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ROL DE CATEGORIAS 

Acusação 

Atuação funcional do promotor de justiça, ou de advogado contratado pela parte 

ofendida, visando obter a condenação do réu no Tribunal do Júri1. 

Ampla Defesa 

A ampla defesa é a possibilidade de o réu defender-se de modo irrestrito, sem 

sofrer limitações indevidas, quer pela parte contrária, quer pelo Estado-juiz2. 

Competência 

(...) significa a capacidade, no sentido de poder, em virtude do qual a autoridade 

possui legalmente atribuição para conhecer de certos atos jurídicos e deliberar a 

seu respeito. Significa o poder que outorga à pessoa ou instituição, autoridade 

jurisdicional para deliberar sobre determinado assunto, resolvendo-o segundo as 

regras ou os limites que a investem nesse mesmo poder3. 

Constituição Federal 

(...) conjunto de regras e preceitos, que se dizem fundamentais, estabelecidos 

pela soberania de um povo, para servir de base à sua organização política e 

firmar os direitos e deveres de cada um de seus componentes4. 

Crime 

Ação ou omissão ilícita, culpável, tipificada em norma penal, que ofende valor 

social preponderante em determinada circunstância histórica5.  

                                            
1 ACQUAVIVA, Marcus Cláudio. Dicionário jurídico brasileiro Acquaviva. 9. ed. São Paulo: 

Editora Jurídica Brasileira, 1998.p. 100. 
2 NUCCI, Guilherme de Souza. Júri: princípios constitucionais. São Paulo: Juarez de Oliveira, 

1999.p. 140. 
3 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Vol. I. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996.p. 472.  
4  SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Vol. I. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996.p. 527. 
5  ACQUAVIVA, Marcus Cláudio. Dicionário Básico de Direito Acquaviva. 5. Ed. São Paulo: 

Editora Jurídica Brasileira, 2004.p. 111. 



 

 

Defesa 

O mesmo que defensa, derivado do latim defensa, é aplicado, em sentido amplo, 

para indicar todos os meios que assistem a cada pessoa para contrapor-se aos 

ataques dirigidos à sua pessoa ou a seus bens, em virtude dos quais opõe justa 

repulsa às ofensas físicas ou jurídicas, pelos mesmos intentadas. (...) Na técnica 

processual, defesa entende-se toda produção de fatos ou dedução de 

argumentos apresentada por uma pessoa em oposição ao pedido ou alegação de 

outrem, numa causa ou acusação6. 

Direito 

Em seu sentido objetivo, propriamente derivado do directum latino, o Direito, a 

que se diz de norma agendi, apresenta-se como um complexo orgânico, cujo 

conteúdo é constituído pela soma de preceitos, regras e leis, com as respectivas 

sanções, que regem as relações do homem, vivendo em sociedade7. 

Jurado 

Cidadão que, mediante juramento, compõe o Tribunal do Júri ao lado de outros 

jurados8. 

Derivado do latim juratus (afirmado com juramento), é a denominação geralmente 

atribuída à pessoa que é chamada ao Tribunal do Júri, para deliberar a respeito 

dos fatos, submetidos à sua apreciação, opinando pela sua procedência ou 

improcedência9. 

Lei 

Preceito de conduta obrigatório, elaborado formalmente pelo Poder Legislativo e 

publicado oficialmente10. 

                                            
6  SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Vol. II. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996.p. 20. 
7  SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Vol. II. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996.p. 75. 
8  ACQUAVIVA, Marcus Cláudio. Dicionário Básico de Direito Acquaviva. 5. Ed. São Paulo: 

Editora Jurídica Brasileira, 2004.p. 172. 
9 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Vol. III. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996.p. 21. 
10  ACQUAVIVA, Marcus Cláudio. Dicionário Básico de Direito Acquaviva. 5. Ed. São Paulo: 

Editora Jurídica Brasileira, 2004.p. 180. 



 

 

Plenitude de Defesa 

(...) plenitude de defesa quer significar o exercício efetivo de uma defesa 

irretocável, sem qualquer arranhão, calcada na perfeição – logicamente dentro da 

natural limitação humana. (...) A plenitude de defesa, como característica básica 

da instituição do júri, clama por uma defesa irretocável, seja porque o defensor 

técnico tem preparo suficiente para estar na tribuna do júri, seja porque o réu 

pôde utilizar o seu direito à autodefesa, ouvido em interrogatório e tendo sua tese 

devidamente levada em conta pelo juiz presidente, por ocasião da elaboração do 

questionário11. 

Princípios Constitucionais  

Os princípios constitucionais, lato sensu, são as normas básicas de todo o 

sistema constitucional. (...) Os princípios constitucionais, deve-se sempre repetir, 

são a expressão dos valores fundamentais da Sociedade criadora do Direito. 

Como a Constituição não é somente um agrupamento de normas jurídicas, mas a 

concretização e positivação destes valores, deve haver uma harmonia fundante 

entre os princípios e regras, como partes que coabitam em um mesmo 

ordenamento, sendo que os primeiros são espécie, e as segundas, gênero 

desta12. 

Procedimento 

Forma por que se desenvolve e se aplica o processo, constituindo-se no conjunto 

de atos que realizam a finalidade do processo propriamente dito. Na verdade, o 

procedimento é a dinâmica do processo13. 

Processo 

Em conceito estrito, exprime o conjunto de atos, que devem ser executados, na 

ordem preestabelecida, para que se investigue e se solucione a pretensão 

                                            
11NUCCI, Guilherme de Souza. Júri: princípios constitucionais. São Paulo: Juarez de Oliveira, 

1999.p. 140-141. 
12CRUZ, Paulo Márcio et al. Princípios constitucionais e direitos fundamentais. 1.ed. 

Curitiba,PR: Juruá, 2006.p. 12-13. 
13  ACQUAVIVA, Marcus Cláudio. Dicionário Básico de Direito Acquaviva. 5. Ed. São Paulo: 

Editora Jurídica Brasileira, 2004.p. 224. 



 

 

submetida à tutela jurídica, a fim de que seja satisfeita, se procedente, ou não, se 

injusta ou improcedente. Assim, processo mostra-se a reunião de todos os feitos 

ou atos, que se indicam necessários e assinalados em lei, para que se investigue, 

para que se esclareça a controvérsia, e, afinal, para que se solucione a 

pendência14. 

Quesito 

Indagações feitas pelas autoridades e pelas partes, a serem respondidas por 

perito. Perguntas formuladas aos jurados sobre o crime e suas circunstâncias 

essenciais, e por meio das quais eles decidem de fato15. 

Sigilo das Votações 

O sigilo, princípio constitucional do Júri, é garantido pela incomunicabilidade e 

pela sala secreta, assegurando ao jurado total tranqüilidade no momento de 

externar silenciosamente o seu voto. Portanto, o sigilo nas votações do Júri é 

princípio que excepciona os julgamentos públicos, da mesma forma que no Júri 

as decisões não são fundamentadas16. 

Tribunal do Júri 

Denominação vulgarmente atribuída à instituição do Júri, igualmente qualificada 

de Tribunal Popular. Presidido por um juiz togado, o Tribunal do Júri é constituído 

por juízes de fato, sorteados no momento, tendo a função de julgar criminosos, 

cujos delitos devam ser submetidos ao veredicto desse colégio de magistrados 

ocasionais, de acordo com os preceitos legais instituídos17. 

                                            
14  SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Vol. III. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996.p. 456. 
15  ACQUAVIVA, Marcus Cláudio. Dicionário Básico de Direito Acquaviva. 5. Ed. São Paulo: 

Editora Jurídica Brasileira, 2004.p. 233. 
16  CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. P. 610. 
17  SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Vol. IV. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996.p. 419. 
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RESUMO 

A Instituição do Júri, regulamentada pelo Código de Processo Penal (Decreto Lei 

nº 3.689/41), sofreu importantes alterações com a reforma procedimental ocorrida 

em agosto de 2008, com a promulgação da Lei nº 11.689/08. Em razão disso, o 

presente trabalho de conclusão de curso tem por finalidade fazer uma abordagem 

sobre alguns dos principais pontos que sofreram modificações com a chegada da 

citada lei. Além disso, serão discutidos pontos controvertidos relacionados com o 

Tribunal do Júri. Assim, no Capítulo 1, faz-se uma retrospectiva histórica sobre a 

evolução do Júri no Brasil e no mundo; discorre-se, ainda, sobre seus princípios 

constitucionais e sua competência. Em seguida, no Capítulo 2, explana-se sobre 

o procedimento do Tribunal do Júri em si, levantando-se os principais aspectos 

das fases do judicium accusationis e judicium causae. No Capítulo 3, abordam-se 

as questões controvertidas sobre a plenitude de defesa e a apelação pela 

acusação no caso de absolvição do réu. Ao final, a presente revisão bibliográfica 

se encerra com as Considerações Finais, o que não impede a continuidade e o 

aprofundamento dos estudos sobre o tema.  

Palavras-chave: Júri.Procedimento.Julgamento.Plenário.Defesa.Constituição. 

 



 

 

INTRODUÇÃO 

A presente Monografia tem como objeto apresentar a 

reforma ocorrida no Código de Processo Penal no ano de 2008, mais 

especificamente no que tange ao procedimento do Tribunal do Júri, modificado 

pela Lei nº 11.689/08, além de trazer alguns pontos controvertidos sobre o 

instituto em questão. 

O seu objetivo é fazer uma análise sobre as principais 

alterações trazidas pela Lei nº 11.689/08 na Instituição do Júri, demonstrando se 

a reforma trouxe benefícios ou prejuízos em relação ao procedimento pré-

existente, assim como localizar os impasses solucionados pela novel legislação e 

indicar as possíveis dificuldades que ela ainda apresenta.   

Para tanto, inicia–se, no Capítulo 1, tratando da Evolução 

Histórica do Tribunal do Júri no Brasil e no mundo, bem como dos princípios 

constitucionais que norteiam a instituição e sua competência para julgamento dos 

crimes dolosos contra a vida. 

No Capítulo 2, apresenta-se o procedimento do Tribunal 

Popular, já com as alterações impostas pela Lei nº 11.689/08. Assim, explana-se 

sobre as fases do judicium accusationis e judicium causae, abordando, nesta 

última, a Organização do Júri e a Função do Jurado, bem como a etapa de 

julgamento em plenário.  

No Capítulo 3, expõem-se alguns pontos controvertidos com 

relação ao procedimento do Júri. Discorrendo, primeiramente, sobre o conceito de 

princípios e a importância da defesa no processo penal. Na sequência, 

demonstrando a divergência de posicionamentos existentes sobre os princípios 

da ampla defesa e plenitude de defesa, além do possível cerceamento de 

acusação no caso de recurso contra a sentença de absolvição. 

Quanto à Metodologia empregada, registra-se que, na Fase 

de Investigação foi utilizado o Método Indutivo, na Fase de Tratamento de Dados 
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o Método Cartesiano, e, o Relatório dos Resultados expresso na presente 

Monografia é composto na base lógica Indutiva. 

Nas diversas fases da Pesquisa, foram acionadas as 

Técnicas do Referente, da Categoria, do Conceito Operacional e da Pesquisa 

Bibliográfica. 

O objetivo institucional deste trabalho acadêmico é a 

produção de Monografia para obtenção do Título de Bacharel em Direito - 

Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. 

Para a presente monografia foram elaborados os seguintes 

questionamentos: 

1) Há diferença entre Ampla Defesa e Plenitude de 

Defesa? 

2) A nova sistemática de apuração dos votos está 

conformada com a inviolabilidade do sigilo das votações? 

3) O quesito previsto no inciso III do artigo 483 do Código 

de Processo Penal, cerceia a acusação no tocante ao duplo grau de jurisdição?  

Com a finalidade de responder os questionamentos acima 

feitos, foram levantadas as seguintes hipóteses: 

1) Ampla Defesa não se confunde com Plenitude de 

Defesa, já que esta, garantida ao réu quando julgado pelo Tribunal do Júri é mais 

abrangente. 

2) A sistemática anterior violava o sigilo das votações 

quando havia unanimidade, tendo sido corrigida com a nova lei. 

3) A criação do quesito genérico da absolvição (“O jurado 

absolve o acusado?”) gera cerceamento a acusação quando esta pretender 

apelar contra a sentença de absolvição, já que não se saberia por qual motivo o 

réu foi considerado inocente.   
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O presente Relatório de Pesquisa se encerra com as 

Considerações Finais, o que não impede a continuidade e o aprofundamento dos 

estudos e das reflexões sobre o procedimento do Tribunal do Júri. 

 



 

 

CAPÍTULO 1  

A INSTITUIÇÃO DO JÚRI 

Para uma melhor compreensão sobre o que é a instituição 

do Júri e como ela funciona no Brasil, neste capítulo será feito um breve relato 

sobre a formação desta Instituição no mundo e em nosso país. Para isso, faz-se 

necessário também abordar seus princípios e fundamentos constitucionais na 

Carta Magna de 1988, bem como os crimes de sua competência.     

1.1 CONTEXTO HISTÓRICO 

A origem da instituição do Júri é um tema de grande 

discussão entre doutrinadores. Parte deles entende que o nascimento dela 

ocorreu na antiga Grécia, outros adotam como marco histórico a Carta Magna da 

Inglaterra de 1215. Portanto, em que pese serem incertas suas raízes, 

apresentar-se-á neste item a visão histórica de alguns autores.  

No entendimento de Nucci18: 

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. 

Na visão de Streck19, “Muito embora se possa falar da 

existência do júri na antiguidade, é na Magna Carta inglesa que ele aparece com 

mais especificidade, servindo de modelo para o mundo”.  

                                            
18 NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 41.  
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Em contra partida, Paulo Filho20 entende 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”.  

Nesta perspectiva histórica, Dario Martins de Almeida 

menciona que: 

Na Grécia, desde o Século IV a.C, tinha-se conhecimento da 
existência do Júri. O denominado Tribunal de Heliastas era a 
jurisdição comum, reunindo-se em praça pública e composto de 
cidadãos representantes do povo. Em Esparta, os Éforos (juízes 
do povo) tinham atribuições semelhantes às dos Heliastas21.  

Além da Grécia, na Roma antiga também se encontram 

vestígios da implantação de tribunais populares, como escreve Paulo Filho22: 

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.  

Em 1789, na França, após a Revolução Francesa, 

estabeleceu-se o júri com a finalidade de combate às idéias e métodos esposados 

pelos magistrados do regime monárquico. Seu objetivo principal era substituir um 

                                                                                                                                    
19  STRECK, Lenio Luiz. Tribunal do Júri: símbolos e rituais. 4. ed. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2001. p. 75. 
20  PAULO FILHO, Pedro. Grandes advogados, grandes julgamentos. 3. ed. Campinas, SP: 

Millennium, 2003. p. 01. 
21  “apud’’ NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. 

p. 42. 
22  PAULO FILHO, Pedro. Grandes advogados, grandes julgamentos. 3. ed. Campinas, SP: 

Millennium, 2003. p. 01. 
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judiciário formado, predominantemente por magistrados vinculados à monarquia, 

por outro, constituído pelo povo, envolto pelos novos ideais republicanos23. 

Para Gomes et al24, “A partir daí, o Júri se disseminou por 

todos os povos anglo-saxônicos e, séculos depois, por toda Europa, tendo 

adotado características peculiares em cada país, preservado, contudo, seu perfil 

atual, de julgamento do réu por seus pares”.  

Diante do contexto apresentado, conclui-se que a estrutura 

do Júri, como a conhecemos nos dias atuais, formou-se na Inglaterra no século 

XIII, apesar de que na Antiga Grécia e Roma já era possível se observar a 

construção dos primeiros pilares desta espécie de julgamento que hoje 

chamamos de Tribunal do Júri. 

Além disso, ainda é importante destacar neste tópico a 

distinção feita por Enrico Ferri dos tipos de júri e apresentada por Pedro Paulo 

Filho25. Observe-se: 

Enrico Ferri distingue três tipos de Júri: o romano, o medieval e o 
inglês. O sistema inglês foi adotado pelos países ocidentais, 
havendo o grande e o pequeno Júri. Adotado em outros países, 
inclusive no Brasil, o grande Júri foi sendo abolido, não passando 
de fracassada experiência. Do pequeno Júri ou Júri de julgamento 
é que se extraíram as linhas estruturais do Tribunal Popular dos 
nossos dias.  

Portanto, vê-se que o Tribunal Popular passou por diversas 

evoluções ao longo dos séculos até ganhar sua atual forma. A seguir, será visto a 

evolução histórica deste instituto no Brasil, notadamente o percurso realizado por 

ele até os dias atuais.  

                                            
23  NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 42. 
24  GOMES, Luiz Flávio; CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Comentários às 

Reformas do Código de Processo Penal e da Lei de Trânsito. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2008. p. 18. 

25  PAULO FILHO, Pedro. Grandes advogados, grandes julgamentos. 3. ed. Campinas, SP: 
Millennium, 2003. p. 03.  
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1.1.1  Evolução Histórica do Júri no Brasil 

O Júri no Brasil nasceu no ano de 1822 para julgamento dos 

crimes derivados do abuso de liberdade de imprensa, sobretudo, percebe-se que 

num primeiro momento a instituição não surgiu para o julgamento de crimes 

dolosos contra a vida.  

As raízes do Júri Popular em nosso país basearam-se nos 

ideais da Revolução Francesa, arraigado, portanto, nas primícias do direito 

francês, conforme transcreve Lenio Luiz Streck26: 

Assim como o direito constitucional nos primórdios do Brasil 
independente esteve baseado nos ideais da revolução francesa 
(ausência de controle jurisdicional de constitucional, poder 
moderador, etc.), a instituição do júri em nosso direito também 
deitou raízes no direito francês. Como um anteparo aos juízes do 
antigo regime, originários da aristocracia, a França importou da 
Inglaterra o modelo de julgamento popular, o que se pode 
perceber pela instituição do júri criminal já no ano seguinte ao da 
Revolução.  

No ano de 1822, através do Decreto da lavra do Príncipe 

Regente D. Pedro, surge no Brasil o Tribunal Popular para o julgamento do abuso 

de liberdade de imprensa, o qual era composto por 24 cidadãos nomeados pelo 

Corregedor do Crime da Corte e Casa, que deveriam ser “homens bons, 

honrados, inteligentes e patriotas”27. 

Na mesma vertente, são as palavras de João Mendes 

Júnior28: 

Criado em 18 de junho de 1822, para julgar os delitos de 
imprensa, declarou o Príncipe Regente que, “procurando ligar a 

                                            
26  STRECK, Lenio Luiz. Tribunal do Júri: símbolos e rituais. 4. ed. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2001. p. 86-87. 
27  GOMES, Luiz Flávio; CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Comentários às 

Reformas do Código de Processo Penal e da Lei de Trânsito. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2008. p. 18. 

28  ‘’apud’’ NUCCI, Guilherme de Souza. Júri: princípios constitucionais. São Paulo: Juarez de 
Oliveira, 1999. p. 36. 
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bondade, a justiça e a salvação pública, sem ofender à liberdade 
bem entendida da imprensa, que desejo sustentar e conservar, e 
que tantos bens tem feito à causa sagrada da liberdade brasílica”, 
constituía um tribunal de juízes de fato composto de vinte e quatro 
cidadãos, “homens bons, honrados, inteligentes e patriotas, 
nomeados pelo Corregedor do Crime da Corte e Casa”. Disse, 
também, que “por esse Decreto era nomeado juiz de direito nas 
causas de abuso de liberdade de imprensa nas províncias, que 
tivessem Relação, seria nomeados pelo Ouvidor do crime e pelo 
de Comarca nas que a não tivessem. Os réus poderiam destes 
vinte quatro recusar dezesseis; os oito restantes seriam 
suficientes para compor o conselho de julgamento , ‘acomodando-
se sempre às formas mais liberais e admitindo-se o réu à justa 
defesa’.” Justificativa: “as leis antigas a semelhante respeito são 
muito duras e impróprias das idéias liberais dos tempos em que 
vivemos , os Juízes de Direito regular-se-ão, para imposição da 
pena, pelos arts. 12 e 13 do tít. II do Decreto das Cortes de 
Lisboa, de 4 de junho de 1821, quando mando, nesta última parte, 
aplicar ao Brasil.” Os réus só poderiam apelar para a real 
clemência do Regente. Esse decreto estava referendado pelo 
Ministro José Bonifácio de Andrade e Silva. 

Em 25 de março de 1824, a Constituição contemplou o Júri 

na estrutura do Poder Judiciário. Já em 29 de novembro de 1832, o Código de 

Processo Criminal do Império trouxe maiores atribuições ao instituto29. 

A respeito da Constituição do Império de 1824 Luiz Flávio 

Gomes, Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto30 em seus estudos 

ensinam que: 

Posteriormente, a Constituição do Império de 1824, em seu artigo 
151, dispôs que “o poder judicial é independente, e será composto 
por juízes e jurados, os quais terão lugar, assim no cível, como no 
crime, aos casos e pelo modo que os códigos determinarem”. Aqui 
mais uma excentricidade, na medida em que aos jurados se 
conferia competência para o julgamento, inclusive, de causas 

                                            
29  PAULO FILHO, Pedro. Grandes advogados, grandes julgamentos. 3.ed. Campinas, SP: 

Millennium, 2003. p. 03. 
30  GOMES, Luiz Flávio; CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Comentários às 

Reformas do Código de Processo Penal e da Lei de Trânsito. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2008. p. 19. 
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cíveis, embora não haja registro histórico de um único julgamento 
envolvendo tal matéria. 

Com isso, nota-se que aquele ordenamento jurídico colocou 

o Júri no capítulo que tratava sobre o Poder Judiciário, e não no referente aos 

direitos e garantias individuais. Além disso, grande inovação, diz respeito a 

atribuição conferida ao jurados para julgamento, inclusive, de causas cíveis. 

Segundo Nucci31, “justamente quando mais estavam em 

ascensão os direitos fundamentais em todo o mundo, o Brasil não considerou o 

júri como tal”. 

Sobre a ampliação da competência do Tribunal do Júri no 

Código de Processo Penal de 1832, leciona Streck32: 

Já o Código de Processo Penal de 1832, “imitando as leis 
inglesas, norte-americanas e francesas, deu ao júri atribuições 
amplíssimas, superiores ao grau de desenvolvimento da nação 
que se constituía, esquecendo-se, assim, o legislador de que as 
instituições judiciárias, segundo observa Mittermayer, para que 
tenham bom êxito, também exigem cultura, terreno e clima 
apropriados”, estabeleceu duas formas de processo: sumário e 
ordinário. O Processo sumário cuidava dos crimes de 
competência do juiz de paz, o que incluía a formação das queixa. 
Já o processo ordinário era da competência do Conselho de 
Jurados, tanto na fase da denúncia (aceitação ou não da queixa) 
quanto na de julgamento. O Conselho de Jurados era presidido 
por um juiz de direito. O conselho de pronúncia (júri de acusação)  
devia responder à seguinte pergunta: “Há neste processo 
suficiente esclarecimento sobre o crime e seu autor para proceder 
a acusação?” Caso negativo, procedida a uma instrução perante o 
conselho, que então deveria “ratificar” o processo e responder a 
uma segunda pergunta: “Procede a acusação contra alguém?” 
Passava-se, em seguida, ao júri de julgamento ou sentença. 

Continuando: 

                                            
31  NUCCI, Guilherme de Souza. Júri: princípios constitucionais. São Paulo: Juarez de Oliveira, 

1999. p. 37. 
32  STRECK, Lenio Luiz. Tribunal do Júri: símbolos e rituais. 4. ed. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2001. p. 87-88. 
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O Júri de então funcionava do seguinte modo, conforme informa 
Mendes de Almeida: “no dia do júri de acusação, eram sorteados 
sessenta juízes de fato. O juiz de paz do distrito da sede 
apresentava os processos de todos os distritos do termo, 
remetidos pelos demais juízes de paz e, preenchidas certas 
formalidades legais, o juiz de direito, dirigindo a sessão, 
encaminhava os jurados, com os autos, para a sala secreta, onde 
procediam a confirmação ou revogação das pronúncias ou 
impronúncias. Constituíam os jurados, assim, o conselho de 
acusação. Só depois de sua decisão podiam os réus ser 
acusados perante o conselho de sentença. Formavam este 
segundo júri doze jurados tirados à sorte: à medida que o nome 
do sorteado fosse sendo lido pelo juiz de direito, podiam acusador 
e acusado ou acusados fazer recusações imotivadas, em número 
de doze, fora os impedidos33.  

Anos mais tarde, em 1841, a Lei n° 261 trouxe algumas 

alterações para o Tribunal do Júri, visto que houve uma diminuição sobre 

conselho de jurados em razão da extinção do júri de acusação que havia sido 

instituído no Código de Processo Criminal de 183234. 

Em 1835, o senador Alves Branco, em razão das 

imperfeições derivadas da grande abrangência do Código de Processo Penal de 

1832, propôs a reforma parcial da legislação em vigor, sobretudo em relação aos 

juízes de paz e ao Júri. Porém, com as reações monárquico-conservadoras 

derivadas dos movimentos revolucionários e políticos ocorridos entre 1830 e 

1840, foram promulgadas a Lei nº 261, de 3 de dezembro de 1841 e o 

regulamento nº 120, de 31 de janeiro de 1842, que trouxeram profundas 

modificações na organização judiciária e também na Instituição do Júri35.  

                                            
33  Mendes de Almeida ‘’apud’’ STRECK, Lenio Luiz. Tribunal do Júri: símbolos e rituais. 4. ed. 

Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. p. 88  

34  MOSSIN, Heráclito Antônio. Júri crimes e processo. 1. ed. São Paulo: Atlas, 1999. p. 186. 
35  MARQUES, José Frederico. A instituição do júri. Campinas, SP: Bookseller, 1997. p. 41.  
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A respeito das alterações introduzidas pela Lei nº 261 e pelo 

Regulamento nº 120, que modificaram significativamente o julgamento popular, 

Guilherme de Souza Nucci36 diz:  

Não durou muito tal amplitude, pois, em 1841, editada a Lei nº 
261, de 3 de dezembro, bem como o Regulamento nº 120, de 
31de janeiro de 1842, começaram as profundas alterações no 
julgamento popular. Foi extinto o Júri de acusação e sua tarefa – 
julgar admissível a acusação – passou a competência dos 
delegados e dos juízes municipais, cabendo ao juiz de direito 
examinar “todos os processos de formação de culpa”, podendo 
“emendar os erros” que achasse, bem como fiscalizar a atividade 
das autoridades policiais (art. 26). A competência do juiz de direito 
aumentou e a dos jurados diminuiu. 

Com relação às alterações da lista de jurados e a introdução 

da pena de morte no julgamento pelo Júri naquele período, destaca-se: 

A lista de jurados passou a ser organizada pelos delegados de 
polícia, que as remetiam aos juízes de direito, competindo a uma 
junta, composta pelo juiz, pelo promotor e pelo presidente da 
Câmara Municipal conhecer das reclamações e fazer a lista geral 
de jurados. A existência da unanimidade de votos constante no 
Código de Processo Penal para a aplicação da pena de morte foi 
modificada pelo art. 66 da Lei nº 261, que determinou fosse a 
decisão do júri vencida por duas terças partes dos votos; as 
demais decisões deveriam ser tomadas por maioria absoluta. A 
aplicação da pena cabia ao juiz, no grau máximo, médio ou 
mínimo, de acordo com a manifestação dos jurados37.  

Para complementar as transformações operadas pela Lei nº 

261, de 1841, no ano de 1850 foram promulgadas a Lei nº 562 e o Regulamento 

nº 707, que excluiu da competência do júri o julgamento dos crimes de moeda 

                                            
36  NUCCI, Guilherme de Souza. Júri: princípios constitucionais. São Paulo: Juarez de Oliveira, 

1999. p. 37. 
37  STRECK, Lenio Luiz. Tribunal do Júri: símbolos e rituais. 4. ed. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2001. p. 88. 
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falsa, roubo, homicídio nos municípios de fronteira do Império, resistência e tirada 

de presos, e bancarrota38. 

Em 1871, a reforma processual trouxe sensíveis 

modificações no júri39. A Lei nº 2.033, de 20 de setembro de 1871, alterou várias 

regras de competência e divisão territorial no âmbito processual, além de ter 

extinguido a possibilidade das autoridades policiais participarem da formação da 

culpa nos crimes comuns, pronunciando os réus40. 

Cessada as restrições impostas pelo Regulamento nº 707, o 

Tribunal do Júri voltou a ter sua competência ampliada. Sobre a importante 

evolução ocorrida na legislação judiciária nacional naquele ano, José Frederico 

Marques41 diz: 

A Lei nº 2.033 de 20 de setembro de 1871, regulamentada pelo 
Decreto nº 4.824 de 22 de novembro do dito ano, fez novas 
alterações na legislação judiciária do país, vindo a atingir o Júri. 
Manteve a divisão territorial em distritos de Relações, comarcas, 
termos e distritos de paz, mas classificou as comarcas em gerais 
e especiais, compreendendo estas as que estavam situadas na 
sede dos Tribunais de Relação, ou as que fossem compostas de 
um só termo, contanto que pudessem ir e voltar da sede da 
Relação num mesmo dia. Foi restabelecida a competência do Júri 
para os crimes que a Lei nº 562, de 7 de julho de 1850, havia 
atribuído aos juízes. 

Proclamada a República, o Júri foi mantido no Brasil por 

meio do Decreto nº 848, de 11 de outubro de 1890, o qual criou o júri federal42.  

Promulgada a Constituição de 1891, o Júri foi mantido, 

porém, muito se discutiu em plenário acerca da supressão dessa instituição. 

                                            
38  MARQUES, José Frederico. A instituição do júri. Campinas, SP: Bookseller, 1997. p. 44. 
39  STRECK, Lenio Luiz. Tribunal do Júri: símbolos e rituais. 4. ed. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2001. p. 88. 
40  NUCCI, Guilherme de Souza. Júri: princípios constitucionais. São Paulo: Juarez de Oliveira, 

1999. p. 38. 
41  MARQUES, José Frederico. A instituição do júri. Campinas, SP: Bookseller, 1997. p. 44. 
42  NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 43. 
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Entretanto, após muitos debates, a maioria aprovou a emenda, de modo que o 

art. 72, § 31, da Constituição Republicana, trouxe o seguinte texto: “É mantida a 

instituição do Júri”43. 

Fazendo referência ao período republicano acima 

destacado, assim expõe Nucci44: 

Com a proclamação da República, manteve-se o júri no Brasil, 
sendo criado, ainda, o júri federal, através do Decreto 848, de 
1890. Sob a influência da Constituição americana, por ocasião da 
inclusão do júri na Constituição Republicana, transferiu-se a 
instituição para o contexto dos direitos e garantias individuais (art. 
72, § 31, da Seção II, do Título IV). Esse resultado foi obtido em 
face da intransigente defesa do Tribunal Popular feita por Rui 
Barbosa, seu admirador inconteste.   

 Nota-se, portanto, que pela primeira vez em nosso país o 

Tribunal do Júri passou a ser considerado um direito e garantia individual.  

Sobre a vasta discussão gerada em face da sucinta menção 

a instituição feita pela Carta Constitucional Republicana de 1891, discorre 

Marques45: 

Sobre a significação do lacônico texto constitucional, surgiu ampla 
discussão, em 1896, quando do processo sofrido pelo juiz da 
comarca de Rio Grande, Dr. ALCIDES DE EMNDONÇA LIMA, 
que, presidindo ao Tribunal popular, excluiu os jurados recusados 
pelas partes, apesar de declarar a Lei gaúcha nº 10, de 1895, no 
art. 66, que os “jurados não podem ser recusados”. Em pareceres 
sobre o sentido da expressão “é mantida”, opinaram vários 
juristas. Para RUI BARBOSA, a intenção manifesta da 
Constituição foi determinar que o Júri, “nos seus elementos 
substanciais, continue a existir tal qual era” sob o regime anterior. 
DUARTE DE AZEVEDO opinou que o preceito constitucional 
aceitou o Júri “naturalmente qual existia entre nós em sua 
organização legislativa, ao menos em seus elementos essenciais”. 

                                            
43  MARQUES, José Frederico. A instituição do júri. Campinas, SP: Bookseller, 1997. p. 47. 
44  NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 43. 
45  MARQUES, José Frederico. A instituição do júri. Campinas, SP: Bookseller, 1997. p. 47-48. 
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Segundo JOÃO MENDES JÚNIOR, o Júri sendo mantido, “é certo 
que os seus caracteres essenciais, segundo as leis então em 

vigor, não podem ser eliminados nos Estados”. No mesmo sentido 
interpretaram o texto BRASÍLIO DOS SANTOS, PINTO FERRAZ 
e RAFAEL CORREIA DA SILVA. Quanto a PREDRO LESSA, 
dizia em seu parecer que “modificar a instituição de modo que se 
lhe altere a essência, certo que não é mantê-la’’. 

Continuando: 

CARLOS MAXIMILIANO, comentando o texto, afirmou 
acertadamente que não “se compreende a palavra manter como 
impondo o statu quo, o processo vigorante em 1889, a imobilidade 
incompatível com o processo”. O que quis a Constituinte foi 
“apenas salvar o júri, em sua essência”, combatido que estava 
pelos criminalistas da escola positiva de FERRI e GAROFALO.  

Muita discussão, também, se estabeleceu sobre a 

mencionada essência da Instituição do Júri, razão pela qual em Acórdão datado 

de 7 de outubro de 1899, o Supremo Tribunal Federal, viu-se obrigado a 

interpretar o dispositivo constitucional que tratava sobre o Júri, fixando-lhe as 

seguintes características, apresentadas por José Frederico Marques e 

sintetizadas por Nucci46: a) composição por jurados qualificados periodicamente 

pelas autoridades designadas por lei; b) conselho de julgamento composto de 

certo número de juízes, escolhidos à sorte; c) incomunicabilidade dos jurados com 

pessoas estranhas ao Conselho; d) alegações e provas das partes produzidas 

publicamente perante ele; e) julgamento segundo a consciência; f) 

irresponsabilidade pelo voto. 

No ano de 1934, a Constituição modificou em parte o texto 

referente ao Júri, deixando-o de fora das declarações de direitos e garantias 

individuais, porém, ampliando-lhe seus dizeres. Assim, o art. 72 daquela Carta 

Maior trouxe os seguintes dizeres: “É mantida a instituição do Júri, com a 

organização e as atribuições que lhe der a lei”.47 

                                            
46  NUCCI, Guilherme de Souza. Júri: princípios constitucionais. São Paulo: Juarez de Oliveira, 

1999. p. 38-39. 
47  MARQUES, José Frederico. A instituição do júri. Campinas, SP: Bookseller, 1997. p. 50. 
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Na mesma perspectiva narra Streck48: “(...) em 1934, o 

Tribunal do Júri já tinha passado do Capítulo ‘Dos Direitos e Garantias Individuais’ 

para o que tratava ‘Do Poder Judiciário’ saindo, assim, da esfera da cidadania 

para a órbita do Estado”. 

Como visto, portanto, após ser considerado um direito e 

garantia individual, em 1934 a Constituição voltou a inserir o Júri no capítulo que 

tratava sobre o Poder Judiciário. Entretanto, foi no ano de 1937 que a Instituição 

sofreu seu maior golpe, quando foi totalmente retirada do texto constitucional e 

quando sua soberania deixou, legalmente, de existir.  

Neste contexto histórico, posiciona-se Nucci49: 

Golpe, de fato, a instituição do júri sentou com a edição da Carta 
de 10 de novembro de 1937, porque seu texto silenciou a respeito 
do tribunal popular. A primeira reação de muitos juristas foi no 
sentido de que ele teria sido extinto. Essa opinião, no entanto, não 
prevaleceu, tendo em vista que o Decreto-lei nº 167, de 5 de 
janeiro de 1938, regulou a instituição do júri, evidenciado que 
estava presente no sistema normativo. Sua competência ficou 
restrita aos julgamentos dos seguintes crimes: homicídio, 
infanticídio, induzimento ou auxílio a suicídio, duelo com resultado 
de morte ou lesão seguida de morte, roubo seguido de morte e 
sua forma tentada (art. 3º).     

Depois de perder sua soberania em 1937, os constituintes 

de 1946 quiseram restaurá-la, com o intuito de manter o Tribunal Popular, posto 

que acreditavam ser a participação popular nos julgamentos criminais uma grande 

expressão de democracia50. Neste ano, então, a instituição foi recolocada no 

capítulo dos direitos e garantias individuais, passando a ter competência 

específica para julgar a prática de crimes dolosos contra a vida51.  

                                            
48  STRECK, Lenio Luiz. Tribunal do Júri: símbolos e rituais. 4. ed. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2001. p. 89. 
49  NUCCI, Guilherme de Souza. Júri: princípios constitucionais. São Paulo: Juarez de Oliveira, 

1999. p. 39. 
50  MARQUES, José Frederico. A instituição do júri. Campinas, SP: Bookseller, 1997. p. 54. 
51  STRECK, Lenio Luiz. Tribunal do Júri: símbolos e rituais. 4. ed. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2001. p. 90. 
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O espírito daquela Constituição assim fora retratado por 

Marcelo Caetano52: 

Na verdade, a assembléia de 1946 não buscou fazer grandes 
inovações, não quis erguer um edifício constitucional mais 
grandioso e mais belo que os anteriores. Modestamente, com um 
grande sentido das realidades, quis apenas restaurar o sistema 
democrático de 1891 e 1934, foi conservadora no sentido de 
pretender aproveitar das constituições anteriores tudo quanto a 
prática tinha revelado útil, eliminando o que se mostrara de 
execução complicada e difícil ou mesmo prejudicial.   

A Constituição de 1967, produzida durante o regime militar,  

manteve o Tribunal do Júri no capítulo dos direitos e garantias individuais, o que 

também fez a Emenda Constitucional de 1969. Todavia, esta última, mencionou o 

seguinte em seu art. 153, § 18: “É mantida a instituição do júri, que terá 

competência no julgamento dos crimes dolosos contra a vida”. Nota-se, portanto, 

que a Carta Constitucional fixou a competência estritamente para o julgamento 

dos crimes dolosos contra a vida, sem sequer deliberar a respeito de sua 

soberania, sigilo das votações ou plenitude de defesa53. 

A respeito da manutenção da instituição do Júri no rol dos 

direitos e garantias individuais em 1967, comenta apropriadamente Streck54 que 

“Tal dispositivo foi mantido pela Constituição de 1967 e pela Emenda de 1969, a 

qual, entretanto, não fez menção à soberania do júri, reabrindo, por 

conseqüência, a discussão sobre a sua relevância em nossa sociedade”.  

Por fim, a Constituição brasileira de 1988, em face do 

cenário democrático vivenciado naquela ocasião, trouxe novamente ao júri os 

princípios e características da Carta Magna de 1946, ou seja, soberania dos 

veredictos, sigilo das votações e plenitude de defesa. Além disso, o júri foi 

                                            
52  “apud’’ NUCCI, Guilherme de Souza. Júri: princípios constitucionais. São Paulo: Juarez de 

Oliveira, 1999. p. 41.  
53  NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 44. 
54  STRECK, Lenio Luiz. Tribunal do Júri: símbolos e rituais. 4. ed. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2001. p. 90. 
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efetivamente posto no capítulo que trata sobre os direitos e garantias individuais, 

tendo sua competência restrita ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida55.  

De fato, após esta breve abordagem sobre a evolução 

histórica do Tribunal do Júri no Brasil e no mundo, é possível perceber que esta 

Instituição sofreu diversas modificações no decorrer dos anos até chegar aos 

moldes que se encontra hoje.  

Atualmente, o júri está inserido no art. 5º, XXXVIII, da 

Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988, e é regulado pelo 

decreto-lei nº 3.689/41, que veio criar o Código de Processo Penal ainda em 

vigor. Entretanto, vale ressaltar, que recentemente passou a vigorar a Lei nº 

11.689/08, a qual alterou o procedimento do júri em sua quase totalidade, a fim de 

conferir maior celeridade e efetividade aos julgamentos. 

A seguir, far-se-á uma sucinta abordagem a respeito dos 

princípios e características constitucionais do Tribunal Popular. 

1.2 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO TRIBUNAL DO JÚRI 

Sabido é que etimologicamente a palavra princípio tem 

variados significados. Neste caso, vale destacar o de ser um momento em que 

algo tem origem; é a causa primária ou o elemento predominante na constituição 

de um todo orgânico56. 

Para Nucci57, quando se menciona um princípio 

constitucional, referi-se à base do sistema legislativo como um todo, ao menos no 

que se refere às normas infraconstitucionais. Assim, deve ser respeitado como 

um elemento irradiador que imanta todo o ordenamento jurídico. 

No tocante ao conceito de princípios, voltar-se-á a tratar, de 

forma mais aprofundada no terceiro capítulo, mais especificamente no item 3.1. 

                                            
55  NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 44. 
56  NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 23. 
57  NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 23. 
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O Tribunal do Júri, após a promulgação da Constituição 

Federal de 1988, é regido por quatro princípios básicos de direito, os quais estão 

enumerados no art. 5°, XXXVIII, alíneas “a, b, c e d” da citada Carta Magna. Em 

razão de tais princípios estarem disciplinados no capítulo dos Direitos e Garantias 

Individuais, não podem ser abolidos nem por emenda constitucional, 

caracterizando efetiva cláusula pétrea, em face da limitação material contida no 

art. 60, §4º, IV, da CRFB/88.  

Assim dispõe o art. 5º, XXXVIII, da Constituição da 

República Federativa do Brasil, ipsis litteris: 

Art. 5º, XXXVIII – é reconhecida instituição do júri, com a 

organização que lhe der a lei, assegurados: 

a) a plenitude de defesa; 

b) o sigilo das votações; 

c) a soberania dos veredictos; 

d) a competência do julgamento dos crimes dolosos contra 

a vida. 

São estes os princípios constitucionais que regem o Tribunal 

do Júri e que, para seu perfeito funcionamento, devem ser aplicados em cada 

julgamento para a obtenção de um resultado justo e imparcial.  

Passar-se-á agora ao estudo individualizado de cada um dos 

princípios acima destacados. 

Em sua alínea “a”, o art. 5º, XXXVIII, da CRFB/88, assegura 

ao acusado o direito da plenitude de defesa. Sobre tal princípio, assim disciplina 

Nucci58: “O que se busca aos acusados em geral é a mais aberta possibilidade de 

defesa, valendo-se dos instrumentos e recursos previstos em lei e evitando-se 

qualquer forma de cerceamento”. 

                                            
58  NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 25. 
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Notadamente, a plenitude de defesa visa aos réus, no 

Tribunal do Júri, a defesa perfeita, utilizando-se de todos os meios necessários, 

entretanto, por óbvio, obedecendo ao fiel cumprimento da lei. 

Neste sentido, doutrina Pontes de Miranda59: 

Ainda como conseqüência de tal princípio (...) inclui-se o fato de 
os jurados serem tirados de todas as classes sociais para 
julgamento de seus semelhantes (pares), o que confere um tom 
democrático ao julgamento. Ressalte-se, por derradeiro, que o 
princípio em análise se refere tanto à autodefesa, verificada no 
interrogatório do réu, como a defesa técnica, realizada por seu 
advogado. Daí se entender que, na hipótese de contradição entre 
uma e outra (por exemplo, o réu nega a autoria do crime no 
interrogatório enquanto que o advogado sustenta a legítima 
defesa), ambas as teses devem ser objeto de questionário a ser 
respondido pelos jurados (...). 

Portanto, verifica-se que a plenitude de defesa permite ao 

acusado a utilização em plenário tanto da defesa técnica quanto da argumentação 

não jurídica para produzir o convencimento do corpo de jurados, os quais 

decidem com base em suas consciências, não precisando fundamentar seus 

votos.  

Sobre o livre convencimento dos jurados no Tribunal 

Popular, disciplina Luis Flávio Gomes et al60: “(...) o júri propicia um julgamento 

que vai além da frieza da lei e da tecnicidade do processo, na medida em que os 

jurados, inclusive, não podem fundamentar suas decisões e julgam conforme 

suas consciências, não ficando adstritos à severidade da prova dos autos”. 

                                            
59  ‘’apud’’ GOMES, Luiz Flávio; CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Comentários 

às Reformas do Código de Processo Penal e da Lei de Trânsito. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2008. p. 20. 

60  GOMES, Luiz Flávio; CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Comentários às 
Reformas do Código de Processo Penal e da Lei de Trânsito. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2008. p. 20. 
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Assim, compreende-se que a aplicação da plenitude de 

defesa é fundamental para a busca da verdade real, obtendo-se, 

consequentemente, um julgamento justo. 

Tal princípio há muito, gera grande discussão doutrinária, 

visto que alguns doutrinadores equiparam as terminologias ampla defesa e 

plenitude de defesa, de modo que consideram que tais expressões possuem o 

mesmo significado. Já, para outra corrente as garantias da ampla defesa e 

plenitude de defesa não podem ser consideradas sinônimos, haja vista serem 

princípios totalmente distintos, sendo está distinção muito mais benéfica aos réus.    

Salienta-se que tal controvérsia, motivo de grande discussão 

na literatura penal e processual penal, será abordada no terceiro capítulo desta 

dissertação, onde falaremos sobre “ Questões Controvertidas do Tribunal do Júri”. 

Então, por hora, utilizaremos o entendimento dos autores que fazem esta 

diferenciação entre as garantias mencionadas.  

Na alínea “b”, do art. 5º, XXXVIII, o dispositivo constitucional 

trata sobre o princípio do sigilo das votações, este é o momento em que os sete 

jurados que acompanharam a sessão em plenário são encaminhados a uma sala 

especial, onde será procedida a votação dos quesitos, o que ocorre longe das 

vistas do público.  

Em respeito ao sigilo das votações, dispõe o art. 485, caput, 

do Código de Processo Penal: “O juiz presidente, os jurados, o Ministério Público, 

o assistente, o querelante, o defensor do acusado, o escrivão e o oficial de justiça 

dirigir-se-ão à sala especial a fim de ser procedida a votação”.  

Percebe-se que a finalidade do constituinte em estabelecer o 

sigilo de votações no Tribunal do Júri fundamenta-se na preservação da livre 

formação de convicção dos jurados, a fim de que fiquem inaccessíveis a qualquer 

influência externa. A respeito deste princípio, leciona Nucci61: 

                                            
61  NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 30. 
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Em primeiro lugar, deve-se salientar ser do mais alto interesse 
público que os jurados sejam livres e isentos para proferir seu 
veredicto. Não se pode imaginar um julgamento tranqüilo, longe 
de qualquer pressão, feito à vista do público, no plenário do júri. 
Note-se que as pessoas presentes costumam manifesta-se 
durante a sessão, ao menor sinal de um argumento mais incisivo 
feito pela acusação ou pela defesa. 

Na mesma linha, é o entendimento de Hermínio Alberto 

Marques Porto62: 

Incomunicabilidade e sigilo são previstos como proteção à 
formação e manifestação, livres e seguras, do convencimento 
pessoal dos jurados, pela incomunicabilidade protegidos de 
eventuais envolvimentos para arregimentação de opiniões 
favoráveis, ou desfavoráveis, ao réu, e pelo sigilo das votações, 
tendo garantia do resguardo da opinião pessoal e individual, que 
pode não ser a majoritária, que é a expressão das decisões do 
Júri (art. 448); tem, portanto, o cidadão sorteado para o exercício 
das relevantes funções de jurado, então na posição de integrante 
de um dos órgãos que exercem a Jurisdição Penal no País, 
garantias para a livre formação de seu convencimento e para a 
livre expressão de sua decisão. 

Nucci63 salienta, ainda, em seus ensinamentos, que embora 

a votação seja sigilosa, não é secreta, pois é acompanhada pelo órgão 

acusatório, pelo assistente de acusação, pelo defensor e pelos funcionários do 

Judiciário, além de ser conduzida pelo juiz de direito. 

Portanto, o sigilo das votações busca, em regra geral, 

resguardar a livre convicção dos jurados, de modo que se alcance uma decisão 

sem interferências externas que possam influir na imparcialidade do júri. 

A alínea “c” dispõe sobre o princípio da soberania dos 

veredictos, o qual aduz que a decisão dos jurados não pode ser substituída pela 

de juiz togado.  

                                            
62  PORTO, Hermínio Alberto Marques. Júri: procedimentos e aspectos do julgamento. 11. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2005. p. 42. 
63  NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 30. 
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Nas palavras de José Frederico Marques64, a soberania dos 

veredictos é: 

Se soberania do júri, no entender da communis opinio doctorum, 
significa a impossibilidade de outro órgão judiciário substituir ao 
júri na decisão de uma causa por ele proferida, soberania dos 
veredictos traduz, mutatis mutandis, a impossibilidade de uma 
decisão calcada em veredictos dos jurados ser substituída por 
outra sentença sem esta base. Os veredictos são soberanos, 
porque só os veredictos é que dizem se é procedente ou não a 
pretensão punitiva. 

Entretanto, há de se ressaltar que a soberania dos 

veredictos não impede que as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença 

possam ser revistas quanto ao seu mérito.  

Neste sentido, mais uma vez, bem explana Marques65: 

Ao demais, a lei não fala em soberania do veredicto, nem em 
soberania de cada veredicto (se assim fosse, até o protesto por 
novo Júri seria inconstitucional), e sim, do conjunto dos veredictos. 
Quer isto dizer que mais de um veredicto pode haver, embora o 
último, predominando sobre o primeiro, forçosamente o revogue.  

 Na mesma linha Nucci66 diz que “De fato, os veredictos do 

tribunal popular podem ser revistos, pois acreditar que o ser humano é perfeito, 

ou seja, que não pode errar, somente por estar num colegiado, é patente 

inverdade. Juízes equivocam-se e podem cometer erros graves, seja para 

condenar ou para absolver”.  

                                            
64  MARQUES, José Frederico. A instituição do júri. Campinas, SP: Bookseller, 1997. p. 80. 
65  MARQUES, José Frederico. A instituição do júri. Campinas, SP: Bookseller, 1997. p. 80. 
66  NUCCI, Guilherme de Souza. Júri: princípios constitucionais. São Paulo: Juarez de Oliveira, 

1999. p. 87. 
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Grande parte da doutrina entende que a participação popular 

no julgamento do Júri é uma verdadeira demonstração de cidadania, em uma 

legítima democracia, razão pela qual a decisão proferida deve ser respeitada67. 

Entretanto, grande discussão gira em torno deste princípio 

quando se fala sobre a possibilidade de modificação do mérito da decisão 

proferida pelos jurados na esfera de revisão criminal, quando do reconhecimento 

da ocorrência de um erro judiciário que tenha vitimado o réu, desta forma, 

absolvendo-o.  

Quanto à possibilidade de apelação da sentença, prevista no 

art. 593, III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, quando a decisão dos 

jurados for manifestamente contrária a prova dos autos, o Tribunal ad quem 

sujeitará o réu a novo julgamento, conforme disciplina o § 3º, do mesmo artigo de 

lei. Razão pela qual, conclui-se, que a soberania dos veredictos não será afetada 

neste caso.  

Em sua alínea “d”, o art. 5º, XXXVIII, da CRFB/88, disciplina, 

mais especificamente, sobre uma característica do Tribunal do Júri, qual seja “a 

competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida”.  

Por ser a competência uma importante particularidade do 

Instituto em análise, reservamos um subtítulo deste capítulo para tratarmos sobre 

o assunto, motivo pelo qual passar-se-á, a seguir, a uma abordagem mais 

especifica sobre a competência do Tribunal Popular. 

1.3 COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI 

A CRFB/88, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, 

conferiu ao Tribunal do Júri a competência para o julgamento dos crimes dolosos 

contra a vida, sejam eles tentados ou consumados. Tal dispositivo constitucional 

                                            
67  ALMEIDA, Ricardo Vital ‘’apud’’ NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2008. p. 33. 
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garante ao Tribunal Popular uma competência mínima, de modo que é possível a 

ampliação desta para a abrangência de outras modalidades de delitos68.  

Segundo o art. 74, § 1º, do Código de Processo Penal, 

compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes previstos nos arts. 121, §§ 

1º e 2º, 122, parágrafo único, 123, 124, 125, 126 e 127, do Código Penal, 

consumados ou tentados. 

Portanto, são os crimes dolosos contra a vida consumados 

e/ou tentados: 

I – O homicídio doloso, simples, privilegiado ou qualificado; 

II – O induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio; 

III – O infanticídio; 

IV – O aborto, em qualquer de suas modalidades.  

Esses são os crimes de competência do Júri, entretanto, ela  

pode ser ampliada por lei ordinária. 

No entendimento de Paulo Filho69 “Na competência do Júri, 

incluem-se os crimes consumados e tentados contra a vida; daí por que o 

latrocínio e o seqüestro são considerados não como delitos-fim, mas como 

delitos-meio ou agravantes, conforme o caso e, destarte escapam da 

competência do Júri”. 

Adverte, ainda, Gomes et al70 que “...no latrocínio (v. Súmula 

603 do STF), estupro seguido de morte, lesão corporal com o mesmo resultado 

                                            
68  NUCCI, Guilherme de Souza. Júri: princípios constitucionais. São Paulo: Juarez de Oliveira, 

1999. p. 174.  
69  PAULO FILHO, Pedro. Grandes advogados, grandes julgamentos. 3. ed. Campinas, SP: 

Millennium, 2003. p. 05. 
70  GOMES, Luiz Flávio; CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Comentários às 

Reformas do Código de Processo Penal e da Lei de Trânsito. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2008. p. 24. 
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etc., a competência para o julgamento será do Juiz singular”, já que o dolo inicial 

do agente não foi atentar contra a vida.  

Grande dúvida persistia na doutrina com relação a 

competência do crime de genocídio, porém o STF (RE 351. 487 – RR) acabou por 

decidir que este delito é de competência do juiz singular, haja vista que o bem 

jurídico ofendido em primeiro lugar não é a vida, mas sim a preservação de uma 

raça, etnia. 

Outra regra que determina a competência do Tribunal do Júri 

é a prevista nos artigos 78 e 79, do Código de Processo Penal, os quais 

determinam que a competência seja definida por conexão ou continência, o que 

importa unidade de processo e de julgamento. Sendo assim, no concurso entre a 

competência do Júri e a de outro órgão da Jurisdição Penal Comum ou Ordinária, 

prevalecerá sempre a competência deste Tribunal71.  

Com relação à atração da competência para o Tribunal do 

Júri em razão da Conexão ou Continência, bem definem Luiz Flávio Gomes, 

Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto72, em sua obra: 

De outro lado, em virtude de disposição expressa do Código de 
Processo Penal (art. 78, I), havendo conexão entre um delito 
contra a vida e um outro crime de natureza diversa (por exemplo, 
homicídio doloso e resistência, homicídio doloso e ocultação de 
cadáver), ambos serão atraídos pelo júri, para que ocorra unidade 
do processo e do julgamento (art. 79), o que confirma a 
possibilidade de o legislador ordinário ampliar a competência do 
Tribunal Popular. 

Neste contexto, Marrey et al73 conceitua conexão e 

continência da seguinte forma: 

                                            
71  PORTO, Hermínio Alberto Marques. Júri: procedimentos e aspectos do julgamento. 11. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2005. p. 43. 
72  GOMES, Luiz Flávio; CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Comentários às 

Reformas do Código de Processo Penal e da Lei de Trânsito. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2008. p. 24.  
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A conexão provém, nos termos legais, da pluralidade de infrações 
concomitantemente com a pluralidade de agentes. Dela resulta a 
instauração de uma só ação penal, para o julgamento simultâneo 
das infrações conexas, embora de natureza diversa, observando-
se, contudo, a regra de modificação da competência, para que 
predomine a do Júri. (...) Verifica-se, por seu turno, a continência 
quando duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma 
infração (Parte Geral/84 do CP, art. 29), com pluralidade de 
agentes e unidade de infração, ou cometida a ação ou omissão, 
com duplicidade de resultado (Projeto, art. 40 e CPP, art. 77).  

Outra exceção a competência do Tribunal do Júri, verifica-se 

na ocorrência das hipóteses de prerrogativa de foro ou foro especial por 

prerrogativa de função. A esse respeito, destaca-se a lição de Gomes et al74: 

Resta observar que a competência do Tribunal do Júri para 
julgamento dos crimes dolosos contra a vida não tem caráter 
absoluto, admitindo exceções, como aquela que se verifica nas 
hipóteses de prerrogativa de foro ou foro especial por prerrogativa 
de função. De sorte que, se o Presidente da República pratica um 
homicídio doloso, ele não será julgado pelo Júri, mas pelo STF 
(art. 102, I, b, da CF). Ou, se um Governador de Estado se vê na 
mesma situação, o processo será julgado pelo STJ (art. 105, I, a, 

da CF). Também o prefeito municipal deve ser julgado pelo 
Tribunal de Justiça do respectivo Estado e não pelo Júri (art. 29, 
X, da CF). Os juízes e membros do Ministério Público, que atuam 
em 1º grau de jurisdição perante a justiça estadual, gozam da 
mesma prerrogativa e, por força de expressa disposição 
constitucional (art. 96, III, da CF), serão julgados perante o 
Tribunal de Justiça. Tratando-se de Procuradores de Justiça ou 
Desembargadores, a competência é do STJ (art. 105, I, a, da CF). 
Já se for Juiz Federal ou membro do Ministério Público Federal, a 
competência será do respectivo Tribunal Regional Federal.       

Entretanto, ressalva, Adriano Marrey, Alberto Silva Franco e 

Rui Stoco75 que, “ (...) se ocorrer a co-autoria na prática de um delito de 

                                                                                                                                    
73  MARREY, Adriano; FRANCO, Alberto Silva; STOCO, Rui. Teoria e Prática do Júri: doutrina, 

roteiros práticos, questionários, jurisprudência. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. 
p. 74-75. 

74  GOMES, Luiz Flávio; CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Comentários às 
Reformas do Código de Processo Penal e da Lei de Trânsito. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2008. p. 25-26.  
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competência do Tribunal do Júri e apenas um dos acusados for protegido pela 

prerrogativa de foro, inexistirá a possibilidade de atração do julgamento em 

relação ao outro acusado, melhor dizendo, aquele que não tem o privilégio terá de 

ser julgado perante o seu juiz natural, que será o Tribunal do Júri”. 

Há, ainda, os casos em que a competência do Tribunal do 

Júri será afastada ou alterada. Isso ocorrerá quando incidirem as seguintes 

causas: Absolvição Sumária (quando o juiz se convencer da existência de 

circunstância que exclua o crime ou isente de pena o acusado), Desclassificação 

(alteração da qualificação jurídica do fato), desaforamento (alteração da 

competência territorial), etc. 

Em suma, após uma breve abordagem sobre o histórico, 

princípios constitucionais e competência da Instituição do Júri, encerra-se o 

primeiro capítulo com o intuito de, no capítulo seguinte, iniciar-se um estudo 

acerca das modificações trazidas pela Lei nº 11.689/08 ao procedimento do 

Tribunal do Júri, de modo que, remeter-se-á às alterações mais significativas 

impostas pela lei em comento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    
75  MARREY, Adriano; FRANCO, Alberto Silva; STOCO, Rui. Teoria e Prática do Júri: doutrina, 

roteiros práticos, questionários, jurisprudência. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. 
p. 75. 
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CAPÍTULO 2  

 
 

ASPECTOS DESTACADOS DO PROCEDIMENTO DO JÚRI E AS 
PRINCIPAIS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI N° 11.689/08 

Neste capítulo falaremos sobre o procedimento especial do 

Tribunal do Júri, abordando seus aspectos principais e as mais relevantes 

alterações trazidas pela Lei nº 11.689/08. Ainda, para uma melhor compreensão 

do atual sistema procedimental adotado por este instituto, faremos uma breve 

síntese acerca do procedimento utilizado sob a égide do Código de Processo 

Penal de 1941.  

 
2.1 PROCEDIMENTO ESPECIAL BIFÁSICO 

Antes do advento da Lei nº 11.689/08 o procedimento do 

Tribunal do Júri era considerado bifásico ou escalonado, estruturando-se em duas 

fases distintas, ou seja, a primeira delas chamada sumário de culpa (iudicium 

accusationis), que ia do oferecimento da denúncia ou queixa até o trânsito em 

julgado da decisão de pronúncia. Pronunciado o réu, ofertava-se o libelo (extinto 

pela lei em comento), inaugurando-se, portanto, a segunda fase do Júri (iudicium 

causae) que se estendia até o julgamento em plenário. 

Mesmo após a reforma do Código de Processo Penal no que 

tange ao capítulo que diz respeito ao Júri, parte majoritária da doutrina continuou 

a considerar este procedimento como sendo bifásico ou escalonado, não havendo 

modificação neste sentido. A única diferença é que agora o judicium causae não 

se inicia mais com o oferecimento do libelo, o qual foi expurgado com a nova 

alteração, mas sim com a preclusão da decisão de pronúncia. 
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Neste sentido explana Bonfim76: 

O procedimento do Tribunal do Júri é bifásico ou escalonado, 
compreendendo uma fase preliminar, preparatória, seguida de 
uma fase definitiva. (...) O judicium accusationis tem como marco 
inicial o recebimento da denúncia e termina com a decisão de 
pronúncia. O judicium causae, por sua vez, inicia-se com a 
preclusão da decisão de pronúncia e termina, após as alegações 
orais, com a votação do questionário e a prolação da sentença. 
Há, portanto, um juízo de formação de culpa (judicium 

accusationis), ao qual sucede um juízo da causa (judicium 

causae).   

Entretanto, em que pese a maior parte dos que lecionam na 

área do direito penal e processual penal entenderem que o Tribunal do Júri 

comporta um procedimento bifásico ou escalonado, para Guilherme de Souza 

Nucci, principalmente depois da alteração sofrida pelo Código de Processo Penal 

no que concerne ao Júri, tornou-se evidente a existência de três fases nesse 

Instituto. Veja-se: 

Após a reforma do capítulo concernente ao júri, trona-se clara a 
existência de três fases no procedimento. A primeira, denominada 
de fase de formação de culpa (judicium accusationis), estrutura-se 
do recebimento da denúncia ou da queixa até a pronúncia (ou 
outra decisão, proferida em seu lugar, com a absolvição sumária, 
a impronúncia ou a desclassificação). A segunda fase, 
denominada de preparação do processo para julgamento em 

plenário, tem início após o trânsito em julgado da decisão de 
pronúncia e segue até o momento de instalação da sessão em 
plenário do Tribunal do Júri. A terceira, denominada de fase do 

juízo de mérito (judicium causae), desenvolve-se em plenário, 
culminando com a sentença condenatória ou absolutória, proferida 
pelo juiz presidente com base no veredicto dado pelos jurados77.   

Portanto, nota-se que para o autor acima citado o 

procedimento do Júri é trifásico. Todavia, importante destacar que, até mesmo 

para Nucci, assim como para os demais autores estudados, o procedimento do 
                                            

76  BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p.501 
77  NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8. Ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2008. p.735. 
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Tribunal Popular é especial, já que não está inserido dentro do procedimento 

ordinário, sumário, nem sumaríssimo.  

O procedimento do júri é trifásico e especial. No Código de 

Processo Penal, no Livro II, Título I, foi inserido, por equívoco, como parte do 

“processo” (na realidade, o correto seria a denominação de procedimento) 

comum. Possivelmente, sob o enfoque anterior à Lei 11.689/2008, o início do 

procedimento tinha aspectos do comum (arts. 394 a 405, CPP) e, somente na 

sequência, alterava-se completamente, adquirindo uma estrutura procedimental 

própria (arts. 406 a 497, CPP), nitidamente especial78. 

Além disso, a alteração de 2008 do Código de Processo 

Penal corretamente reconheceu ser o Tribunal do Júri um procedimento e não um 

processo, como era equivocadamente denominado pela antiga legislação79. 

A seguir, entraremos no estudo mais aprofundado quanto às 

duas fases do Tribunal do Júri (judicium accusationis e judicium causae), 

inicialmente fazendo uma explanação sobre a primeira fase ou sumário de culpa. 

2.2 PRIMEIRA FASE OU “JUDICIUM ACCUSATIONIS” 

O Tribunal do Júri, como já mencionado anteriormente, é 

competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Assim, proposta 

a denúncia pelo membro do Ministério Público ou a queixa, nos casos em que for 

proposta ação penal privada subsidiária da pública ou nos casos de crimes 

conexos em que um for de ação penal pública e outro de ação penal privada, dá-

se início a fase do sumário de culpa.  

Portanto, esta primeira fase ou Juízo de formação de culpa, 

inicia-se com o recebimento da peça inicial acusatória (denúncia80 ou queixa81) e 

termina com a preclusão da decisão de pronúncia. 

                                            
78  NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p.46. 
79  ISHIDA, Válter Kenji. Prática Jurídica Penal. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2008. p.166. 
80  Peça inicial da ação penal pública incondicionada ou condicionada por representação, de 

legitimidade do Ministério Público. 
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O art. 406, do Código de Processo Penal, disciplina que 

recebida a denúncia ou queixa pelo magistrado, este determinará a citação do réu 

para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer resposta à acusação por escrito.  

No entanto, vale lembrar, conforme mencionado por 

Tourinho Filho82 que “ofertada à denúncia ou queixa, o juiz poderá rejeitá-la com 

fulcro no art. 395 do CPP, (...), podendo o acusador, dessa decisão, recorrer com 

fundamento no art. 581, I, do CPP”.  

O prazo para o oferecimento da resposta, depois de citado o 

réu, se inicia a partir do cumprimento do mandado citatório. Porém, no caso de 

citação inválida ou via edital, ele será contado do comparecimento do acusado ou 

de seu defensor em juízo (art. 406, § 1º, CPP).  Além disso, dispõe o § 2º deste 

mesmo artigo, que na exordial acusatória poderão ser arroladas até 8 (oito) 

testemunhas.  

Todavia, como bem referenciado por Bonfim83: “(...) se o 

acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, ficarão 

suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz, nos 

termos do art. 366, determinar a produção antecipada das provas consideradas 

urgentes (...)”.  

Ainda sobre as disposições do art. 406, do Código de 

Processo Penal, leciona Nucci84: 

Na resposta do réu, que pode continuar a ser designada por 
defesa prévia, cabe-lhe, igualmente, arrolar até oito testemunhas, 
com apresentação da qualificação e pedido para intimação. Além 
disso, o acusado poderá argüir preliminares, alegando qualquer 
matéria interessante à sua defesa (vícios do processo, provas 
indispensáveis a produzir, causa de extinção da punibilidade etc.), 
oferecer documentos e justificações (art. 406, §§ 2º e 3º, CPP).  

                                                                                                                                    
81  Peça inicial da ação penal privada, de legitimidade do ofendido. 
82 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 

2009. p. 705. 
83  BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p.509. 
84  NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p.48. 



 

 

32

 Na sequência, não apresentada à defesa pelo acusado 

devidamente citado, o juiz nomeará defensor para oferecê-la dentro do prazo 

legal. Desta forma, procedendo conforme o texto do art. 408, CPP: “Não 

apresentada à resposta no prazo legal, o juiz nomeará defensor para oferecê-la 

em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos autos”.  

Como bem salienta Edilson Mougenot Bonfim85, antes do 

encerramento da fase postulatória serão obedecidas às seguintes etapas 

enunciadas pelo Código de Processo Penal: 

Regularmente citado o acusado e não oferecida a resposta no 
prazo legalmente fixado, o magistrado nomeará defensor para 
oferecê-la em até 10 dias, concedendo-lhe vista dos autos (art. 
408). Em obediência ao princípio do contraditório, o magistrado, 
oferecida a resposta, dará oportunidade para o Ministério Público 
(ou querelante, na hipótese de ação privada subsidiária da 
pública) manifestar-se no prazo de 5 dias, se arguidas 
preliminares ou juntados documentos (art. 409). A realização das 
diligências requeridas e a oitiva das testemunhas deverá ser feita 
no prazo máximo de 10 dias (art. 410).  

 Vencidas essas etapas, o juiz de 1º Grau designará 

audiência de instrução e julgamento, que após a edição da Lei nº 11.689/08 

passou a ser una. Observe-se o disposto no art. 411, do CPP: 

Na audiência de instrução, proceder-se-á à tomada de 
declarações do ofendido, se possível, à inquirição das 
testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 
bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 
reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em 
seguida, o acusado e procedendo-se o debate.  

Para Ferreira86 “A instrução é orientada pelos princípios da 

oralidade e da concentração dos atos em audiência. (...) Essa é uma alteração 

                                            
85  BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p.510. 
86 FERREIRA, Ruy Barbosa Marinho. Alterações do Código de Processo Penal. 1. ed. Leme, SP: 

Anhanguera, 2008. p.25. 
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importante, que vê no interrogatório, sobretudo, um ato de defesa (não de 

acusação)”.  

Atinente a audiência de instrução e julgamento nesta 

primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, eis a lição de Tourinho Filho87: 

Na audiência, tomam-se as declarações do ofendido (se possível), 
os depoimentos das testemunhas da Acusação e da Defesa, bem 
como procedem-se a eventuais esclarecimentos de peritos, a 
acareações e ao reconhecimento de pessoas ou coisas, o réu é 
qualificado e interrogado, seguindo-se os debates. O prazo para a 
Acusação será de 20 minutos, prorrogáveis por mais 10. O 
mesmo ocorrerá com a Defesa. Se houver assistente, este falará 
por 10 minutos, e, nesse caso, a Defesa ainda fará jus a mais 10 
minutos. Dentro de 10 dias deverá o Juiz proferir sua decisão.  

Assim sendo, com o intuito de proporcionar celeridade 

processual ao procedimento do júri, o legislador, com a reforma da Lei nº 

11.689/08, passou a determinar a concentração das provas em uma única 

audiência, ou seja, a instrução do processo passou a ser realizada em um único 

dia.  

Encerrada a audiência de instrução e julgamento o 

procedimento desta fase do sumário de culpa deverá terminar em até noventa 

dias88, o que foi estabelecido pelo legislador no artigo 412, do Código de 

Processo Penal, na busca da celeridade processual.  

Ressaltando que, o não cumprimento do prazo estabelecido 

pela legislação, poderá gerar pretexto para a alegação de excesso que, conforme 

o caso resultará inclusive na soltura do réu segregado89. 

                                            
87  TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 

2009. p. 705. 
88  Como o artigo faz menção ao procedimento, este prazo deve ser contado do recebimento da 

denúncia. (“apud” MENDONÇA, Andrey Borges de. Nova reforma do Código de Processo 
Penal: comentada artigo por artigo. 2 ed. São Paulo: Método, 2009. p.14-15). 

89  FERREIRA, Ruy Barbosa Marinho. Alterações do Código de Processo Penal. 1. ed. Leme, SP: 
Anhanguera, 2008. p.33. 
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Antes do encerramento definitivo da fase do judicium 

accusationis, concluídos os debates, o juiz, na própria audiência ou no prazo de 

dez dias, proferirá sua decisão quanto ao destino do acusado. Dessa forma, 

caberá ao magistrado deliberar se irá proferir uma sentença de pronúncia, 

impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação. Vejamos, de forma 

individualizada, cada uma dessas decisões.  

Assim dispõe o art. 413, do Código de Processo Penal: “O 

juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade 

do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.  

Desta feita, com base no texto acima transcrito vê-se que, 

convencido da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, o juiz 

determinará que o réu seja julgado perante o Tribunal do Júri. 

No que tange a decisão de pronúncia, ato em que o 

magistrado delega a competência para julgamento ao Tribunal Popular, destaca-

se: 

Esta decisão é a que permite que o réu seja julgado pelo Tribunal 
do Júri, encerrando a primeira fase do procedimento, em que se 
buscava o julgamento da viabilidade da acusação (iudicium 

accusationis) e dando início à segunda fase, de julgamento do 
mérito (iudicium causae). Assim sendo, a pronúncia é uma 
decisão interlocutória (que não julga o mérito) mista (que põe fim a 
uma fase procedimental) não terminativa (que não encerra o 
processo). Corrigiu-se, portanto, uma falha da antiga redação do 
art. 408, §1º, do CPP, que tratava a decisão de pronúncia como 
sentença. Como é sabido, no processo penal somente é sentença 
aquela decisão que julga o mérito, o que certamente não ocorre 
na pronúncia90.  

Como bem aludido, a decisão de pronúncia não decide o 

mérito da ação, motivo pelo qual não pode ser considerada uma sentença, mas 

sim uma decisão interlocutória. Tal erro de denominação foi corrigido após a 

reforma do Código de Processo Penal de 2008. 
                                            

90  MENDONÇA, Andrey Borges de. Nova reforma do Código de Processo Penal: comentada 
artigo por artigo. 2 ed. São Paulo: Método, 2009. p.16. 
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Além disso, como bem frisado por Bonfim91 “Temos que o 

juiz não pode incursionar exageradamente sobre as provas dos autos, já que 

assim poderia influir no ânimo do Conselho dos Jurados, causando nulidade do 

pronunciamento”.  

Já a impronúncia está prevista no art. 414, do CPP: “Não se 

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

autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”. 

Portanto, convencido da não existência do crime ou de 

indícios suficientes de que não seja o réu seu autor, o magistrado julgará 

improcedente a peça de acusação. Vejamos: 

Se o juiz não se convencer da existência do crime ou de indício 
suficiente de que seja o réu seu autor, julgará improcedente a 
denúncia ou queixa. Ou seja, ocorre a inadmissibilidade de 
apreciação da imputação pelo Tribunal do Júri por não haver 
materialidade delitiva ou indícios suficientes de autoria justificá-la. 
É decisão terminativa na medida em que julga a improcedência da 
pretensão acusatória de o réu ser julgado pelo Tribunal do Júri92. 

Sob a ótica de Ishida93 a impronúncia é “(...) decisão 

interlocutória mista terminativa (não é sentença porque não analisa o mérito, que 

é função dos jurados e do juiz-presidente), fazendo apenas coisa julgada formal 

(...)”.  

Entretanto, tal decisão poderá fazer coisa julgada material, 

ou seja, ocasião em que o mérito não poderá mais ser discutido, quando o juiz 

entender que o fato não constitui infração penal ou quando provada sua 

inexistência94. 

                                            
91  BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p.513. 
92  BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p.515. 
93  ISHIDA, Válter Kenji. Processo Penal: de acordo com a reforma processual penal. São Paulo: 

Atlas, 2009. p.212-213. 
94  ISHIDA, Válter Kenji. Processo Penal: de acordo com a reforma processual penal. São Paulo: 

Atlas, 2009. p.213 
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Como a decisão de impronúncia faz, em regra, coisa julgada 

formal, é possível o oferecimento de nova denúncia ou queixa no caso de 

surgimento de novas provas, por óbvio desde que não tenha ocorrido a extinção 

da punibilidade do acusado, conforme previsto no parágrafo único do artigo 414, 

do Código de Processo Penal. 

Há, ainda, duas hipóteses em que pode ocorrer a chamada 

despronúncia, ocasião em que o acusado é impronunciado logo depois de ter sido 

pronunciado pelo juiz do Tribunal do Júri. Essa decisão pode ser proferida 

quando: a) o juiz se retrata em nível de recurso em sentido estrito, revogando sua 

decisão; ou b) se mantida a pronúncia, o Tribunal a revoga95.  

Nos moldes do artigo 415, do Código de Processo Penal, 

antes de mandar o réu a julgamento perante o Tribunal do Júri o magistrado 

decidirá se o absolverá sumariamente, após a análise das seguintes proposições: 

Art. 415 – O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o 
acusado, quando: 

I - provada a inexistência do fato; 

II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato; 

III – o fato não constituir infração penal; 

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

Percebe-se que a absolvição sumária é uma decisão com 

natureza de sentença absolutória, já que aprecia o mérito da causa. Além disso, 

mencionada decisão é vista pela doutrina como uma exceção ao princípio da 

soberania dos veredictos. Esse é o entendimento de Mendonça96, notemos: 

A terceira decisão passível de ser prolatada ao final da primeira 
fase do procedimento do Júri é a absolvição sumária, em que o 

                                            
95  ISHIDA, Válter Kenji. Processo Penal: de acordo com a reforma processual penal. São Paulo: 

Atlas, 2009. p.213. 
96  MENDONÇA, Andrey Borges de. Nova reforma do Código de Processo Penal: comentada 

artigo por artigo. 2 ed. São Paulo: Método, 2009. p.23. 
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magistrado adentra no mérito e absolve, desde logo, o acusado. É 
um julgamento antecipado da causa e se trata de verdadeira 
sentença absolutória. É uma exceção ao princípio da soberania 
dos veredictos, pois o magistrado retira dos jurados o julgamento 
dos fatos imputados. Entretanto, sempre foi admitida a absolvição 
sumária, pois, apesar de ser uma exceção ao mencionado 
princípio, é justificada para evitar que o réu seja submetido ao 
julgamento em situações em que se vislumbra, de plano, que é 
caso de absolvição.  

Apesar de se tratar de evidente exceção ao princípio da 

soberania dos veredictos, é imprescindível que a decisão de absolvição sumária 

seja declarada apenas quando se obtiver prova segura, incontroversa e clara 

acerca das situações previstas no artigo 415, do CPP.  

Compete salientar que o parágrafo único do artigo 415 traz a 

hipótese de absolvição sumária imprópria. Colaciona-se: 

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 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código 
Penal, salvo quando esta for a única tese defensiva.  

O parágrafo acima transcrito disciplina a situação em que 

houver inimputabilidade decorrente de doença mental. Porém, em regra, não é 

possível a aplicação da absolvição sumária imprópria, já que quando absolvido 

por inimputabilidade em razão de doença mental (art. 26, do CP), será aplicada 

ao acusado medida de segurança (art. 97 do CP c/c o art. 386, parágrafo único, 

inc. III, do CPP), o que não deixa de ser uma sanção penal97.  

Prolatada a sentença absolutória, é obrigatória a 

interposição de recurso ex officio pelo juiz, a fim de que a decisão seja apreciada 

pelo Tribunal. Nas palavras de Tourinho Filho98: “Absolvido o réu nessa fase, a lei 

impõe ao juiz a obrigação de ‘recorrer’, de ofício, e enquanto os autos não 

                                            
97  MENDONÇA, Andrey Borges de. Nova reforma do Código de Processo Penal: comentada 

artigo por artigo. 2 ed. São Paulo: Método, 2009. p.24. 
98 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 

2009. p.707. 
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subirem à instância superior a sentença não transita em julgado e terá a mesma 

força da impronúncia”.  

Nos casos de conexão com crimes que não sejam de 

competência do Tribunal do Júri, a sentença de absolvição sumária não poderá 

dizer quanto a esses delitos, situação em que o juiz remeterá os autos ao juízo 

competente para apreciar a matéria99. 

Prevista no artigo 419, do Código de Processo Penal, a 

decisão de desclassificação será prolatada pelo juiz quando ele verificar que o 

acusado incorreu em crime diverso do descrito na denúncia ou queixa, sendo este 

estranho à competência do Tribunal do Júri.  

Assim dispõe o artigo 419, do CPP: “Quando o juiz se 

convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos 

referidos no § 1º do art. 74 deste Código e não for competente para o julgamento, 

remeterá os autos ao juiz que o seja”.  

Sobre a decisão de desclassificação, pondera Mendonça100 

em sua obra: 

A última decisão passível de ser tomada ao final do ius 

accusationis é a desclassificação do crime. Nesta decisão 
interlocutória simples (que não julga o mérito), o magistrado altera 
a classificação jurídica dada ao fato, afirmando que não há um 
crime doloso contra a vida, razão pela qual deve declinar de sua 
competência.  

Porém, destaca-se, que convencido da existência de crime 

diverso daqueles de competência do Tribunal do Júri, o juiz não deverá dar ao 

fato nova qualificação jurídica, sob pena de prejulgamento101.  

                                            
99  BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p.517. 
100 MENDONÇA, Andrey Borges de. Nova reforma do Código de Processo Penal: comentada 

artigo por artigo. 2 ed. São Paulo: Método, 2009. p.29. 
101 BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p.516. 
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No que concerne a existência de crimes conexos quando da 

prolação de decisão de desclassificação, explana Mendonça102: 

Desclassificada a infração de crime doloso contra a vida para 
outra alheia à competência do Júri, o magistrado não deve tecer 
considerações sobre o crime conexo. Deve aguardar a preclusão 
da decisão e, após, remeter ambos os crimes – desclassificado e 
conexo – para julgamento perante o juiz competente.  

No entanto, como bem salientado por Nucci103, há situações 

em que o juiz não será obrigado a remeter os autos a outra Vara, isso ocorre, por 

exemplo, quando a acusação é fundada em dois homicídios e somente um deles 

é desclassificado para outro crime que não seja doloso contra a vida.  

Contra a decisão de desclassificação cabem as partes a 

interposição de recuso em sentido estrito (art. 581, II, do CPP).  

Encerradas as considerações acerca da fase que antecede 

a preparação para o plenário, passa-se ao estudo da segunda fase ou judicium 

causae.    

2.3 SEGUNDA FASE OU “JUDICIUM CAUSAE” 

Havendo a preclusão da decisão que pronunciou o acusado, 

não existindo recurso ou esgotadas as vias impugnativas, dá-se início a segunda 

fase do Tribunal do Júri (judicium causae), oportunidade em que se julgará o 

mérito da causa (art. 421, do Código de Processo Penal). 

2.3.1 A Organização do Júri 

O Tribunal do Júri é composto por um juiz togado, que 

preside a sessão, e por vinte e cinco jurados, sorteados dentre os alistados em 

                                            
102 MENDONÇA, Andrey Borges de. Nova reforma do Código de Processo Penal: comentada 

artigo por artigo. 2 ed. São Paulo: Método, 2009. p.30. 
103 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8. Ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2008. p.751. 
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uma lista anual, sendo, portanto, um órgão colegiado constituído por vinte e seis 

pessoas. 

Destes vinte e cinco jurados, em cada sessão de 

julgamento, sete serão escolhidos por meio de sorteio para compor o Conselho de 

Sentença, corpo deliberativo que irá julgar o crime doloso contra a vida. No 

entanto, para o início do julgamento, exige-se apenas a presença de quinze dos 

vinte e cinco sorteados, extraindo-se destes os sete componentes do Conselho de 

Sentença, conforme preceitua os artigos 447 e 463, do Código de Processo 

Penal. 

Com relação ao sorteio dos vinte e cinco jurados que 

participarão da reunião periódica do júri, destaca Mendonça104: 

“(...) os nomes dos jurados que compõem a lista anual serão 
colocados na chamada ‘urna geral’, fechada à chave, e desta urna 
serão retirados os 25 nomes dos jurados que irão compor a 
reunião periódica do Júri. Os 25 nomes sorteados, serão, então, 
colocados em outra urna, chamada de ‘urna de sorteio’. O sorteio 
dos 25 jurados deverá ocorrer entre 10 a 15 dias úteis de 
antecedência à instalação da reunião (...)”. 

Além disso, cumpre destacar que, após o advento da Lei nº 

11.689/08, o sorteio dos jurados, ou seja, a retirada das cédulas da urna geral, 

será procedido pelo juiz e não mais por um menor de dezoito anos. Porém, a 

legislação ainda prevê a publicidade de tal ato, razão pela qual deve ser realizado 

de portas abertas105. 

Os artigos 425 e 426, do Código de Processo Penal, 

disciplinam sobre o alistamento dos jurados para a elaboração da lista anual. 

Desta forma, poderão ser alistados anualmente 80 (oitenta) a 1.500 (mil e 

quinhentos) jurados, dependendo do tamanho da Comarca. Além do que, nas 

                                            
104 MENDONÇA, Andrey Borges de. Nova reforma do Código de Processo Penal: comentada 

artigo por artigo. 2 ed. São Paulo: Método, 2009. p.52. 
105 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 11. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2009. p.731. 
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Comarcas em que se fizer necessário, poderá ser organizada uma lista de jurados 

suplentes. 

A escolha dos jurados é um ato privativo do juiz presidente, 

o qual deverá colher informações sobre estes na sociedade em geral, buscando 

indicação de pessoas que preencham os requisitos para exercer a função (art. 

425, §2º, CPP). Para Nucci106, será feita “uma seleção aleatória, conseguindo os 

nomes nos cartórios eleitorais da região do Tribunal do Júri, bem como se 

verificando os antecedentes de cada um deles. Outros dados (...) somente são 

apurados no caso concreto, isto é, quando ele inicia sua atividade”.  

A primeira lista anual, que será provisória, deve ser 

divulgada até o dia 10 (dez) de outubro de cada ano, fazendo constar nela o 

nome e a profissão de cada jurado. Esta lista será publicada na imprensa oficial e 

em editais afixados nas portas dos Fóruns, podendo ser alterada de ofício pelo 

juiz ou por provocação de qualquer pessoa do povo.  

Neste sentido, Guilherme de Souza Nucci107 entende que: 

“(...) a responsabilidade pela convocação de jurados é do juiz 
presidente do Tribunal do Júri. A acusação e a defesa podem 
acompanhar o processo e possuem meios de solicitar a exclusão 
de pessoas não recomendáveis a servir no júri, mas não podem 
influir, decisivamente, na escolha. Incluindo-se alguém inapto, por 
exemplo, cabe recurso em sentido estrito, interposto por qualquer 
pessoa (art. 581, XIV, CPP), embora, como regra, seja ato do 
órgão de acusação ou da defesa”. 

Essa alteração, da lista provisória, pode ocorrer até o dia 10 

(dez) de novembro, data em que será publicada a lista definitiva de jurados. Com 

isso, os nomes e endereços dos jurados serão colocados em cartões iguais, os 

quais são depositados em uma urna que fica sob a responsabilidade do 

magistrado e sob a fiscalização do Ministério Público, de advogado indicado pela 

                                            
106 NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p.119. 
107 NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. 119. 
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Secção local da Ordem dos Advogados do Brasil e de defensor apontado pelas 

Defensorias Públicas de cada Estado. (art. 426, §3º, CPP). 

Ademais, com o objetivo de eliminar a figura do “jurado 

profissional”, a nova reforma do Código de Processo Penal, passou a disciplinar 

no §4º do artigo 426, que o jurado que tiver integrado o Conselho de Sentença 

nos 12 (doze) meses que antecederem a publicação da lista geral fica dela 

excluído.  

Por fim, depois de publicada a lista anual definitiva, será 

marcado dia e hora para o sorteio dos vinte e cinco jurados que comparecerão as 

reuniões periódicas, sorteio este que será feito na presença do Ministério Público, 

da Ordem dos Advogados do Brasil e da Defensoria Pública (art. 432, CPP). E, 

como já mencionado, destes vinte e cinco, sete serão escolhidos para compor o 

Conselho de Sentença.  

2.3.2 A Função do Jurado 

 
Jurado é o cidadão incumbido pela sociedade de declarar se 

os acusados submetidos a julgamento do júri são culpados ou inocentes, segundo 

entendimento de Firmino Whitaker108. 

Como bem explicitado por Tourinho Filho109, a função do 

jurado é importantíssima, posto que “além de constituir serviço público relevante, 

estabelecerá presunção de idoneidade. Mais ainda: assegurará prisão especial, 

em caso de crime comum, até o julgamento definitivo, bem como preferência, em 

igualdade de condições, nas concorrências públicas”. 

Os jurados que irão compor o Conselho de Sentença serão 

selecionados dentre cidadãos de notória idoneidade e maiores de dezoito anos, 

podendo ser dispensados os maiores de setenta anos que não tenham interesse 

                                            
108 “apud” GOMES, Luiz Flávio; CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Comentários 

às Reformas do Código de Processo Penal e da Lei de Trânsito. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2008. p.126. 

109 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 11. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2009. p.730. 
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em participar. Preenchidos esses requisitos, eles serão chamados de jurados 

virtuais. 

Quanto aos requisitos presentes no art. 436, do Código de 

Processo Penal, menciona Mendonça110: 

Além dos requisitos explicitados, necessário, segundo a doutrina, 
que o jurado seja brasileiro, esteja em gozo de seus direitos 
políticos e, ainda, que seja alfabetizado. A nova lei não faz mais 
menção à necessidade de o jurado residir na comarca, talvez 
buscando permitir o alistamento de jurados de cidades contíguas. 
Porém, não nos parece ser possível que o juiz aliste jurados que 
residam em cidades distantes daquela do Tribunal do Júri, sob 
pena de se estabelecer um desaforamento por vias transversas.  

Além disso, destaca-se que o serviço do júri é obrigatório, 

podendo levar a perda ou suspensão de direitos políticos, caso o jurado se recuse 

a participar em razão de convicção religiosa, filosófica ou política, ou seja, a 

chamada escusa de consciência (art. 15, IV, da CRFB/88). Todavia, o art. 437, do 

Código de Processo Penal, traz um rol taxativo das pessoas que são isentas de 

participação. 

Conforme já mencionado, o art. 437, do CPP, traz algumas 

vantagens para o indivíduo que prestar seus serviços ao júri e, com o advento da 

Lei nº 11.689/08, este rol foi ampliado, de modo que o jurado passou a ter 

preferência em provimento, mediante concurso, de cargo ou função pública, 

assim como nas hipóteses de promoção funcional ou remoção voluntária. 

Entretanto, essas vantagens somente serão consideradas quando houver efetivo 

exercício da função de jurado. 

Os artigos 442 e 443, do CPP, dispõem sobre a dispensa e 

escusa de jurados. Nesse sentido, em resumo, explica Gomes111: 

                                            
110 MENDONÇA, Andrey Borges de. Nova reforma do Código de Processo Penal: comentada 

artigo por artigo. 2 ed. São Paulo: Método, 2009. p.56. 
111 GOMES, Luiz Flávio; CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Comentários às 

Reformas do Código de Processo Penal e da Lei de Trânsito. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2008. p. 137. 
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Ao jurado que, sem causa legítima (ou seja: sem justificativa 
razoável), deixar de comparecer no dia marcado para a sessão 
(foi devidamente intimado e não compareceu) ou retirar-se antes 
de ser dispensado pelo presidente, será aplicada multa de 1 (um) 
a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a 
sua condição econômica, nos termos do art. 442 do CPP. A 
escusa deve ser fundada em motivo relevante, não se 
dispensando a comprovação devida, que deve ser apresentada 
até o momento da chamada dos jurados.   

Sem esquecer que a dispensa do jurado depende de 

decisão motivada do juiz presidente, que deve ser consignada em ata (art. 444, 

do CPP). 

Já que se equipara ao juiz togado, o jurado exerce função 

pública, razão pela qual, durante o julgamento, é considerado funcionário público, 

podendo responder criminalmente como tal pelos atos que pratica.  

No que concerne a função dos jurados, indispensável 

mencionar que, segundo o art. 472, do CPP, após a formação do Conselho de 

Sentença o juiz presidente tomará o compromisso dos jurados. Transcreve-se: 

Art. 472 – Formado o Conselho de Sentença, o presidente, 
levantando-se, e, com ele, todos os presentes, fará aos jurados a 
seguinte exortação: Em nome da lei, concito-vos a examinar esta 

causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo 

com a vossa consciência e os ditames da justiça.  

Os jurados, nominalmente chamados pelo presidente, 
responderão: Assim o prometo. 

Parágrafo único – O jurado, em seguida, receberá cópias da 
pronúncia ou, se for o caso, das decisões posteriores que 
julgaram admissível a acusação e do relatório do processo.  

A falta de compromisso gera nulidade relativa, ou seja, a 

parte que a invocar deve demonstrar o prejuízo sofrido.  
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Assim, o compromisso tem por objetivo conferir maior 

credibilidade ao Júri, de maneira a lembrar ao jurado sobre a relevância e 

responsabilidade de seu encargo, para que julguem a causa com imparcialidade e 

de acordo com sua consciência individual112. 

2.4 JULGAMENTO EM PLENÁRIO 

Neste subtítulo abordar-se-á alguns pontos relevantes sobre 

o julgamento em plenário, ou seja, mais especificamente o dia em que defesa e 

acusação se reúnem no Tribunal do Júri, para o julgamento do réu por seus 

pares.  

2.4.1 A Formação do Conselho de Sentença 

Realizadas as diligências (art. 454 a 461, do CPP), o juiz 

presidente, conforme preceitua o artigo 462 do CPP, abrirá a sessão de 

julgamento. Assim, depois de verificar se a urna de sorteio contém as cédulas 

com o nome dos 25 (vinte e cinco) jurados sorteados, o magistrado ordenará que 

o escrivão proceda à chamada deles.  

Na data designada para o julgamento, não comparecendo o 

número mínimo de 15 (quinze) jurados a sessão será suspensa, de modo que o 

juiz presidente sorteará quantos jurados suplentes forem necessários para 

comparecerem na nova data agendada (art. 464, do CPP). 

Presentes ao menos 15 (quinze) jurados, o juiz togado abrirá 

os trabalhos e enunciará qual processo será submetido a julgamento. Em 

seguida, o magistrado pedirá ao oficial que proceda o pregão, ou seja, o 

chamamento, em voz alta, para o início da sessão (art. 463, do CPP). 

Segundo o disposto no artigo 466 do Código de Processo 

Penal, antes de iniciar o sorteio o juiz presidente esclarecerá aos presentes sobre 

                                            
112 GOMES, Luiz Flávio; CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Comentários às 

Reformas do Código de Processo Penal e da Lei de Trânsito. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2008. p.166. 
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as causas de impedimento, suspeição e incompatibilidades (arts. 448 e 449, do 

CPP). Logo em seguida, aquele advertirá aos jurados que, sorteados, estarão 

incomunicáveis, portanto não poderão comunicar-se entre si, nem com outrem 

acerca do processo. A quebra da referida incomunicabilidade gera nulidade do 

feito, conforme determina o artigo 564, III, “j”, do CPP.  

Realizados os esclarecimentos e advertências mencionados, 

o magistrado sorteará, dentre os presentes, sete jurados para a formação do 

Conselho de Sentença. Após a retirada de cada cédula da urna, o juiz presidente 

deverá ler em voz alta o nome do sorteado a fim de que, primeiro a defesa e, 

depois, o membro do parquet possam fazer suas recusas imotivadas 

(peremptórias), sendo elas o número de três para cada parte (arts. 467 e 468, do 

CPP). 

Além disso, as partes (acusação e defesa) poderão fazer 

quantas recusas motivadas acharem necessárias, desde que aleguem quaisquer 

das causas de impedimento, suspeição e incompatibilidade (art. 470, CPP). 

Havendo a exclusão de qualquer jurado, o sorteio continuará até que se chegue a 

um número de sete para a formação do Conselho de Sentença. 

Por último, conforme disciplina o artigo 469, do Código de 

Processo Penal, quando no julgamento houver mais de um réu, tendo eles um 

único advogado, o número de recusas não aumentará, melhor dizendo, este só 

poderá recusar imotivadamente três jurados. Todavia, quando os acusados forem 

defendidos por advogados diferentes, eles, mediante prévio acordo, deverão 

decidir qual terá o encargo de fazer as três recusas. Não havendo consenso entre 

os defensores, sendo aceito o jurado por um e negado por outro, poderá haver a 

separação do julgamento113.   

                                            
113 GOMES, Luiz Flávio; CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Comentários às 

Reformas do Código de Processo Penal e da Lei de Trânsito. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2008. p.164. 
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2.4.2 Os Debates Orais 

Encerrada produção de provas e o interrogatório do réu dá-

se início aos debates orais. Neste momento as partes, acusação e defesa, irão 

defender suas teses em plenário, a fim de convencer o Conselho de Sentença a 

acolher suas alegações114. 

Primeiramente é dada a palavra ao membro do parquet e, se 

houver, ao advogado do assistente de acusação, para que façam suas acusações 

no limite da pronúncia ou da decisão que tenha admitido a acusação. No entanto, 

poderão levantar circunstâncias agravantes que não constam na pronúncia (art. 

476, do CPP).  

Sobre a arguição de circunstâncias agravantes alerta 

MOURA, et al115: “A possibilidade de a acusação sustentar nos debates 

circunstância agravante não prevista na pronúncia não pode significar, porém, a 

possibilidade de se inovar em relação à denúncia, sob pena de clara lesão à 

garantia do contraditório e da ampla defesa”. 

O Promotor de Justiça poderá falar por uma hora e meia. Em 

seguida, pelo mesmo tempo, abre-se o prazo para que o advogado de defesa se 

manifeste. Havendo réplica por parte da acusação, esta será feita em uma hora, 

mesmo período concedido para a tréplica. Nestas oportunidades, tanto acusação 

quanto defesa, poderão requerer a reinquirição de testemunhas anteriormente 

ouvidas.  

Segundo o que dispõe o artigo 478, do Código de Processo 

Penal, é vedado as partes durante os debates, sob pena de nulidade, fazer 

referência à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram 

admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de 

autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado, bem como fazer menção 

                                            
114 MENDONÇA, Andrey Borges de. Nova reforma do Código de Processo Penal: comentada 

artigo por artigo. 2 ed. São Paulo: Método, 2009. p.92. 
115 MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis, et al. As reformas no processo penal: as novas leis 

de 2008 e os projetos de reforma. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p.185. 
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ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, 

em seu prejuízo.  

Além disso, não será permitida durante o julgamento a 

leitura de qualquer documento ou a exibição de objeto que não tenham sido 

juntados aos autos com antecedência mínima de três dias úteis, cientificada a 

parte contrária (art. 479, do CPP). A não observância do disposto no mencionado 

artigo de lei é causa de nulidade relativa. 

Por fim, ao término dos debates o juiz presidente perguntará 

aos jurados se eles estão aptos para julgar ou se necessitam de algum 

esclarecimento, sendo-lhe permitido esclarecer apenas questões de fato e não de 

direito (art. 480, §§ 1º e 2º, do CPP).  

2.4.3 Da Quesitação e Votação dos Jurados 

É cediço que após a vigência da Lei nº 11.689/08, a qual 

alterou grande parte do procedimento do júri, a formulação do conjunto de 

quesitos passou a ser prevista no Código de Processo Penal de maneira mais 

simplificada, já que a forma anterior de quesitação gerava numerosas nulidades.  

No entendimento de Mendonça116: “A simplicidade na 

elaboração dos quesitos é imprescindível para a busca da verdade real e para 

que a soberania dos veredictos seja respeitada”.  

Assim, o artigo 482, do Código de Processo Penal, prevê 

que: “O Conselho de Sentença será questionado sobre a matéria de fato e se o 

acusado deve ser absolvido”. Na sequência, o artigo 483, estabelece a ordem da 

formulação do questionário. Transcreve-se: 

Art. 483 – Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, 
indagando sobre: 

I – a materialidade do fato; 

                                            
116 MENDONÇA, Andrey Borges de. Nova reforma do Código de Processo Penal: comentada 

artigo por artigo. 2 ed. São Paulo: Método, 2009. p.107. 
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II – a autoria ou participação; 

III – se o acusado deve ser absolvido; 

IV – se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa; 

V – se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de 
pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que 
julgaram admissível a acusação.  

Para elaboração dos quesitos devem ser observados os 

termos da pronúncia, das decisões posteriores que julgarem admissível a 

acusação, o interrogatório e a alegação das partes. Lembrando que, eles devem 

ser formulados de maneira simples, posto que serão submetidos à apreciação de 

juízes leigos, assim como não podem apresentar ambiguidades e negatividade 

em sua forma117. 

Ademais, determina o §6º, do artigo 483 do CPP, que 

havendo pluralidade de acusados e de crimes devem ser formulados 

questionários individualizados para cada um deles, sendo nula a absolvição do 

réu sem que seja votado o seu questionário, aproveitando-se a decisão 

absolutória do co-réu, conforme Súmula 156, do Superior Tribunal Federal.  

Iniciada a votação dos quesitos, se mais de três jurados 

responderem não a qualquer dos quesitos que dizem respeito à materialidade ou 

autoria do fato, o acusado será absolvido e a votação será findada. Já se mais de 

três jurados responderem sim a quaisquer dos dois primeiros questionamentos, 

passa-se a formulação dos questionários subseqüentes (art. 483, §§1º e 2º, do 

CPP). 

Com a alteração do Código de Processo Penal no ano de 

2008, a grande novidade com relação à quesitação e que gerou grande debate na 

doutrina, diz respeito ao terceiro quesito, qual seja, a formulação da pergunta 

genérica referente à absolvição do acusado (“O jurado absolve o acusado?”), que, 

                                            
117 MENDONÇA, Andrey Borges de. Nova reforma do Código de Processo Penal: comentada 
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com a nova redação, abrange todas as teses sustentadas pela defesa que não 

estiverem relacionadas com a materialidade, autoria ou participação e 

desclassificação.  

Parte da literatura processual penal entende que a 

formulação genérica do quesito acima apontado irá dificultar a interposição de 

ocasional recurso por uma das partes, já que não será possível saber-se quais 

das teses de defesa foram acolhidas pelo Conselho de Sentença. Outra parte, 

porém, não vê problemas na formulação deste quesito ser feita de forma 

genérica, já que independente da tese acolhida pelos jurados chegar-se-á ao 

resultado desejado, ou seja, a absolvição.  

Sobre a nova forma de elaboração dos quesitos no Tribunal 

do Júri, comenta apropriadamente Mendonça118: 

Na nova lei devolve-se ao jurado a sua convicção, podendo 
proferir a sua decisão de acordo com a “consciência” e os 
“ditames da justiça”, nos termos do próprio art. 472 do CPP. Pode 
causar estranheza aos operadores do direito tal sistemática, mas 
nos parece mais natural a presente forma de quesitação à luz do 
sistema da íntima convicção.   

Sustentada desclassificação, seja para outro crime que seja 

de competência do júri ou crime de competência do juízo singular, deve-se 

formular quesitos a esse respeito (art. 483, §§4º e 5º, CPP). 

Formulados todos os quesitos necessários, o juiz presidente 

encerrará a votação depois que computar, para cada questionário, quatro votos 

para sim ou não, sendo, portanto, a decisão tomada pela maioria dos votos, 

conforme disposto no art. 489, do Código de Processo Penal.  

No entanto, vale destacar que a votação dos quesitos, 

segundo dispõe o artigo 485, caput, do CPP, será realizada em uma sala secreta, 

onde estarão presentes o juiz presidente, os jurados, o Ministério Público, o 

assistente, o querelante, o advogado do acusado, o escrivão e o oficial de justiça. 
                                            

118 MENDONÇA, Andrey Borges de. Nova reforma do Código de Processo Penal: comentada 
artigo por artigo. 2 ed. São Paulo: Método, 2009. p.112. 
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Estabelece o §1º, do citado artigo, que caso não haja sala secreta na Comarca o 

juiz determinará que o público se retire do salão do júri. 

A votação será feita com o uso de cédulas, confeccionadas 

em papel opaco e facilmente dobrável, as quais serão entregues aos jurados uma 

contendo a palavra sim e a outra não (art. 486, CPP). Será finda a votação 

quando pela resposta de um dos quesitos o juiz verificar que os demais ficam 

prejudicados (art. 490, par. Único, CPP).  

Encerrada a votação, o juiz presidente, os jurados e as 

partes deverão assinar o termo (art. 491, CPP).  

Importante enfatizar que a decisão dos jurados, quando for 

manifestamente contrária à prova dos autos, é passível de apelação, dando 

ensejo a novo julgamento119. 

2.4.4 Da Sentença 

Após a votação dos quesitos, o juiz presidente lavrará 

sentença, a qual é chamada de subjetivamente complexa, posto que deriva de um 

grupo formado por juízes leigos e um juiz togado.  

No caso de os jurados entenderem pela condenação do réu, 

o juiz presidente deverá proferir a sentença observando o critério trifásico de 

aplicação da pena. Porém, ao analisar a dosimetria o magistrado não pode decidir 

de forma diferente da manifestação dos jurados, ou seja, compete a ele apenas 

reconhecer possíveis causas agravantes ou atenuantes, as quais não estão 

sujeitas a votação pelo Conselho de Sentença.  

Neste sentido, posiciona-se Bonfim120: 

Terminada a votação e assinado o respectivo termo, o juiz lavrará 
sentença, que deverá ser fundamentada, salvo quanto às 
conclusões que resultarem das respostas aos quesitos. A 

                                            
119 BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p.544. 
120 BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p.544-

545. 
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sentença será lida pelo juiz, em público, antes do encerramento 
da sessão de julgamento. A sentença não poderá contrariar a 
decisão dos jurados. Se for reconhecida a existência de causa 
que faculte a diminuição da pena, pela resposta a quesito 
formulado aos jurados, deverá o juiz adotá-la quando da fixação 
da pena. (...) Podemos classificar essa sentença como 
subjetivamente complexa, já que emanada de órgão composto por 
juízes leigos e um juiz togado. (...) Condenado o acusado, o juiz 
aplicará a pena com base no sistema trifásico, considerando, após 
a determinação da pena-base, as agravantes ou atenuantes 
alegadas nos debates, os aumentos ou diminuições admitidos 
pelo Conselho de Sentença, observando as demais regras do art. 
387. 

Além disso, depois de aplicar a pena o juiz togado deverá 

estipular o valor a ser pago ao ofendido a título de reparação dos danos causados 

pela prática do crime, bem como estabelecer os efeitos genéricos e específicos 

da condenação, previstos nos artigos 91 e 92, do Código Penal121. 

Ainda no que tange a sentença condenatória, o juiz deve se 

manifestar quanto à prisão do sentenciado. Na visão de Gomes, et al122: “Se solto 

estiver, só se pode decretar sua prisão quando presentes os requisitos da prisão 

preventiva (art. 312 do CPP). Caso o condenado já esteja preso, o juiz deve 

recomendá-lo na prisão em que se encontra, mas também nesse caso se a prisão 

for necessária, nos termos do art. 312 do CPP”.  

Já se o corpo colegiado absolver o réu, o juiz deverá 

determinar sua soltura imediata, expedindo-se alvará de soltura clausulado, ou 

seja, aquele que põe o acusado em liberdade se por outro motivo não necessite 

permanecer preso. Esta hipótese ocorre no caso de pronunciamento de sentença 

absolutória própria.  

                                            
121 MENDONÇA, Andrey Borges de. Nova reforma do Código de Processo Penal: comentada 

artigo por artigo. 2 ed. São Paulo: Método, 2009. p.129. 
122 GOMES, Luiz Flávio; CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Comentários às 

Reformas do Código de Processo Penal e da Lei de Trânsito. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2008. p.233. 
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No caso de sentença absolutória imprópria, aquela que 

conclui pela incapacidade do agente de querer ou entender o caráter ilícito do fato 

que cometeu, o juiz deve, em atenção ao artigo 96 do Código Penal, aplicar-lhe a 

medida de segurança cabível à espécie delitiva.  

Há também a possibilidade de o Conselho de Sentença 

desclassificar a infração, ocasião em que o juiz presidente será competente para 

julgar o crime, inclusive aqueles não dolosos contra a vida. Esta desclassificação 

pode ser considerada própria ou imprópria. Será própria quando o Conselho de 

Sentença desclassifica o crime para outro que não seja de competência do Júri 

não especificando qual a nova infração. Diz-se imprópria quando os juízes leigos 

alegam-se incompetentes para julgar o crime, porém indicando qual delito teria 

sido cometido pelo acusado123. 

Quando a desclassificação operar em sede de crimes 

conexos, Ishida124 entende que: “Havendo crime conexo e absolvição, o juiz 

continuará competente para julgar aquele. Exemplificando, o júri absolve o 

homicídio, mas condena pelo estupro. A sentença deste caberá ao juiz 

presidente”.  

Proferida a sentença, em obediência ao artigo 493 do 

Código de Processo Penal, o juiz determinará que todos fiquem de pé e 

solenemente iniciará a leitura da sentença para todos os presentes. Após a 

leitura, a sentença será considerada publicada iniciando-se a contagem de prazo 

para eventual interposição de recurso125.  

                                            
123 GOMES, Luiz Flávio; CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Comentários às 

Reformas do Código de Processo Penal e da Lei de Trânsito. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2008. p.234. 

124 ISHIDA, Válter Kenji. Processo Penal: de acordo com a reforma processual penal. São 
Paulo: Atlas, 2009. p.224. 

125 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8. Ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2008. p.830. 
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Encerrada a explanação acerca do procedimento do Tribunal 

do Júri, no capítulo subseqüente, último deste trabalho acadêmico, serão 

levantados alguns temas controvertidos relacionados com a Instituição.   

 



 

 

CAPÍTULO 3  

QUESTÕES CONTROVERTIDAS DO TRIBUNAL DO JÚRI 

Neste capítulo de encerramento, abordaremos dois assuntos 

que geram divergência de opiniões no universo jurídico, ou seja, a diferenciação 

entre os princípios da plenitude de defesa e da ampla defesa, bem como o 

suposto cerceamento de acusação no caso de absolvição do réu em plenário com 

fundamento do artigo 483, III, do Código de Processo Penal, tendo este último 

tema passado a ser discutido após reforma da Lei nº 11.689/08. Para tanto, com o 

fito de dar uma introdução à matéria, iniciaremos falando sobre os conceitos de 

princípio e defesa, ambos lato sensu.   

3.1 O CONCEITO DE PRINCÍPIOS DE DIREITO 

Para o dicionário Aurélio princípio é “Momento ou local ou 

trecho em que algo tem origem; começo; causa primária; elemento predominante 

na constituição de um corpo orgânico; preceito; regra; lei”. (p. 529) 

Na visão de Luís Diez Picazo os princípios são “verdades 

objetivas, nem sempre pertencentes ao mundo do ser, senão do dever-ser, na 

qualidade de normas jurídicas, dotadas de vigência, validez e obrigatoriedade”.126 

Já, F. de Clemente, 1916, entendia que “assim como quem 

nasce tem vida física, esteja ou não inscrito no Registro Civil, também os 

princípios gozam de vida própria e valor substantivo pelo mero fato de serem 

princípios”.127 

                                            
126 “apud” BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 18. ed. São Paulo: Malheiros 

Editores, 2006. p.256. 
127 “apud” BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 18. ed. São Paulo: Malheiros 

Editores, 2006. p.256. 
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Na percepção de Cruz128 “Os princípios (...) não estão acima 

do direito. (...) Eles fazem parte, numa visão que supera as concepções 

tradicionais e absolutistas das fontes normativas, do ordenamento jurídico, 

convivendo com as regras e orientando sua produção”.  

Com relação à importância dos princípios no ordenamento 

jurídico brasileiro, destaca-se: 

Assim, o Direito, fruto muito mais da razão humana e da 
sistematização de suas experiências, não pode pretender esgotar-
se em textos mutáveis, sempre sujeitos a revogações pelos 
órgãos normativos do Estado e, principalmente, pela força cada 
vez maior da Sociedade Civil, usando-se o seu conceito 
contemporâneo. Um ordenamento jurídico, mesmo nos moldes 
mais herméticos, não pode mais ser um simples amontoado de 
regras esparsas, produto da vontade de quem está no poder 
naquele determinado momento. Quando é assim, o Estado 
Democrático de Direito não está presente e não se pode dizer que 
há um pressuposto de civilização contemporânea a orientar a 
produção das normas jurídicas. O Direito, para ter reconhecido 
seu significado como ordenamento baseado em garantias e 
previsibilidade, no atual ambiente globalizado, necessita de 
elementos de coerência e consistência129. 

Assim, percebe-se que para o autor destacado os princípios 

são fundamentais dentro um sistema organizado social e juridicamente, sendo 

indispensável para a efetividade do Estado Democrático de Direito, visto que as 

normas, ou melhor, os textos de lei estão em constante mutação, de modo que 

eles são essenciais para a interpretação, integração e aplicação do direito.  

De relevante importância, também, a lição de Nucci130, para 

quem “Os princípios gerais de direito, de um modo geral, estão presentes em todo 

                                            
128 CRUZ, Paulo Márcio et al. Princípios constitucionais e direitos fundamentais. 1.ed. 

Curitiba,PR: Juruá, 2006. p.11-12. 
129 CRUZ, Paulo Márcio et al. Princípios constitucionais e direitos fundamentais. 1.ed. 

Curitiba,PR: Juruá, 2006. p.09-10. 
130 NUCCI, Guilherme de Souza. Júri: princípios constitucionais. São Paulo: Juarez de Oliveira, 

1999. p.15. 
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o sistema jurídico-normativo como elementos fundamentais da cultura jurídica 

humana”.  

No que se refere ao valor dos princípios no ramo do direito e 

sua divisão entre princípios implícitos e explícitos, Nucci131 assevera que: 

No sentido utilizado em Direito não se poderia fugir de tais 
noções, de modo que o conceito de princípio jurídico indica uma 
ordenação que se irradia e imanta os sistemas de normas, 
servindo de base para a interpretação, integração, conhecimento 
e aplicação do direito positivo. Todos os seus ramos possuem 
princípios próprios, que informam todo o sistema, podendo estar 
expressamente previstos em lei ou serem implícitos, vale dizer, 
resultar da conjunção de vários dispositivos legais, conforme a 
cultura jurídica formada pela passar dos anos de estudo de 
determinada matéria.   

Além disso, Nucci132 teve a preocupação em ressaltar a 

relevância dos princípios constitucionais quando mencionou que: “Se em qualquer 

ramo infraconstitucional o intérprete deve levar em conta os princípios gerais e 

específicos do direito, com muito mais razão, merecem os princípios 

constitucionais, que orientam todo o sistema jurídico, um lugar de destaque na 

aplicação das normas”.  

Visto isso, e, adentrando na seara do direito penal, mais 

especificamente no assunto deste trabalho, no item seguinte falaremos sobre a 

plenitude de defesa, importantíssimo princípio do Tribunal do Júri, princípio este 

expressamente previsto no art. 5º, XXXVIII, alínea “a”, da CRFB/88.  

3.2 A PLENITUDE DE DEFESA NO TRIBUNAL DO JÚRI 

O direito de defesa é previsto e assegurado pela 

Constituição Federal de 1988 em seu artigo 5º, inciso LV. Neste sentido, assim 

prevê o texto constitucional: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, 
                                            

131 NUCCI, Guilherme de Souza. Júri: princípios constitucionais. São Paulo: Juarez de Oliveira, 
1999. p.13. 

132 NUCCI, Guilherme de Souza. Júri: princípios constitucionais. São Paulo: Juarez de Oliveira, 
1999. p.15. 
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e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com 

os meios e recursos a ela inerentes”. 

Para Grinover133, a defesa é muito mais que um direito, é 

uma garantia. Vejamos: 

(...) constitui uma garantia – garantia do acusado, de um lado, e 
garantia do justo processo, de outro. É certo que pode, numa ótica 
subjetiva, ser vista como direito do acusado, mas no processo 
moderno adquire relevância o perfil objetivo da defesa, como 
ofício essencialmente social: defesa, portanto, como condição de 
regularidade do procedimento, na ótica do interesse público à 
atuação do contraditório, defesa, em última análise, legitimante da 
própria jurisdição.  

Na visão de Greco Filho134, são essenciais a ampla defesa: 

a) ter conhecimento claro da imputação; b) poder apresentar alegações contra a 

acusação; c) poder acompanhar a prova produzida e fazer contraprova; d) ter 

defesa técnica por advogado; e) poder recorrer da decisão desfavorável.  

Sobre a importância da defesa no ordenamento jurídico 

brasileiro, principalmente no direito penal, destaca Ferrajoli135: 

A defesa, que por tendência não tem espaço no processo 
inquisitório, forma, portanto, o mais importante instrumento de 
solicitação e controle do método de prova acusatório, consistente 
precisamente no contraditório entre hipótese de acusação e 
hipótese defesa e entre as respectivas provas e contraprovas. (...) 
Para que a disputa se desenvolva lealmente e com paridade de 
armas, é necessária, por outro lado, a perfeita igualdade entre as 
partes: em primeiro lugar, que a defesa seja dotada das mesmas 
capacidades e dos mesmos poderes da acusação; em segundo 
lugar, que o seu papel contraditor seja admitido em todo Estado e 

                                            
133 “apud” FERNANDES, Antônio Scarance. Processo Penal Constitucional. 2. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2000. p. 253-254. 
134 “apud” FERNANDES, Antônio Scarance. Processo Penal Constitucional. 2. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2000. p. 254. 
135 FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: teoria do garantismo penal. 2. ed. ver. e ampl. Traduzido 

por Ana Paula Zomer Sica, Fauzi Hassan Choukr, Juarez Tavares e Luiz Flávio Gomes. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2006.p. 564-565. 
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grau do procedimento e em relação a cada ato probatório singular, 
das averiguações judiciárias e das perícias ao interrogatório do 
imputado, dos reconhecimentos aos testemunhos e às 
acareações.  

Já para Demercian e Maluly136, o direito de defesa possui 

dois aspectos, o subjetivo e o objetivo. Transcreve-se: 

O direito de defesa deve ser visto em seu duplo aspecto: o 
subjetivo, consistente na faculdade de, em abstrato, infirmar a 
imputação deduzida em juízo; e o objetivo, que conduz à defesa 
concretamente exercida, consubstanciada na autodefesa (por 
meio do interrogatório, participação da audiência etc.), defesa 
técnica (direito de ser defendido por profissional habilitado) e 
direito de produzir provas lícitas, direito de ver essas provas 
apreciadas e, em suma, influir no convencimento do julgador 
(assegurado no axioma do in dubio pro reo).   

Portanto, como bem salientado pelos autores acima citados, 

a ampla defesa, ou, o direito de defesa, se divide em defesa técnica e autodefesa, 

de modo que ambas devem ser devidamente observadas para o efetivo 

cumprimento do disposto no art. 5º, LV, da CRFB/88.  

Como bem ressaltado por Camargo137: “(...) a ampla defesa 

não significa apenas o direito do indivíduo se manifestar, mas depende da 

participação de um advogado capacitado para confeccionar uma defesa coerente 

com os instrumentos jurídicos disponíveis”. 

A defesa técnica, além de ser uma garantia de todo 

acusado, é um direito, de modo que deve ser necessária, indeclinável, plena e 

efetiva em todo processo judicial ou administrativo. Por ser um direito, pode o réu 

                                            
136 DEMERCIAN, Pedro Henrique; MALULY, Jorge Assaf. Curso de Processo Penal. 2. ed. São 

Paulo: Atlas, 2001. p. 48. 
137 CAMARGO, Monica Ovinski. Princípio da Presunção de Inocência no Brasil: O conflito entre 

Punir e Liderar. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 248. 
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escolher um defensor de sua confiança, porém caso este assim não o constitua, 

cabe ao Estado o dever de nomear-lhe um para realizar sua defesa138.  

No que tange a necessidade da defesa técnica para garantia 

da amplitude de defesa, leciona Fernandes139: 

Não se pode imaginar defesa ampla sem defesa técnica, 
essencial para se garantir a paridade de armas. De um lado, tem-
se, em regra, o Ministério Público composto de membros 
altamente qualificados e que conta, para auxiliá-lo, com a Polícia 
Judiciária, especializada na investigação criminal. Deve, assim, na 
outra face da relação processual, estar o acusado amparado 
também por profissional habilitado, ou seja, por advogado.  

A partir do advento da Lei nº 9.271/96, o direito de defesa 

ficou ainda mais evidente, já que tal norma vedou o julgamento de réu revel, ou 

seja, citado por edital. Com isso, o processo não pode mais seguir quando houver 

apenas a citação ficta ou presumida do acusado. 

Ademais, a defesa técnica não pode ser renunciada pelo 

réu, posto que o direito de defesa é também uma garantia de justiça, razão pela 

qual é de interesse público que todos os acusados sejam defendidos140. 

Dessa forma, ressalta Fernandes141 que além de necessária, 

indeclinável e plena, a defesa deve ser efetiva, de modo que não deve existir 

apenas a aparência da defesa. Colaciona-se: 

O fato de ter o réu defensor constituído, ou de ter sido nomeado 
advogado para sua defesa, não é suficiente. É preciso que se 
perceba, no processo, atividade efetiva do advogado no sentido 

                                            
138 FERNANDES, Antônio Scarance. Processo Penal Constitucional. 2. ed. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2000. p. 258. 
139 FERNANDES, Antônio Scarance. Processo Penal Constitucional. 2. ed. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2000. p. 258-259. 
140 FERNANDES, Antônio Scarance. Processo Penal Constitucional. 2. ed. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2000. p.260. 
141 FERNANDES, Antônio Scarance. Processo Penal Constitucional. 2. ed. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2000. p. 262. 
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de assistir o acusado. (...) Com a mesma finalidade de se garantir 
defesa efetiva, não se pode admitir que o mesmo advogado 
patrocine em juízo a defesa de dois réus quando as teses são 
colidentes. Não poderá ele, de forma satisfatória, sustentar teses 
antagônicas. Um dos acusados ficará prejudicado”.  

No que concerne, ainda, a defesa técnica, é importante 

salientar que, a fim de que o defensor possa desempenhar seu papel com a 

qualidade necessária, de modo a garantir a ampla defesa de seu cliente, deve ser 

assegurado ao advogado o prévio conhecimento do caso a ser defendido. 

Vejamos: 

É certo, ainda, que não basta a simples presença do acusado aos 
atos do processo e seu acompanhamento por defensor habilitado. 
É essencial que se lhe assegure, com tempo razoável, o 
conhecimento pleno e prévio da acusação e, principalmente, o 
direito de entrevistar-se com aquele que o representará. Só dessa 
maneira é que se poderá assegurar, em sua plenitude, o efetivo 
direito de defesa. Não se pode conceber, nessa ordem de idéias, 
a nomeação de defensores de última hora para a prática de atos 
tão importantes dentro do processo (...)”142.  

Quanto à autodefesa, aquela exercida pelo próprio acusado, 

ensina Nucci143: 

Existe, ainda, a autodefesa, que é o direito do acusado de explicar 
ao juiz (ou aos jurados) os motivos que teve para cometer 
determinada infração penal ou para justificar-se, negando a 
referida prática e contrariando pessoalmente a acusação. É lógico 
que, com relação à defesa técnica, porque integra 
substancialmente o devido processo legal, não pode haver 
renúncia, mas o mesmo não se dá com a autodefesa, da qual 
pode o réu abrir mão, bastando que, para isso, valha-se do seu 
direito de silêncio, também consagrado constitucionalmente (art. 
5º, LXIII).  

                                            
142 DEMERCIAN, Pedro Henrique; MALULY, Jorge Assaf. Curso de Processo Penal. 2. ed. São 

Paulo: Atlas, 2001. p. 50.  
143 NUCCI, Guilherme de Souza. Júri: princípios constitucionais. São Paulo: Juarez de Oliveira, 

1999. p. 138. 
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Vale lembrar, inclusive, que apesar de não poder ser 

dispensada, a autodefesa pode ser renunciável, de modo que o acusado não é 

obrigado a comparecer para o interrogatório, nem mesmo para a realização dos 

atos processuais.  

Porém, quando se fala em defesa no Tribunal do Júri, o 

legislador constitucional reservou ao acusado o direito à plenitude de defesa, 

conforme se observa no art. 5º, XXXVIII, alínea “a”, da CRFB/88. Observe-se: 

XXXVIII – é reconhecida a instituição do júri, com a organização 
que lhe der a lei, assegurados: 

a) a plenitude de defesa (...) 

Como já mencionado no 1º capítulo deste trabalho 

acadêmico, ainda hoje, existem divergências doutrinárias quando se fala sobre a 

diferença entre estes princípios constitucionais, ampla defesa e plenitude de 

defesa, visto que alguns autores entendem que ambos são sinônimos. Já outra 

corrente, a majoritária, diga-se de passagem, acredita que a plenitude de defesa 

garantida no Júri é muito mais abrangente que a ampla defesa. 

Para Giacomolli144, a plenitude de defesa tem maior 

dimensão que a ampla defesa. Destaca-se: 

Observa-se ser a dimensão da defesa no Tribunal do Júri maior 
do que daquela aplicável aos demais processos criminais. 
Enquanto o art. 5º, LV, da CF garante a ampla (lat. Amplum) 
defesa, no que tange ao Tribunal do Júri, o art. 5º, XXXVIII, “a”, da 
CF assegura a plenitude (plenitudinem) da defesa. Plenitude 
encerra a idéia de completude, de conduta aproximativa da 
perfeição. Isso porque o veredicto não advém de um juízo técnico, 
não é motivado e nem fundamentado.  

Sobre a supremacia da plenitude de defesa contra ampla 

defesa, leciona Fernandes145: 

                                            
144 GIACOMOLLI, Nereu José. Reformas (?) do Processo Penal: Considerações Críticas. 1. ed. 

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 83. 
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Quis o legislador constituinte, além da ampla defesa geral de 
todos os acusados, assegurar ao réu do júri mais, ou seja, a 
defesa plena, levando em conta principalmente o fato de que, 
diferentemente das decisões judiciais nos processos em geral, a 
decisão dos jurados não é motivada. Pode o juiz, no seu 
julgamento, de ofício, admitir em favor do réu tese não 
apresentada pela defesa, mas os jurados não podem. Assim, há 
que se exigir mais do advogado no júri, e, daí, a necessidade de 
que se garanta ao réu a plenitude de defesa, ou seja, uma defesa 
completa. Trata-se de garantia especial e que se aplica à fase do 
plenário.   

Compartilha do mesmo entendimento Nucci146 quando diz 

que: “(...) no tribunal popular a plenitude de defesa é característica expressiva e 

essencial da própria instituição. Júri sem defesa plena não é um tribunal justo e, 

assim não sendo, jamais será uma garantia ao próprio homem”.  

Além disso, Nucci147 ressalta que ambas as garantias 

constitucionais são utilizadas nos procedimentos dos crimes dolosos contra a 

vida, no entanto, a ampla defesa vige durante o sumário de culpa, já a plenitude 

de defesa se aplica em plenário. Colaciona-se: 

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. Os dicionários apontam a diferença 
existente entre os vocábulos: enquanto amplo quer dizer muito 
grande, vasto, largo, rico, abundante, copioso, enfim, de grande 
amplitude e sem restrições, pleno significa repleto, completo, 

                                                                                                                                    
145 FERNANDES, Antônio Scarance. Processo Penal Constitucional. 2. ed. São Paulo: Revista 
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absoluto, cabal, perfeito. Ora, defesa ampla é uma defesa rica, 
cheia de oportunidades, sem restrições, enquanto que defesa 
plena é uma defesa absoluta, perfeita, completa.  

Para que a plenitude de defesa seja perfeitamente completa 

no Tribunal do Júri, é estritamente necessário que o réu esteja amparado por um 

defensor plenamente capacitado para realizar sua defesa, de modo que, caso o 

juiz presidente da sessão de julgamento não vislumbre no advogado do réu esta 

capacidade, poderá declará-lo indefeso, além de poder tomar outras providências 

a fim de garantir aquele princípio. Nota-se: 

Ao juiz incumbe o controle da defesa eficiente, declarando, 
quando se fizer necessário, o réu indefeso, ou admitindo, se for 
imprescindível, a tréplica ainda quando não houver a réplica. 
Entende, ainda, prejudiciais à defesa a permanência do réu 
algemado em plenário ou a exibição dos antecedentes do 
acusado. Por fim, (...) para a defesa plena, deve o juiz formular 
quesitos sobre todas as teses apresentadas pelo advogado e 
sobre defesas trazidas pelo réu em seu interrogatório148. 

Ainda, segundo Giacomolli149, verificado que a defesa do réu 

em plenário não está sendo plena, em igualdades de condições fáticas e técnicas, 

o juiz presidente deve determinar a dissolução do Conselho de Sentença, sob 

pena de nulidade do julgamento. 

Na mesma linha, MOURA, et al150, acredita que para efetivo 

exercício da plenitude de defesa em plenário, pode ser dilatado o prazo de uma 

hora e meia para apresentação da defesa oral. Colaciona-se: 

(...) se o prazo para a defesa for insuficiente, o advogado, 
explicando ao juiz em que pontos a defesa restará prejudicada por 
ter de se encerrar em 1 hora e 30 minutos e, em especial, 
indicando qual tese ou qual prova ainda poderia ou deveria ser 
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149 GIACOMOLLI, Nereu José. Reformas (?) do Processo Penal: Considerações Críticas. 1. ed. 
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exposta e analisada perante os jurados, deverá requerer que lhe 
seja concedido mais tempo para exercer, em toda a plenitude, a 
defesa perante o Tribunal do Júri. 

Assim como, Trigueiros Neto e Monteiro151 sustentam que, 

podem, inclusive, serem sustentadas teses extrajurídicas em plenário, a fim de 

que seja garantido ao acusado a defesa mais abrangente possível. 

Também, para que seja assegurada a plenitude de defesa, 

ante a lacuna existente na legislação processual penal, alguns autores sustentam 

a possibilidade de inovação de teses por parte da defesa na tréplica. Essa é a 

visão de Válter Kenji Ishida. Já, Andrey de Borges Mendonça, entende ser 

impossível a inovação em razão do princípio do contraditório, posto que a 

acusação não poderia rebater os novos argumentos da parte contrária152. 

De importante relevância destacar a questão levantada por 

Trigueiros Neto e Monteiro153 quanto da não extinção do sumário de culpa do 

procedimento do júri após a reforma da Lei nº 11.689/08, transcreve-se: 

Poder-se-ia indagar: por qual motivo não foi suprimido o sumário 
de culpa, dando, com isso, maior celeridade ao procedimento com 
o julgamento direito do acusado perante o Tribunal do Júri? A 
reposta só pode ser uma: para que, ao acusado por crimes de 
tamanha gravidade, seja garantido o princípio constitucional da 
plenitude de defesa (art. 5º, XXXVIII, da CF). 

De maneira diversa, alguns doutrinadores crêem que não 

existe distinção entre os princípios da ampla defesa e da plenitude defesa, como 
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é o caso de Tucci154, quando menciona que a plenitude de defesa está 

expressamente prevista nos incisos LV e LVI, do art. 5º, da CRFB/88.  

Todavia, como dito inicialmente, a maioria dos autores, 

entendem que tais incisos dizem respeito ao princípio da ampla defesa, estando a 

plenitude de defesa inserida no art. 5º, XXXVIII, “a”, da Constituição Federal, na 

parte reservada ao Tribunal do Júri. 

Na mesma vertente, é o pensamento de Alexandre de 

Moraes155, quando diz que: “Logicamente, a plenitude de defesa encontra-se 

dentro do princípio maior da ampla defesa, previsto no art. 5º, LV, da Constituição 

Federal”. 

Portanto, é possível perceber que distinção entre ampla 

defesa e plenitude de defesa não é um tema pacificado entre os processualistas 

penais, em que pese o legislador ter se preocupado em fazer esta diferenciação 

na Constituição Federal, quando assegurou a plenitude de defesa no Tribunal do 

Júri, defesa esta mais vasta segundo grande parte da doutrina. 

3.3 A APELAÇÃO PELA ACUSAÇÃO NO CASO ABSOLVIÇÃO 

Depois de encerrados os debates orais, os jurados serão 

questionados pelo juiz presidente se estão habilitados a julgar o acusado, 

passando-se a fase de formulação dos quesitos. 

 Assim, segundo prevê o artigo 482 do Código de Processo 

Penal, o Conselho de Sentença será questionado sobre matéria de fato e se o 

acusado deve ser absolvido. Ainda, conforme preceitua o parágrafo único do 

citado artigo, os quesitos serão elaborados em proposições afirmativas, simples e 
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distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente 

clareza e necessária precisão. 

Na sequência, seguindo a ordem do artigo 483 do Código de 

Processo Penal, a ordem dos quesitos será a seguinte: 

I – a materialidade do fato; 

II – a autoria ou participação; 

III – se o acusado deve ser absolvido; 

IV – se existe causa de diminuição de pena alegada pela 

defesa; 

V – se existe circunstância qualificadora ou causa de 

aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que 

julgaram admissível a acusação.  

Com o advento da Lei nº 11.689/08, os quesitos passaram a 

ser elaborados de maneira mais simplificada e menos formalista, com o fito de 

evitar as inúmeras nulidades que eram ocasionadas pela forma de quesitação 

anterior. Nota-se: 

Pretendeu a Lei 11.689/2008 tornar o sistema de “quesitação” 
menos formalista do que o previsto no modelo anterior. Não era 
incomum que os jurados, ao votarem os quesitos, sequer 
entendessem a sua redação, muito embora já se exigisse que o 
juiz presidente esclarecesse as dúvidas dos juízes leigos156. 

Além disso, com a reforma de 2008 do Código de Processo 

Penal, uma das principais inovações no que tange a quesitação, diz respeito ao 

agrupamento em uma única indagação, em relação às teses de defesa.  
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Com isso, dispõe o § 2º, do artigo 483 do CPP, que se mais 

de três jurados responderem afirmativamente aos quesitos relacionados a 

materialidade e autoria do fato, será formulado o seguinte questionamento: “O 

jurado absolve o acusado?”. 

Portanto, não é mais necessário que o juiz presidente 

formule um quesito para cada tese levantada pela defesa em plenário. No 

entanto, tal modificação, ou seja, a introdução do quesito genérico da absolvição, 

provocou grande debate acerca do possível cerceamento de acusação no caso 

de interposição de apelação pelo Ministério Público ou assistente de acusação 

quando houver a absolvição do réu em plenário, visto que estes não teriam como 

saber qual tese foi acatada pelo Conselho de Sentença para absolver o acusado.  

Para Giacomolli157, a introdução do quesito genérico da 

absolvição veio a resguardar com maior efetividade o princípio da plenitude de 

defesa, observe-se: 

Mantido o crime doloso contra a vida, o terceiro quesito aglutina 
as teses defensivas na pergunta legalmente estabelecida no art. 
483, §2º, do CPP (O jurado absolve o acusado?). Respondido que 
sim, por maioria, o acusado estará absolvido e os jurados votarão 
os delitos conexos, pois firmaram a competência. O quesito é 
único, por determinação legal, pois o juízo leigo é de inocente ou 
de culpado, independentemente dos possíveis reflexos na esfera 
cível. Ademais, os jurados são questionados, essencialmente, 
sobre matéria fática. Preponderam, como já afirmado, a 
compreensão, a simplicidade e a objetividade na formulação dos 
quesitos. Admitir um quesito para cada tese sustentada (legítima 
defesa própria e inexigibilidade de conduta diversa, v.g.) 
contrariaria a garantia da plenitude de defesa (art. 5º, XXXVIII, “a”, 
CF), na medida em que dois jurados podem entender presente 
uma das teses e outros três uma segunda tese.  

Quanto à quesitação única sobre as teses defensivas 

alegadas, explana Nucci158: 
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O defensor continuará a expor suas variadas teses, muitas delas 
alternativas, outras subsidiárias, mas todas voltadas à absolvição 
do réu. Porém, essa exposição destina-se ao Conselho de 
Sentença, unicamente. O juiz presidente cuidará de indagar dos 
jurados apenas o seguinte: “O jurado absolve o acusado?”. A 
resposta afirmativa leva à absolvição; a negativa, por óbvio,  
conduz à condenação por homicídio (ou pelo crime já reconhecido 
nos quesitos anteriores). Entretanto, a razão pela qual os jurados 
absolveram o réu, se for positiva a resposta, torna-se 
imponderável.  

 Referida forma de quesitação genérica se mostra totalmente 

eficiente até certo ponto, visto que quando levantada tese de defesa que implique 

aplicação de medida de segurança ou tese que faça coisa julgada no cível, o juiz 

presidente não terá como saber qual das teses foi acolhida pelos jurados a fim de 

aplicar eventual medida de segurança. Isso ocorre, principalmente, quando a 

defesa alega causas de inimputabilidade ou legítima defesa putativa, tal hipótese 

também acaba por prejudicar a acusação em grau de recurso.  

A fim de solucionar a problemática levantada, Ishida159 e 

Trigueiros Neto e Monteiro160, entendem, respectivamente, que: 

(...) em caso de inimputabilidade, será necessário quesitar a 
mesma para aplicação da medida de segurança. A quesitação 
genérica também causará problema para a acusação em grau de 
recurso. Qual o argumento contra a absolvição se não se sabe 
exatamente qual a excludente? A solução será abordar e 
questionar todas as mencionadas na sessão plenária. Igualmente 
na ação civil ex delicto, impossível será que a coisa julgada 
criminal interfira na esfera civil diante da superficialidade dos 
quesitos.  
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Assim, cremos que deva persistir a formulação de quesito 
genérico de absolvição, como regra. Contudo, caberá ao Juiz 
Presidente do Tribunal do Júri fazer uma distinção: a) teses 
absolutórias deduzidas pela defesa que impliquem aplicação de 
medida de segurança; b) teses absolutórias deduzidas pela 
defesa que façam coisa julgada no cível; c) teses absolutórias que 
não tenham efeito algum no cível. (...) Destarte, propomos como 
saída para tal impasse que o Juiz Presidente diferencie as teses 
deduzidas pela defesa em plenário. Se não houver qualquer 
implicação no juízo cível da absolvição fundada na resposta 
positiva da maioria dos jurados ao quesito genérico, ou, ainda, 
possibilidade de aplicação de medida de segurança, deverá ser 
formulado o único quesito previsto na lei. Contudo, havendo teses 
defensivas que influenciem diretamente o juízo cível, ou 
possibilidade de aplicação de medida de segurança, deverá haver 
desdobramento dos quesitos absolutórios aos jurados, a fim de 
que se constate qual tese foi acolhida.  

Porém, para Luiz Flávio Gomes, Rogério Sanches Cunha e 

Ronaldo Batista Pinto, o quesito único da absolvição não gera maiores problemas 

quando somente uma tese defensiva for alegada pela defesa. Todavia, sustentam 

que, no caso de serem levantadas mais de uma tese defensiva, deve haver a 

individualização das teses em quesitos próprios, de modo que o Conselho de 

Sentença analise cada uma delas isoladamente. Neste caso, o acusado somente 

seria absolvido se uma das teses argüidas recebesse a maioria dos votos, ou 

seja, se levantadas sete teses de absolvição e cada uma delas contar com um 

voto, o réu não estaria absolvido. Vejamos: 

O problema se torna bastante complexo quando a defesa sustenta 
duas ou mais teses defensivas em plenário. Por exemplo: legítima 
defesa e inimputabilidade por doença mental. Saber, nesse caso, 
se a absolvição se deu por força da primeira tese (legítima defesa) 
ou em virtude da segunda (inimputabilidade por doença mental) é 
sumamente relevante, seja por razões recursais (qual será a base 
recursal da parte sucumbente?), seja pelas implicações civis do 
tema (indenização), seja, enfim, também pelas conseqüências 
penais (imposição ou não de medida de segurança). Se feito um 
único questionamento (“O jurado absolve o acusado”?) fica-se 
sem saber se é o caso (ou não) de se impor medida de 
segurança. Como pode ser resolvido esse problema? De acordo 
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com nossa opinião, desde que sustentadas duas ou mais teses 
defensivas, impõe-se a individualização das teses em quesitos 
próprios. Deve prevalecer a individualização das teses defensivas, 
levando o Conselho de Sentença a se manifestar sobre cada uma 
isoladamente (sem desdobramentos outros), permitindo ao 
acusador conhecer, em caso de absolvição, as razões da 
improcedência da acusação para subsidiar eventual peça 
recursal. Primeiro serão exploradas as descriminantes (excludente 
de ilicitude) e depois as dirimentes (excludentes de culpabilidade) 
e, eventualmente, as excludentes de punibilidade161. 

Entretanto, para alguns, a visão dos autores acima citados, 

viola a letra da lei, prejudicando o intentio legis, já que os jurados terão de 

responder quesitos cansativos e de difícil resolução, assim como no antigo 

modelo162. 

Ainda, sobre a obrigatoriedade de formulação do quesito 

genérico da absolvição (art. 483, III, do CPP), Ishida163 entende que mesmo que a 

tese de defesa seja a negativa de autoria, e que esta seja confirmada pelos 

jurados, deve-se passar obrigatoriamente pelo quesito da absolvição. Tal 

afirmativa é embasada no teor da Súmula 156 do STF: “É absoluta a nulidade do 

julgamento, pelo júri, por falta de quesito obrigatório”. 

Todavia, vai de encontro com o previsto no §1º, do artigo 

483 do CPP, que determina o encerramento da votação com conseqüente 

absolvição do acusado, caso a resposta de mais de três jurados seja negativa a 

qualquer dos quesitos referentes à materialidade do fato e autoria. Em 

conformidade com a letra da lei, Bonfim164 não vê necessidade da formulação do 
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quesito referente à absolvição no caso de negativa de autoria confirmada pelo 

corpo de jurados.  

Portanto, o que se vê, é que o legislador com o intuito de 

solucionar um problema existente na sistemática anterior, qual seja, as inúmeras 

nulidades ocasionadas pela complexidade na formulação dos quesitos, acabou 

por criar outro impasse, posto que, com a quesitação única das teses argüidas 

pela defesa, a acusação não saberá o motivo pelo qual o réu foi absolvido, 

restando prejudicado seu duplo grau de jurisdição, quando achar necessário 

apelar da decisão. 

Todavia, o debate acerca deste tema é recente, em face da 

reforma ocorrida em agosto de 2008. Então, ainda não se podem mensurar os 

prejuízos causados para a acusação neste caso. Para tanto, teremos de aguardar 

a pacificação da matéria nos Tribunais Superiores e na doutrina. No entanto, o 

posicionamento de Trigueiros Neto e Monteiro, parece ser o mais ponderável até 

o momento.  

 

 

 

 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Iniciou-se o presente trabalho de conclusão de curso 

fazendo uma retrospectiva histórica sobre a origem e evolução do Tribunal do Júri 

no Brasil e no mundo. Em que pese à divergência de posicionamentos acerca do 

nascimento da Instituição, grande parte da doutrina adota como marco histórico a 

Carta Magna da Inglaterra de 1215. Porém, somente em 1789, na França, após a 

Revolução Francesa, é que o Júri se disseminou por todos os povos anglo-

saxônicos e, séculos depois, por toda a Europa. 

No Brasil, o Júri surgiu em 1822, para julgamento dos crimes 

derivados do abuso de liberdade de imprensa. Já, no ano de 1824, a Constituição 

do Império contemplou o Júri, porém no capítulo que tratava sobre o Poder 

Judiciário. Depois de alguns anos, em 1841, com edição da Lei nº 261, o Tribunal 

do Júri sofreu profundas modificações, tendo em vista a extinção do Júri de 

acusação, bem como o aumento da competência do juiz de direito e a diminuição  

da dos jurados. 

Proclamada a República e, depois de passar por  sensíveis 

modificações também em 1871, o Júri foi mantido no Brasil por meio do Decreto 

nº 848, de 11 de outubro de 1890. Com a Constituição de 1891, o Tribunal do Júri 

passou a ser considerado um direito e garantia individual.    

Porém, mais uma vez, em 1934, a Instituição deixou o 

capítulo dos direitos e garantias individuais, passando a ser inserida, novamente, 

no que tratava sobre o Poder Judiciário, sendo somente recolocada naquele 

capítulo no ano de 1946. Foi também neste ano que o Júri passou a ter 

competência específica para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 

Passado algum tempo, depois de sofrer diversas alterações, 

com a Constituição Federal de 1988, em vigor, o Júri foi efetivamente posto no 

capítulo que trata sobre os direitos e garantias individuais. 
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Previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, da CRFB/88, o Tribunal 

do Júri possui quatro princípios básicos, quais sejam, plenitude de defesa, sigilo 

das votações, soberania dos veredictos e competência para julgamento dos 

crimes dolosos contra a vida. Por serem direitos e garantias individuais, tais 

princípios não podem ser abolidos da Constituição. 

 No Capítulo 2, tratou-se do procedimento do Tribunal do 

Júri, o qual é considerado bifásico e escalonado, estruturando-se em duas fases 

distintas (judicium accusationis e judicium causae).  

A primeira fase, judicium accusationis ou sumário de culpa, 

se inicia com o recebimento da peça de acusação e termina com a preclusão da 

decisão de pronúncia. Nela o réu será citado para oferecer resposta à acusação, 

logo em seguida sendo designada a audiência de instrução e julgamento, a qual, 

depois da reforma procedimental, passou a ser una.  

Nesta audiência, serão tomadas as declarações do ofendido, 

das testemunhas de acusação e defesa, bem como se procede a eventuais 

esclarecimentos de peritos, acareações e reconhecimento de pessoas e coisas. 

Na sequência, o acusado será qualificado e interrogado, seguindo-se dos debates 

orais. Ao término da instrução o juiz proferirá a sentença em audiência ou no 

prazo de 10 (dez) dias em gabinete. Nesta ocasião, decidirá pela pronúncia, 

impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação. 

Pronunciado o réu, dá-se início a segunda fase ou judicium 

causae, oportunidade em que se julgará o mérito da causa. Assim, no dia e data 

designados o juiz presidente e mais sete jurados, selecionados dentre os vinte e 

cinco sorteados, comparecerão em plenário para julgamento do acusado por seus 

pares, ante a prática de um crime doloso contra a vida.  

Após a oitiva das testemunhas, interrogatório do réu, 

debates orais das partes, o juiz presidente formulará os quesitos que deverão ser 

submetidos à votação pelo Conselho de Sentença, o qual, por maioria dos votos, 

decidirá pela condenação ou absolvição do acusado. 
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Encerrada a votação, o juiz presidente lavrará a sentença, 

que deverá se ater a manifestação dos jurados. No entanto, o juiz togado poderá 

reconhecer possíveis causas agravantes ou atenuantes da pena, as quais não 

estão sujeitas a votação pelo Corpo de Jurados. 

No terceiro e último capítulo, foram discutidos dois pontos 

controversos relacionados com o Tribunal do Júri. Para tanto, iniciou-se 

conceituando os princípios de direito, passando, em seguida, a discussão sobre a 

diferença entre ampla defesa e plenitude de defesa.  

A distinção entre estes princípios é tema não pacificado no 

ordenamento jurídico, posto que parte da doutrina entende que ambos são 

sinônimos. Já outra corrente, majoritária, acredita na diferenciação destes 

princípios, considerando a plenitude de defesa muito mais abrangente que a 

ampla defesa. 

Outro ponto, de recente divergência entre os operados do 

direito penal, visto que foi inserido com a reforma da Lei nº 11.689/08, concerne 

no possível cerceamento da acusação no caso de interposição de recurso contra 

a sentença de absolvição. 

Alguns entendem que a inserção do quesito genérico da 

absolvição (“O jurado absolve o acusado?”), previsto no art. 483, § 2º do CPP, 

concedeu maior efetividade ao princípio da plenitude de defesa. Já, outros 

acreditam que a acusação restará prejudicada se o réu for absolvido com base 

neste quesito, posto que não se saberá qual das teses alegadas pela defesa foi 

considerada para a absolvição.  

Feito breve relato, viu-se que a primeira hipótese levantada 

não restou confirmada, haja vista a divergência de posicionamentos com relação 

à diferenciação entre os princípios da ampla defesa e plenitude de defesa. 

Porém, a segunda hipótese aduzida foi confirmada com o 

presente trabalho, já que a Lei nº 11.689/08 trouxe maior efetividade ao princípio 
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do sigilo das votações, em razão da decisão por maioria dos votos, ou seja, 

abertos quatro votos para sim ou para não, a votação será encerrada. 

Por fim, a terceira hipótese não foi confirmada, em razão da 

controvérsia existente na doutrina acerca do possível cerceamento da acusação 

no tocante ao seu duplo grau de jurisdição, no caso de absolvição do réu com 

base no artigo 483, inciso III, do Código de Processo Penal.  

Ressalta-se que o tema abordado neste trabalho científico 

não se encontra exaurido, tendo em vista sua complexidade e sua recente 

alteração, devendo ser objeto de estudo aprofundado por partes dos acadêmicos 

e operadores do direito, a fim de que possam aprimorar seus conhecimentos 

sobre a Instituição do Júri, principalmente no que tange as polêmicas levantadas 

após a edição da Lei nº 11.689/08. 
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