇÃO MORAL E MIDIÁTICA 

 
Como mencionado no capítulo anterior, devendo ser tratado como meio 

democrático, acaba não sendo percebido, principalmente devido ao trabalho da 

mídia, que se utiliza do seu potencial influenciador para auxiliar na condenação 

moral de condutas sociais, se remetendo a ideia do julgamento inquisitorial. 

Por esse e outros motivos, já citados em oportunidade anterior, é que o 

cidadão leigo aceita o que lhe é passado e começa a tratar como única verdade, 

não se preocupando em ouvir os dois lados, ignorando as provas e criando seu 

próprio julgamento não fundado legalmente, e ainda se submetendo ao regime 

ditatorial e autoritário do Júri. 

Tomando como Exemplo os casos de Suzane Von Richthofen, Isabella 

Nardoni e Bernardo. Sendo que desses, apenas o caso Bernardo ainda não 

chegou na fase do julgamento. 

4.1.1 CASO RICHTHOFEN 
 

Trata-se do caso em que a filha, Suzane, ordena o assassinato de seus 

pais, Marísia e Manfred Von Richthofen, na cidade de São Paulo, em outubro 

de 2002. 

Aqui, além da cobertura completa do caso, foi feita também da vida 

pessoal dos familiares, inclusive expondo o processo de inventário que estava 

tramitando em segredo de justiça. Inclusive houve a autorização às emissoras 

de televisão brasileira de transmitirem ao vivo a sessão do Júri, inclusive com 

captação de vídeo e áudio da audiência de julgamento. 



36 STJ - HC: 58813 SP 2006/0099852-0, Relator: Ministro NILSON NAVES, Data de Julgamento: 

29/06/2006, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 04.12.2006 p. 383 
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Deve ser dado destaque ao áudio de uma conversa entre Suzane e seu 

advogado que vazou, onde ele a orienta a chorar diante das câmeras, na 

tentativa de causar certa comoção pública, auxiliando em sua absolvição. 

Lembrado que, como trata o Código de Ética, conversa entre advogado e seu 

cliente são resguardadas pelo sigilo profissional, logo evidenciando uso 

excessivo, ilícito e ilegal da liberdade de imprensa. 

Dessa forma, devido ao ocorrido, pouco tempo antes da sessão de 

julgamento, foi gerado ônus para a parte ré, onde lhe foi negado diversos direitos 

comuns a qualquer acusado. Inclusive o próprio Ministério Público de São Paulo, 

órgão que tem como objetivo promover a justiça, claramente se mostrou 

moralmente influenciado no momento de elaborar seu parecer36, solicitando a 

prisão da acusada. 

[...]A acusada, na data de ontem, concedeu à TV Globo, no Fantástico, 
uma longa entrevista, em que tentou convencer os milhões de 
telespectadores de que se trata de uma pessoa frágil, solitária e 
beirando uma alienação quase esquizofrênica da realidade. Todavia, 
no curso da entrevista, acabaram, a acusada e a trupe que a acolhe, 
por cometer incontinências verbais graves, que desnudaram uma farsa 
canhestra, que tinha por único objetivo montar um engodo, uma 
encenação, com alguma pretensão de amenizar a situação jurídica da 
ré por ocasião do julgamento. Contudo, o que poderia ser um folhetim 
guarda contornos de extrema gravidade. A ré, em liberdade, mantém 
um comportamento indisfarçadamente arrogante, em que pretendia 
ilaquear a boa-fé dos quantos a viam desfilar um comportamento 
bizarro a uma equipe de reportagens. No momento em que percebe 
sua farsa ruir, as derradeiras esperanças de atenuar a reprovabilidade 
social de sua conduta foram por terra e ela, mais do que ninguém, sabe 
que cativou ainda mais a repulsa do senso médio comum. Em outras 
palavras: nada mais existe a prendê-la ao processo; o joguete que 
pretendeu fazer, acolitada por um grupo de advogados que 
desastradamente lhe expuseram tal como é, esvaziou seu significado 
e deu a ela a alternativa única que resta: a fuga, fortemente estimulada 
com a aproximação do julgamento, do qual já se encontra intimada. 

 

Ainda deve ser destacado que Suzane permaneceu em liberdade por 

muitos meses, sem qualquer indicio de tentativa de fuga e que mesmo sendo 

uma técnica adotada pelo advogado da acusada, tratar como crime, de forma 

pública, acabou por ofender o princípio da presunção de inocência, resultando 

numa convicção previamente formada, não só dos jurados, mas também em 



37 STJ - HC: 58813 SP 2006/0099852-0, Relator: Ministro NILSON NAVES, Data de Julgamento: 

29/06/2006, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 04.12.2006 p. 383 
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membros do Judiciário, dado como exemplo, além do promotor de justiça do 

caso, o Ministro do STJ, Paulo Medina37, que relatou em seu voto: 

[...]Todavia, este processo é diferente de outros tantos; ele é 
diferente porque sua repercussão será diferente da repercussão dos 
outros. Ele poderá ser um processo paradigma. Ele poderá ser um voto 
paradigma. Ele poderá ser um voto a orientar toda a jurisprudência 
nacional. A publicidade existente em torno do caso, a publicidade 
abusiva em torno do caso e a força da comunicação estão a exigir de 
cada um de nós reflexão maior, mais consciente, mais firme.” 

 
“[...]Minha consciência custa a admitir, que, às vésperas de um 

julgamento, a dias de um julgamento, uma paciente, acusada de um 
crime bárbaro, bárbaro e que toda a sociedade brasileira acusa, possa 
ser deixada em liberdade para apresentar-se solta perante o Tribunal 
do Júri. É um detalhe sutil, pode não ser significativo, mas é importante. 
É importante que a sociedade, com o juizado, com o juiz, com o Poder 
Judiciário, reaja a esses ventos de impunidade, porque se por meio de 
um crime grave, qual seja, matar a mãe, matar o pai, segue-se a prisão 
até as vésperas do julgamento, por que às vésperas do julgamento, 
liberta-se a mulher, liberta-se a ré, para que ela possa responder solta, 
tirando do juiz natural do Tribunal do Júri o seu ato de julgar.“ 

 
“[...]É preciso saber que a realidade deve conduzir os votos do 

juiz. É preciso conscientizar que o juiz não é alheio às circunstâncias 
que estão a envolvê-lo. Ele participa da insatisfação, ele participa do 
inconformismo, ele participa da renovação de consciência. Isso me faz 
meditar uma vez mais. Mas meditar, é bom que se afirme, não criando 
precedente. O Ministro Paulo Gallotti, ainda há pouco, falou a respeito 
disso. Cada caso é um caso, não estamos de acordo com esse ou outro 
fato. Não estou criando precedente, nem modificando o meu voto. 
Minha consciência sempre foi liberal e continuará sendo liberal. Porém, 
estou dizendo que há casos excepcionais, há casos desiguais, que não 
vamos tratar com igualdade não, vamos tratar desigualmente.” 

 
[...]Neste caso específico - não em outros casos, não estou, 

portanto, permitindo uma abertura grande para que se possa argüir 
precedentes - não é aconselhável, não é prudente, não é razoável, que 
se dê soltura à paciente. Isso por meio, Ministro Hamilton Carvalhido, 
do clamor público. Sabemos que o clamor público não condena 
ninguém, assim como o clamor público não pode prender ninguém, 
mas há, também, decisões que entendem que o clamor público, 
excepcionalmente, pode conduzir à prisão.” 

Por fim, devido ao voto dos Ministros, todos expostos pela mídia, o habeas 

corpus impetrado pelo advogado da acusada foi negado, senda ela condenada 

à prisão em regime fechado com pena de trinta e nove anos e seis meses, e 

atualmente, com nove anos já cumpridos, várias vezes lhe foi negado o pedido 

de progressão de regime. 
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4.1.2 CASO NARDONI 

 
Ocorrido na cidade de São Paulo em março de 2008, o caso tinha como 

objeto de investigação o assassinato de Isabella Nardoni, de cinco anos de 

idade, tendo como suspeito sua madrasta, Anna Carolina Jatobá, e seu pai, 

Alexandre Nardoni. 

Aqui, a revista Veja38, publicou uma matéria com o título “QUANDO O 

MAL TRIUNFA”, abordando principalmente sobre casos de violência infantil, 

citando a morte de Isabella Nardoni, e ainda outra matéria intitulada “O ANJO E 

O MONSTRO”, que se tratava da versão dos policiais responsáveis pela 

investigação do crime, com a visão deles sobre os suspeitos: 

Alexandre Nardoni é tido como uma pessoa violenta. Das 
quinze testemunhas ouvidas até agora pela polícia, dez afirmaram ter 
tido conhecimento de que ele agredia fisicamente a mulher. [...] 
Moradores contam que as brigas eram tão frequentes e ruidosas que 
já haviam resultado em quatro advertências por parte da administração 
do condomínio. 

 
Além disso, a reportagem era acompanhada por uma imagem da vítima 

que se ternou marco dos muitos protestos que tiveram por justiça, inclusive em 

camisetas com “ANJO” escrito. 

 
Tempo depois, a mesma revista apresentou um julgamento próprio em 

relação aos acusados, onde trazia expresso “FORAM ELES” na capa. A 

reportagem trazia uma reconstrução narrada aos olhos da editora, 

caracterizando os acusados como pessoas “frias e calculistas”. E diversas outras 

matérias como essa foram publicadas ao longo dos meses, trazendo diversas 

consequências aos autos, onde vários habeas corpus impetrados foram 

negados. Inclusive, numa dessas oportunidades a Veja39 trouxe que: 

 
A preservação da ordem pública não se restringe apenas a 

medidas de prevenção da irrupção de conflitos e tumultos, embora 
essas sejam maximamente importantes, mas abrange também a 
promoção daquelas providências de resguardo à integridade das 
instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da 
população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas 
de delinquência. 

 

 

38 VEJA. “Quando o mal triunfa”. Veja, ed. 2055, 09 abr. 2008. 
39 VEJA. “Frios e dissimulados”. Veja, ed. 2057, 27 abr. 2008 
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Como no caso anteriormente citado, mais uma vez pode ser percebida a 

atuação da influência da mídia de forma negativa nos autos, uma vez que o 

próprio ministro se utilizou da reportagem para análise da matéria, 

comprometendo o princípio da presunção de inocência, inclusive a ideia de 

democracia que o instituto deveria trazer. 

Durante o julgamento, em 2010, já havia se consolidado a condenação 

dos réus mesmo antes do voto dos jurados, já que os acusados foram cercados 

por um grande número de manifestantes que exigiam justiça e ameaçavam os 

réus. 

Ao fim do plenário, Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá foram 

condenados a 31 anos, 1 mês e 10 dias e 26 anos e 8 meses em regime fechado, 

respectivamente. Nenhum deles obteve o direito de recorrer em liberdade, além 

de lhes serem negado o pedido de um novo júri. 

4.1.3 CASO BERNARDO 

 
O último caso abordado neste trabalho é o do homicídio do menino 

Bernardo Boldrini, de 11 anos, que havia desaparecido em abril de 2014, no Rio 

Grande do Sul. O menino, que residia com o pai e sua madrasta, foi encontrado 

morto 10 dias depois a cerca de 80 quilômetros da cidade que morava. 

 
Assim que iniciaram as investigações, a madrasta, Graciele Uglini, e a 

assistente social, Edelvânia Wirganovicz, foram tidas como suspeitas e logo 

confessaram a autoria do crime. No decorrer do inquérito, o pai de Bernardo, 

Leandro Boldrini, também foi acusado como partícipe, mesmo com a confissão 

das outras acusadas. Além do homicídio, os réus também foram acusados de 

maus tratos. 

 
Vários trechos de conversas telefônicas que especulavam que o pai 

seria o autor do crime, inclusive vídeos de brigas entre Bernardo e seu pai e 

partes da investigação foram disponibilizados para a mídia, que por sua vez 

repercutiu sobre o caso por diversos dias, onde afirmava a culpa do pai e da 

madrasta de Bernardo, deixando de lado a confissão trazida pela assistente 

social. 
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Após diversas entrevistas dada pela delegada do caso, Caroline 

Bamberg, onde imputava a culpa aos acusados, em maio de 2014, juntamente 

com alguns membros da secretaria de segurança do Estado do Rio Grande do 

Sul, e do Ministério Público, a delegada afirmou o seguinte40: 

 
Temos uma testemunha que é amiga de Graciele, informando 

que final de janeiro foi procurada por ela que relatou que ela e Leandro 
queriam matar Bernardo. Ela teria dito que ele só não matou o menino 
porque não tinha um poço [...] Eles mataram o menino na sexta-feira e 
disseram que se deram conta somente no domingo. Foram três dias. 
Como essa amiga referiu a ideia da morte do Bernardo, se apavorando 
com a situação de que o pai queria matar o menino, a Graciele não fez 
nenhuma proposta para ela. Isso foi há quatro meses [...] Desde o 
início, Leandro se mostrava sereno e, em todos os momentos, 
demonstrava estar tranquilo quanto ao desaparecimento de Bernardo. 
Era essa a impressão que ele nos passava. O casal parecia até 
satisfeito com o sumiço do menino” 

 

Ainda no curso das investigações, um caso ocorrido em 2010, se 

tratando do suposto suicídio cometido pela mãe de Bernardo, Odilaine Uglione, 

ressurgiu, trazendo diversas especulações sobre, o que resultou na reabertura 

do caso, recaindo sobre Leandro a culpa do homicídio, já que a carta de suicídio, 

após perícia solicitada pela delegada do caso Bernardo, juntamente com a 

família de Odilaine, foi considerada forjada, deslegitimando a perícia que foi 

realizada em 2010. 

 
Com isso, a partir de elementos alheios ao processo, trazidos à tona pela 

mídia, mais uma vez foi feito um juízo de valores, o que não pode ser admitido 

pelo Judiciário, onde titularizavam Leonardo como um “pai violento” e como autor 

do homicídio da ex esposa, fortificando a imagem do acusado como culpado, 

influenciando os possíveis jurados do caso, já que os autos continuam em 

tramitação, sem alguma previsão de designação de data para a audiência do Júri 

e os acusados permanecem presos preventivamente em regime fechado. 

 
 

 

40 GLOBO, Caso Bernardo Boldrini, disponível em: http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do- 
sul/caso-bernardo-boldrini/noticia/2014/05/pai-e-madrasta-de-bernardo-e-amiga-sao-indiciados- 
por-homicidio-qualificado.html. Acesso em 25 jun.2018 

http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/caso-bernardo-boldrini/noticia/2014/05/pai-e-madrasta-de-bernardo-e-amiga-sao-indiciados-por-homicidio-qualificado.html
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/caso-bernardo-boldrini/noticia/2014/05/pai-e-madrasta-de-bernardo-e-amiga-sao-indiciados-por-homicidio-qualificado.html
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/caso-bernardo-boldrini/noticia/2014/05/pai-e-madrasta-de-bernardo-e-amiga-sao-indiciados-por-homicidio-qualificado.html
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Dessa forma, é sabido que se utiliza de um caráter meramente moral, 

devido a repercussão turva dada pela mídia a fim de expor fatos que implicaria 

no não cumprimento de princípios fundamentais do Tribunal do Júri, ferindo a 

constituição. 

 
O que pode ser percebido nos três casos apresentado é que mesmo 

antes do início do processo, a mídia já trazia seu próprio julgamento, 

influenciando de forma negativa na decisão dos jurados dos casos, prejudicando 

no julgamento dos acusando perante o juízo, inclusive por não ser fundamentado 

os votos dos jurados. 
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CONCLUSÃO 
 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise da prática 

da Instituição do Tribunal do Júri em diversos aspectos, delimitando seu 

conceito, demonstrando suas peculiaridades, fazendo ainda um apontamento no 

Direito comparado e ainda expondo posicionamentos doutrinários sobre a 

influência da mídia sobre o julgamento dos acusados, como apresentados nos 

casos concretos. 

Após a apresentação dos capítulos, no final, podemos concluir que 

infelizmente a mídia brasileira fere a Constituição de forma constante, criando 

juízo de valores, criando seu próprio julgamento antecipado, sem ao menos o 

início do processo criminal. 

Com isso, a população muita das vezes se deixa levar pelas notícias dos 

casos, sem ao menos tomar parte do que se trata ou das provas apresentadas. 

Lembrando que são essas pessoas que normalmente compõe o corpo de 

jurados do Tribunal do Júri. 

Devido a isso, percebe-se o quão inconstitucional é a Instituição do Júri, 

já que devido ao juízo de valores, acarretando na decisão motivada dos jurados, 

acaba não sendo observado diversos princípios e direitos garantidos aos 

acusados. 

Como solução, é válido aceitar a reorganização da instituição que 

acompanhe os tempos atuais do Brasil, somado com o perfil sociológico dos 

jurados, onde o corpo de sentença seria composto por pessoas com mais 

consciência jurídica, como os próprios magistrados, advogados e até mesmo 

bacharéis de direito, resguardando mesmo assim princípios básicos do Júri, 

como o sigilo da votação, lembrando que não deve ser confundido com a 

comunicabilidade entre os jurados, um ponto importantíssimo para reforma. 

 Ante o exposto, chega-se ao fim do presente estudo, que buscou, sem 

qualquer pretensão de esgotar o assunto, mas com o modesto intuito de suscitar 

o debate e trazer à tona o tratamento errôneo dado ao instituto do Júri, no que 

diz respeito à prática de atos da organização do Tribunal do Júri que vão contra 

a Constituição Federal, dessa forma, indo contra também àquele que tem direito 

a um julgamento justo respaldado pelos princípios fundamentais e direitos 

constitucionais, já que a realidade de um acusado não deve de forma alguma 
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ser ignorada. Pois manter uma pessoa privada de sua liberdade, as vezes de 

forma errônea, devido ao julgamento pré motivado pelos jurados influenciados 

por toda e qualquer forma de influência midiática é um ato de crueldade. 
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