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4 CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal, 2005, p. 611. 
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5 GUIMARÃES. Deocleciano Torrieri. Dicionário Técnico Jurídico. 6. ed. São Paulo: Rideel, 
2004, p. 348. 

6 GUIMARÃES. Deocleciano Torrieri, Dicionário Técnico Jurídico, 2004, p. 373. 

7 GUIMARÃES. Deocleciano Torrieri, Dicionário Técnico Jurídico, 2004, p. 373. 
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discute não é a possibilidade da legítima defesa da honra e sim a 

proporcionalidade entre a ofensa e a intensidade da repulsa8.  

Método Indutivo 

Induzimento, instigação. Raciocínio pela qual se infere uma coisa de outra, 

partindo do particular para o geral9.  

Método Cartesiano 
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ora na operação do juízo, como análise (nas inferências) e como síntese 

(nos dados); ora na operação do raciocínio, como análise (na indução) e 

como síntese (na dedução)10. 

Pronúncia 

Decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama 

admissível a imputação, encaminhando-a para julgamento perante o 

Tribunal do Júri11. 

Tribunal do Júri 

Presidido por magistrado de carreira e composto por 21 juízes de fato 
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8 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. vol. 1. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 284. 

9 GUIMARÃES, Deocleciano Torrieri. Dicionário Técnico Jurídico, 2004, p. 354. 

10PAULI, Evaldo. Enciclopédia Simpósio, Disponível em: 
http://www.cfh.ufsc.br/~simpozio/portugue.html/ acesso:16/11/2006. 

11 CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal, 2005, p. 606. 
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aplicar, graduar a pena (C.F., art.5, XVIII; CP., arts. 121 a 127; C.P.P., arts. 

406, 433)12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

12 GUIMARÃES, Deocleciano Torrieri. Dicionário Técnico Jurídico, 2004, p. 517. 
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RESUMO 

O presente trabalho monográfico tem por objeto a o 

homicídio passional e seu julgamento pelo Tribunal do Júri. A investigação 

tratará do crime doloso contra a vida cometido por um dos cônjuges sob 

o efeito da forte emoção, também denominado de homicídio passional, 

assim como o tratamento dado a esta espécie de homicídio, tanto pelo 

Tribunal do Júri, como pela doutrina e jurisprudência pátrias.  Tratará dos 

procedimentos do Tribunal do Júri no ordenamento jurídico brasileiro, além 

da sua origem histórica no Brasil, de tal modo, a identificar, no decorrer da 

pesquisa, os principais aspectos voltados ao homicídio passional e o 

tratamento dado a este delito quando levado ao Tribunal do Júri. 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

A presente Monografia tem como objeto o Tribunal do 

Júri e o homicídio passional. 

O objetivo institucional desta pesquisa consiste em ser 

esta monografia requisito para a colação de grau de Bacharela em 

direito junto à Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. 

O objetivo geral da pesquisa é investigar o homicídio 

passional, ou seja, o homicídio cometido em nome da legítima defesa da 

hora, assim como o procedimento adotado pelo Tribunal do Júri quando 

do julgamento desta modalidade de homicídio. 

E, os objetivos específicos da investigação são: a) fazer 

um levantamento histórico a respeito da origem do instituto do Tribunal do 

Júri no Brasil; b) abordar os procedimentos do Tribunal do Júri no 

ordenamento jurídico brasileiro e, c) discorrer a respeito do homicídio 

passional em legítima defesa da honra sob à luz da doutrina e da 

jurisprudência pátrias. 

Para tanto, principia–se, no Capítulo 1, tratando da 

origem histórica do instituto do Tribunal do Júri no Brasil, desde a 

Constituição do Império, onde o instituto foi criado até os dias atuais. Neste 

intervalo temporal e histórico, o Tribunal do Júri sofreu alterações 

introduzidas pelo Código Processual Criminal, ainda no tempo do Império; 

com a reforma processual ocorrida em 1871, assim como as introduzidas 

pelo Decreto nº 848 de 1890. Já nos tempos da República, a Constituição 

de 1891 também  disciplinou o instituto do Tribunal do Júri, pratica esta que 

se estendeu pelos diplomas constitucionais que se sucederam até dias de 

hoje no Brasil, assim como a regulamentação dada pelo Código de 

Processo Penal à matéria. 
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O Capítulo 2 trata da parte técnica processual que 

envolve o Tribunal do Júri, ou seja, dos procedimentos legais adotados 

pelo legislador processual penal brasileiro para a instituição do Tribunal do 

Júri. Assim como tantos outros institutos jurídicos de suma importância para 

a sociedade, o Tribunal do Júri deve-se reger por princípios de ordem 

constitucional, moral, ético e gerais do direito. 

Por se tratar de um procedimento jurídico o Tribunal do 

Júri obrigatoriamente deve possuir uma organização, na qual os ritos são 

formais e escalonados que são praticados de forma lógica e racional, 

cujo objetivo é apurar os fatos, de tal sorte, a fornecer os elementos 

necessários ao julgador para que esse prolate uma sentença de 

pronúncia, cujo resultado implicará da desclassificação do delito 

denunciado inicialmente; na impronúncia do acusado ou, por fim na sua 

absolvição sumária. 

O Capítulo 3 faz uma abordagem a respeito do 

homicídio passional, ou seja, aquele cometido em legitima defesa da 

honra sob o estado de forte emoção promovido pelo adultério, onde se 

encontram reunidos elementos de ordem psico-morais capazes de 

influenciar o sujeito ativo a ponto de, em nome da honra ferida, cometer o 

homicídio em face do cônjuge adultero e não raras vezes, também de seu 

ou de sua amante. O tema será abordado à luz da doutrina e da 

jurisprudência pátrias, de tal modo, a demonstrar como os autores e os 

Tribunais tratam a matéria. 

O presente Relatório de Pesquisa se encerra com as 

Considerações Finais, nas quais são apresentados pontos conclusivos 

destacados, seguidos da estimulação à continuidade dos estudos e das 

reflexões sobre a responsabilidade civil do advogado por danos que 

venha causar aos seus clientes no exercício da sua profissão. 
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Para a presente monografia foram levantadas as 

seguintes hipóteses: 

� A importância do Tribunal do Júri na evolução histórica de nossas 

constituições. 

� Procedimento do tribunal do júri e suas atribuições vigentes na 

Constituição de 1988, e suas principais características frente a fase 

de pronúncia, impronúncia, absolvição sumária e desclassificação. 

� A hipótese do crime passional no Brasil ter a exclusão da 

culpabilidade, movida pela forte emoção e paixão frente a 

legislação atual. 

Quanto à Metodologia empregada, registra-se que, na 

Fase de Investigação foi utilizado o Método Indutivo13 e, o Relatório dos 

Resultados expresso na presente Monografia é composto também na 

base lógica Indutiva. 

Nas diversas fases da Pesquisa, foram acionadas as 

Técnicas14, do Referente15, da Categoria16, do Conceito Operacional17 e 

da Pesquisa Bibliográfica. 

                                                 

13 O método indutivo pesquisa e identifica as partes de um fenômeno e coleciona-os de 
modo a ter uma percepção ou conclusão geral. PASOLD, Cesar Luiz. Prática da 
pesquisa jurídica: idéias e ferramentas úteis para o pesquisador do direito. 3. ed. 
Florianópolis: OAB/SC Editora, 2000, p. 199. 

14 Técnica é um conjunto diferenciado de informações reunidas e acionadas em forma 
instrumental para realizar operações intelectuais ou físicas, sob o comando de uma ou 
mais bases lógicas investigativas.  PASOLD, Cesar Luiz. Prática da pesquisa jurídica: 
idéias e ferramentas úteis para o pesquisador do direito, 2000, p. 86. 

15 Referente é a explicitação do motivo, objetivo e produto desejado, delimitando o 
alcance temático e de abordagem para uma atividade intelectual, especialmente 
para uma pesquisa. COLZANI, Valdir Francisco. Guia para redação do trabalho 
científico. Curitiba: Juruá, 2001, p. 51. 

16 Categoria é a palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou à expressão de 
uma idéia. PASOLD, Cesar Luiz. Prática da pesquisa jurídica: idéias e ferramentas úteis 
para o pesquisador do direito, 2000, p. 37. 
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Quanto à Metodologia empregada, registra-se que, na 

fase de Investigação foi utilizado o Método Indutivo, na fase de 

Tratamento de Dados 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

17 Conceito operacional é uma definição para uma palavra e/ou expressão, com o 
desejo de que tal definição seja aceita para os efeitos das idéias que expomos. 
COLZANI, Valdir Francisco. Guia para redação do trabalho científico. Curitiba: Juruá, 
2001, p. 47. 
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CAPÍTULO 1 

ORIGEM HISTÓRICA DO TRIBUNAL DO JURÍ NO BRASIL 

1.1 CRIAÇÃO DO JÚRI E A CONSTITUIÇÃO DO IMPÉRIO 

O Tribunal do Júri não se fez presente no Brasil durante 

os tempos coloniais. Sua criação ocorreu com a proclamação da 

Independência, quando em 18 de julho de 1822, criou-se o Tribunal do Júri, 

que inicialmente possuía competência exclusivamente para julgar os 

crimes de imprensa18. 

Coube ao Senado da Câmara do Rio de Janeiro, em 

vereação extraordinária de 4 de fevereiro de 1822, dirigir-se à sua Alteza o 

Príncipe Regente D. Pedro, solicitando a criação dos Jurados, para a 

execução da Lei de liberdade da Imprensa no Rio de Janeiro, “onde a 

criação do Juízo dos Jurados parece exeqüível sem conveniente, atenta a 

muita população de que se compõe, e as muitas luzes que já possui.19  

O Júri era composto de 24 “Juízes de Fato”, cidadãos 

escolhidos dentre os homens bons, honrados, inteligentes e patriotas, 

cabendo sua nomeação ao Corregedor e Ouvidores do Crime, nos casos 

ocorrentes e a requerimento do Procurador da Coroa e Fazenda, que será 

o promotor e Fiscal de tais delitos. Da sentença do Júri só cabia apelação 

para o Príncipe20. 

A Constituição Política do Império, promulgada em 25 

de março de 1824, ao estatuir sobre o Poder Judiciário, assim dispôs: 

                                                 

18 MARQUES, José Frederico. A instituição do Júri. Campinas, SP: Booksler, 1997, p. 37. 

19 MARQUES, José Frederico. A Instituição do Júri, 1997, p. 38.  

20 MARQUES, José Frederico. A Instituição do Júri, 1997, p. 38.  
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“Art 151 – O Poder Judicial é independente e será 

composto de juízes e jurados, os quais terão lugar assim no cível como no 

crime, nos casos e pelo modo que os Códigos determinarem.” 

“Art 152 – Os jurados pronunciam sobre o fato e os 

juízes aplicam a lei.”21 

Logo após, a Lei de 20 de setembro de 1830 deu ao 

Júri organização mais específica. Nesse diploma legal, vinha previsto o Júri 

de Acusação e o Júri de Julgação22. 

1.1.1 O Júri no Código de Processo Criminal de 1832 

 O sistema do Código de 1832, em cada distrito havia 

um juiz de paz, um escrivão, inspetores de quarteirão e oficial de justiça; 

nos termos, um Conselho de Jurados, juiz Municipal, promotor público, 

escrivão das execuções e oficiais de justiça; nas comarcas, um juiz de 

direito, ou mais, conforme a população23. 

O Código de Processo Criminal do Império, como bem 

salienta Oliveira Filho24.  

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 MITTERMAIER, para que tenham bom êxito, 

também exigem cultura, terreno e clima apropriados.  

                                                 

21 MARQUES, José Frederico. A instituição do Júri, 1997, p.38. 

22 MARQUES, José Frederico. A instituição do Júri, 1997, p.38. 

23 MARQUES, José Frederico. A instituição do Júri, 1997, p.38. 

24 OLIVEIRA FILHO, Cândido de. A reforma do Júri, 1932, p. 9-10. Apud: MARQUES, José 
Frederico. A Instituição do Júri, 1997, p. 39. 
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No entanto, poderiam reunir-se dois ou mais termos 

para a formação do Conselho, sendo que a cidade principal seria aquela 

que proporcionasse maior comodidade para a realização das reuniões25. 

Tudo foi significativo nesta nova mudança, pois, a partir 

daquele momento estavam extintas quase todas as formas de jurisdição 

ordinária, restando somente o Senado, o Supremo Tribunal de Justiça, as 

Relações, os juízes militares e os juízes eclesiásticos, para tratar de matéria 

espiritual. Ainda, tinha os juizes de paz, os quais cabiam os julgamentos das 

contravenções às posturas municipais e os crimes a que não fosse imposta 

a pena de multa de até cem mil-réis, prisão, degredo, ou desterro até seis 

meses26. 

Todos os crimes restantes passavam a competência 

dos conselhos de jurados, sendo que o primeiro deles era o Júri de 

acusação, com vinte e três julgadores, e o segundo era o Júri de 

sentença, formado por doze membros27. 

O conselho reunia-se sob a presidência de um juiz de 

Direito, após o Juiz de paz da cabeça do termo ter recebido os autos de 

corpo de delito e formação da culpa dos criminosos, também eram 

formulados por juízes de paz28. 

Todos estavam aptos a serem jurados, inclusive os 

Leitores com probidade e bom senso com exceção apenas dos 

senadores, deputados, conselheiros e ministros de Estado, bispos, 

magistrados, oficiais de justiça, juízes eclesiásticos, vigários, presidentes, 
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secretários dos governos das províncias comandantes das armas e dos 

corpos de primeira linha29.  

O funcionamento das listas de jurados é relacionado 

por Marques30 como: 

A lista dos cidadãos aptos para serem jurados era feita, 

cada distrito, por uma junta, composta do juiz de paz, do 

pároco e do presidente da Câmara municipal, ou, na falta 

deste, de um vereador, ou de “um homem bom”, nomeado 

por aqueles. A lista devia ser afixada a porta da paróquia , 

ou publicada na imprensa onde a houvesse, remetendo-se 

uma cópia as câmaras municipais e ficando outra em 

poder do juiz, para revisão a ser procedida no dia primeiro 

de janeiro de cada ano, pelo mesmo processo. Na revisão, 

seriam incluídas as pessoas eliminando-se os falecidos, os 

que tivessem perdido a qualidade de eleitor e os que 

tivessem mudado do distrito. 

O autor também descreve como se davam as 

atividades do Júri31:  

Eis como funcionava o Júri: 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. Constituindo-se 

assim, os jurados, o conselho de acusação. 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 
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ou acusados fazer recusações imotivadas, em número de 

doze, fora os impedidos. 

A excessiva liberalidade conferida pelo Código de 

Processo Criminal não poderia durar muito tempo, o que levou o senador 

Alves Branco, autor deste Código, propor uma reforma parcial da 

legislação, no ano de 1835, principalmente no que se referia ao Júri e aos 

juízes de paz. E no dia 31 de janeiro de 1842, veio o regulamento número 

120, que obteve sérias alterações no Júri, bem como a organização 

judiciária no Brasil32. 

No regulamento foram criados os cargos de chefe de 

polícia, que mais tarde se ocupou por um desembargador ou juiz de 

direito, e delegados e subdelegados distritais, que poderiam ser quaisquer 

juízes ou cidadãos. As autoridades citadas recebiam as funções atribuídas 

aos juízes de paz, somando à função policial também a judiciária33. 

Em se tratando dos juízes municipais, todos eram 

nomeados pelo Imperador, que os escolhiam entre os bacharéis em 

direito com um ano de prática, pelo menos, para exercerem a função 

pelo período de quatro anos, estes ainda poderia ser removidos. A estes 

competia o julgamento de contrabando, quando não houvesse flagrante. 

Quando se era necessário, os juízes municipais eram substituídos por algum 

dos seis cidadãos notáveis escolhidos, ou pelo governo da Corte ou pelos 

presidentes das províncias, também por quatro anos, com essa 

finalidade34.  

Nesta época o Júri de acusação foi extinto, passando 

assim a competência dos juízes municipais, ou das autoridades policiais, 
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desde que com a confirmação daqueles, a formação da culpa e a 

sentença de pronúncia35. 

O Juiz era o responsável pela convocação do Júri, 

comunicando o municipal. Qualquer um deles poderia presidir o sorteio 

dos quarenta e oito jurados, mas somente ao juiz de direito cabia a 

aplicação da pena, lógico em conformidade com as decisões dos 

jurados36. 

1.1.2 A Lei de 3 de dezembro e o Regulamento número 120 

O senador Alves Branco, em setembro de 1835, a 

propor reforma parcial da legislação em vigor, sobretudo em relação aos 

juízes de paz e ao Júri. Por outro lado, as agitações políticas e movimentos 

revolucionários que, entre 1830 e 1840, assolaram o país, deram causa à 

reação monárquico-conservadora com a promulgação da Lei número 

261, de 3 de dezembro de 1841, logo seguida do Regulamento número 

120, de 31 de janeiro de 1842, com profundas modificações na 

organização judiciária e também na instituição do júri. Criou-se o cardo de 

chefe de Polícia, no município da Corte e em cada província, criando-se, 

outrossim, os cargos de delegados e subdelegados distritais. O primeiro era 

ocupado por um desembargador, ou um juiz de direito, os dois últimos por 

quaisquer juízes e cidadãos. As atribuições até então conferidas aos juízes 

de paz passaram a ser exercidas pelas aludidas autoridades, nos seus 

respectivos distritos. Assim, os chefes de polícia, como delegados e 

subdelegados, além de funções policiais, tinham função judiciária37.    

Depois de extinto o Júri de acusação, a formação de 

culpa e a sentença de culpa foi atribuída às autoridades policiais já 

referidas e aos juízes municipais, quando dependendo da pronúncia dos 
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delegados e subdelegados e de confirmação dos juízes municipais. A 

todos estes, era deferido o julgamento para o crime de contrabando, 

quando não tinha flagrante e aos juízes de direito, o julgamento dos 

empregados públicos não privilegiados. Nesta fase a lista de jurados 

passava a ser organizada pelos delegados de polícia, que remetiam aos 

juízes de direito competindo a uma junta. Esta junta era composta do 

promotor, e do presidente da câmara municipal, conhecer das 

reclamações a fazer a lista geral de jurados38. 

Com base na doutrina fazia entender-se de que a 

convocação do júri era feita pelo juiz de direito, que comunicava ao 

municipal, marcando o dia e hora para a sessão. Já no quesito do sorteio 

dos jurados era sempre procedido sob a presidência do Juiz de direito ou 

do juiz municipal. Na exigência da unanimidade de votos, feita pelo  

Código de Processo Criminal para a aplicação da pena de morte, foi 

modificada pela “Lei número 261, que  determinava fosse a decisão do 

Júri vencida por duas terças partes dos votos; sendo as demais decisões 

sobre as questões propostas por maioria absoluta; já no caso de empate 

adotada a opinião mais favorável ao acusado39. 

O Projeto de Lei do senador Alves Branco, foi aprovado 

em 30 de novembro de 1841 pela Câmara dos Deputados, por 53 votos 

contra 14, e em 3 de dezembro de 1841 convertia-se em lei, sob o número 

de 261. Já em 31 de janeiro de 1842 ocorreu sua execução que foi 

regulada pelo Regulamento número 12040. “A essa legislação atribui-se o 

pretexto para a eclosão da Revolução de 1842. Entendiam os liberais que, 
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com a nova legislação, legitimava-se “o abuso do poder, ou melhor, a 

tirania dos governos””41. 

A estrutura foi organizada e seu principal esboço foi o 

projeto original que era composto de 102 artigos, sobre os quais se 

debruçou o trabalho legislativo. Depois quando foi sancionada pelo 

Imperador D. Pedro II, a lei estava constituída de 124 artigos, que foram 

distribuídos em dois títulos, estes divididos em capítulos. O Título I cuidava 

das “disposições criminais” e o Título II, das “disposições gerais”42. 

O título I era formado por doze capítulos, assim 

dispostos: o capítulo I, cuidava “da polícia” e era formado pelos 12 

primeiros artigos; o capítulo II, das disposições referentes aos juízes 

municipais, era composto dos artigos 13 a 21. O Capítulo III, formado por 

dois artigos (22 e 23), cuidava dos promotores públicos, enquanto o 

capítulo IV, formado pelos artigos 24 a 26, tratava dos juízes de direito. No 

capítulo V, formado pelos artigos 27 a 31, cuidava-se dos jurados; o 

capítulo VI, constituído pelos artigos 32 a 36, tratava da prescrição e o 

capítulo VII, em seus artigos 37 a 46, cuidava das fianças. O capítulo VIII, 

formado pelos artigos 47 a 53 regulava a formação da culpa, enquanto o 

capítulo IX, com seus artigos 54 a 68, tratava dos julgamentos das causas 

perante o conselho de jurados. O Capítulo X, com os seus artigos 69 a 77, 

mencionava os recursos: o capítulo XI, formado pelos artigos 78 a 90, “das 

apelações e revistas”, e o último capítulo, o XII, com os seus artigos 91 a 

113, cuidava das disposições gerais43. 
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Bem ao longo era o Regulamento número 120, que iria 

ser formado por 504 artigos, dispostos em duas partes e divididas estas em 

capítulos e estes em secções44. 

Dentre todas as modificações mais importantes, 

podemos assinalar: proporcionou novas e mais amplas atribuições aos 

juízes de direito, aboliu as Juntas de Paz e também o primeiro Conselho de 

Jurados, ou Júri de Acusação, mantido, contudo, o Júri de Sentença, que 

continuou a ser composto de doze jurados.45 

1.1.3 A reforma processual de 1871 

Bem cedo começaram as tentativas de reforma da Lei 

número 261 de 3 de dezembro de 1841 e de seu regulamento número 120, 

considerados, sempre, extremamente centralizadores e autoritários pelos 

liberais, numa época de acendrado liberalismo e de amor às franquias e 

liberdades. Nesse combate, os liberais jamais esmoreceram, embora 

alguns historiadores cheguem a duvidar desta afirmação, entendendo 

que os liberais apenas mascaravam a verdadeira intenção que os 

animava46.  

Em 1845, o movimento reformista iniciou-se nas casas 

legislativas. Neste mesmo ano o Ministro da Justiça de um Gabinete 

Liberal, Manuel Alves Galvão, em relatório comprometia-se a realizar a 

reforma, depois de ouvido o Instituto dos Advogados. Depois de certo 

período o deputado Álvares Machado propôs às Comissões de 

Constituição e de Justiça a reforma das leis de processo penal nas 

seguintes bases: a) separação entre polícia e justiça; b)sincronização do 

processo com a Constituição; c) fazer com que a inocência ficasse 

                                                 

44 PIERANGELLI, José Henrique. Evolução Histórica e Fontes Legislativas, 1983, p. 139.  

45 PIERANGELLI, José Henrique. Evolução Histórica e Fontes Legislativas, 1983, p.143. 

46 PIERANGELLI, José Henrique. Evolução Histórica e Fontes Legislativas, 1983, p.145. 



 27 

rodeada de garantias; d) tornar inevitável a punição do criminoso; e) 

barateamento do custo da justiça para os cofres públicos47. 

Depois de realizado o trabalho pelo Instituto dos 

Advogados ficou concluído no dia 12 julho do mesmo ano. Praticamente 

eram retomadas, as diretrizes do Código de Processo Criminal48.  

A Lei número 2.003 de 20 de setembro de 1871, 

regulamentada pelo Decreto número 4824 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 Relação, 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 se 

pudesse ir e voltar da sede da Redação num mesmo dia49. 

A Lei número 2.003 contém 30 artigos, quase todos 

seguidos de parágrafos. Foi restabelecida a competência do Júri para os 

crimes que a Lei número 562, de 7 de julho de 1850, havia atribuído aos 

juízes50.  

Foram extintas as atribuições dos chefes de polícia, 

delegados e subdelegados para a formação da culpa e pronúncia nos 

crimes comuns, ressalvada, apenas, a do chefe de polícia na hipótese de 

crime de excepcional gravidade, ou quando no crime estivesse envolvida 

pessoa cuja influência pudesse prejudicar a ação dos juízes de direito nas 

comarcas especiais, com recurso voluntário para a Relação, e dos juízes 
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municipais, com recurso ex officio para o juiz de direito, nas comarcas 

gerais51. 

As sessões do Júri nas comarcas especiais eram 

convocadas pelo juiz de direito respectivo, por determinação do 

presidente da Relação, e, nos três dias antes da reunião do Júri, o juiz 

devia remeter os processos que tivessem de ser julgados ao secretário da 

Relação, para que fossem apresentados ao presidente e distribuído o 

processo para se julgar. Os juízes de direito cabiam as atribuições que 

eram conferidas aos juízes municipais quanto aos atos preparatórios para 

o julgamento perante o júri e a de proceder ao sorteio de jurados. A eles 

prestava-se a momento de presidir as sessões preparatórias do Júri, até 

que houvesse um número legal, isto quando o desembargador era 

chamado a assumir a presidência52.  

Foi derrogado o art. 66 da Lei número 261, de 3 de 

dezembro de 1841, e restabelecido o art. 332 do Código de Processo 

Criminal53. 

Já no Decreto número 4.992, de 3 de janeiro de 1872, 

teve algumas alterações na parte relativa à presidência do Júri nas 

comarcas especiais, por este passou a ser presidida pelo desembargador 

da Relação do Distrito que fosse designado pelo presidente. Sendo assim 

este decreto, teve a função dos processos enviados pelo juiz de direito ao 

secretário da Relação, em vez nesta oportunidade ser distribuídos entre os 

desembargadores, passavam a ser encaminhados ao desembargador a 

quem competia presidir a sessão. “Assim, a República ao ser proclamada, 

veio encontrar regulamentado o processo penal”54. 
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1.1.4 O Decreto nº 848, de 1890, e o Júri Federal 

Quando Proclamada a República, e mantido o Júri, 

promulgado dói o Decreto número 848, de 11 de outubro de 1890, 

organizando a Justiça Federal55. 

Sobre o Júri Federal e as posteriores leis da justiça 

federal, segundo Marques56:  

O Júri de sentença federal, segundo o Decreto Federal 

número 848, de 11 de outubro de 1890, era também 

composto de doze juízes de fato, sorteados dentre trinta e 

seis cidadãos do corpo de jurados estadual (arts. 71 e 94) da 

comarca. Formavam a culpa os juízes seccionais e, mais 

tarde, pelo Decreto Federal número 1.420, de 21 de 

fevereiro de 1891, os juízes substitutos. Estavam afastados da 

competência do Júri os processos e julgamentos de crimes 

políticos. 

A Lei federal número 221, de 20 de novembro de 1984, 

tornou o corpo de jurados federais menos dependente do corpo de 

jurados estaduais da comarca (art. 11, da Lei 221), e a lei federal número 

515, de 3 de novembro de 18898 exclui a competência do tribunal do júri 

os crimes de moeda falsa, contrabando, peculato, falsificação de 

estampilhas, selos adesivos, vales postais e cupons de juros dos títulos de 

dívida pública da União, atribuindo esta competência ao juiz57. 

Mais tarde todas essas reformas foram consolidadas 

pelo decreto federal 3.084, de 5 de novembro de 1898, que, constitui por 

muitos anos, o Código de Processo Civil e Criminal da justiça federal. 

Enumera-se, a competência em todos os casos do tribunal do júri58. 
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Já o Decreto 4.780, de 27 de dezembro de 1923, 

proclamou a incompetência do tribunal popular para o julgamento de 

peculatos, falsidade, instauração clandestina de aparelhos, transmissores 

e interceptadores, e radiotelegrafia ou de radiotelefonia, transmissão ou 

interceptação de radiocomunicação oficiais, violação de sigilo de 

correspondência, desacato e desobediência, testemunho falso, 

prevaricação, resistência tirada de presos do poder da justiça, falta de 

exação do cumprimento do dever, irregularidade de comportamento, 

estelionato, furto, dano e incêndio, quando efeitos ao conhecimento da 

justiça federal, por serem praticados contra o patrimônio da nação. 

Sobraram para o Júri os crimes que a lei não houvesse retirado ou retirasse 

de sua competência59. 

1.1.5 O Júri na Constituição de 1891  

Mantido na Constituição de 1891 e nas sucessivas, até 

1937, quando a Carta foi omissa sobre o júri, razão que a fez vir a ser 

corrigida pelo Decreto-Lei nº 167, de 5 de janeiro de 1938, o qual 

delimitava a soberania dos veredictos60.  

No capítulo dos direitos e garantias individuais, sua 

soberania voltou a ser assegurada, seja na Constituição de 1946, como na 

de 1967, que firmou sua competência para julgar os crimes dolosos contra 

a vida61. 

Instituição do Júri foi mantida pela Constituição no ano 

1891 em seu (art.72, § 31). Quando ocorreu a promulgação da 
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Constituição Federal de 1891, que manteve o Júri, foi discutida e debatida 

em plenário a retirada dessa instituição62.  

O Significado do conciso texto constitucional, surgiu 

ampla discussão, no ano de 1896, levantada por Alcides de Mendonça 

Lima, da Comarca de Rio Grande, que presidindo ao Tribunal popular, 

exclui os jurados recusados pelas partes, apesar de declarar a Lei gaúcha 

número 10, de 1895, no art.66, que os “jurados não podiam ser recusados”. 

Em vários pareceres sobre o sentido da expressão “é mantida”, opinaram 

vários juristas63.  

Sobre a essência da discussão da instituição, muito 

também se discutiu. Além das recusas terminantes e da votação secreta, 

nela incluía a existência de doze jurados. O Supremo Tribunal em acórdão 

de 7 de outubro de 1899, assim decidiu: “São caracteres do tribunal do júri: 

I- quanto a composição dos jurados, a) composta de cidadãos 

qualificados periodicamente por autoridades designadas pela lei, tirados 

de todas as classes sociais, tendo as qualidades legais previamente 

estabelecidas para as funções de juiz de fato, com recurso de admissão e 

inadmissão na respectiva lista, e b) o conselho de julgamento, composto 

de certo número de juízes, escolhidos à sorte, de entre o corpo dos 

jurados, em número tríplice ou quádruplo, com antecedência sorteados 

para servirem em certa sessão, previamente marcada por quem a tiver de 

presidir, e depurados pela aceitação ou recusarão das partes, limitadas as 

recusações a um número tal que por elas não seja esgotada a urna dos 

jurados convocados para a sessão; II – quanto ao funcionamento, 

a)incomunicabilidade dos jurados com pessoas estranhas ao Conselho, 

para evitar sugestões alheias, b)alegações a provas da acusação e 

defesa produzidas publicamente perante ele, c) atribuição de julgarem 
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estes jurados segundo sua consciência, e d) irresponsabilidade do voto 

emitido contra ou a favor do réu64. 

Entretanto, em 1935, analisando a Lei paulista 4.784, 

ainda em face da Constituição de 1891, a então Suprema Corte declarou 

inconstitucional a disposição que dava atribuição ao juiz togado para 

decidir sobre as atenuantes65. 

Assim se dava as prerrogativas dirigidas, em face a 

Constituição de 1891, ao analisar a competência do juiz togado. 

1.1.6 A Constituição de 1934, a Carta de 1937 e o Decreto 167 de 1938 

A Constituição brasileira de 16 de julho de 1934 alterou, 

em parte, o antigo texto sobre o Júri, não só colocando fora das 

declarações de direitos e garantias individuais, como também ampliando 

os dizeres66. 

A Constituição brasileira de 1934 estabeleceu que o 

Poder Judiciário da União seria composto pela Corte Suprema, pelos juízes 

e tribunais federais, juízes e tribunais militares e juízes e tribunais eleitorais. 

Inovou, portanto, no que diz respeito à criação desses dois últimos órgãos 

especializados67. 

Os juízes federais seriam nomeados pelo Presidente da 

República, por meio de uma lista quíntuplo elaborada pela Corte 

Suprema. Essa Constituição determinou, ainda, a criação, por lei 

específica, dos tribunais federais, com competência apenas para julgar 

                                                 

64 MARQUES, José Frederico. A Instituição do Júri, 1997, p.49.  

65 MARQUES, José Frederico. A Instituição do Júri, 1997, p. 50. 
66

 MARQUES, José Frederico. A Instituição do Júri, 1997, p.50. 
67

 MARQUES, José Frederico. A Instituição do Júri, 1997, p.50. 



 33 

revisões criminais dos conflitos de jurisdição, afetos a causas de 

competência dos juízes federais68. 

Pontes de Miranda69, o comentador mais credenciado 

da citada Constituição, assim se exprimiu:  

Outrora, considerava-se direito, e foi o direito ao Júri que se 

manteve. Hoje, só a instituição como tal, já suscetível de 

alterações tais que a deformem, que a reduzam ao mínimo, 

que vale, realmente, o art.72? Que manteve ele? Manteve 

o Júri para um crime, no mínimo. Porque basta ter-se 

conservado para o crime de homicídio, por exemplo, para 

se ter mantida a instituição. Outrossim para outro crime. 

Marques70, por sua vez, com grande sagacidade e 

acerto, assim se exprimiu em brilhante voto, sobre o novo texto:  

A Constituição de 1934, nem declarou que o Júri era 

mantido como existia na época da sua promulgação, nem 

determinou que fossem guardados tais e tais elementos 

característicos. Foi mais longe: confiou ao critério do 

legislador ordinário, não só a organização do Júri, senão 

também a enumeração das suas atribuições. Quais a 

Assembléia Constituinte, sem dúvida, atender à 

necessidade de uma reforma radical da vetusta instituição, 

de acordo com os ensinamentos da ciência penal moderna 

e os imperativos da defesa social contra o delito. 

Na Constituição de 1937, nada se dizia sobre o Júri, 

tanto que o princípio se entendeu pela sua extinção em face da nova 

                                                 

68 OLIVEIRA, Alexandre Vidigal de. Justiça Federal: evolução histórico-legislativa. Revista 
Ajufe. São Paulo, n. 50, p. 9-14, jun./jul. 1996, p. 9-14. 
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 MIRANDA, Pontes De. Comentários a Constituição de 1934, p. 638. Apud: MARQUES, 
José Frederico. A Instituição do Júri, 1997, p. 50. 

70
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carta política. Já em 5 de janeiro do ano de 1938 era promulgado o 

Decreto Lei 167 que regulava a instituição do júri71. 

O Decreto lei 167 alterou profundamente o Júri, 

diminuiu a chamada soberania dos veredictos, com a instituição da 

apelação sobre o mérito, desde que houvesse “injustiça da decisão, por 

sua completa divergência, com as provas existentes nos autos ou 

produzidas em plenário” (art.92, b)72. 

Na época o Decreto lei 167, a instituição do júri, foi 

praticamente abolida. Isto sem falar nos que atribuíam a lei ao caráter 

contrário a democracia do novo regime. Nesta época não faltaram, para 

elogiar a inovação, nela perceber um meio eficaz de coibir os abusos do 

Tribunal do júri73. 

Entendendo que o Decreto Lei 167 provou 

magnificamente nos nove anos em que vigorou. Nesta época afirma-se 

que a criminalidade diminuiu, os espetáculos que deprimiam a sociedade 

iam aos poucos desaparecendo, e por fim a impunidade tiraram-se os 

foros da cidade que sempre encontrara nos julgamentos do Júri74.  

O Estado Novo se mostrou ditador e facultativo, ao 

conceder perdão, abrindo as prisões para delinqüentes perigosos, e não, 

de limitar o poder do Júri75. 

A ditadura do Estado Novo não fez exceção à regra. O 

tribunal de sentença, com mais detestável e desumano dos 

procedimentos criminais de quem tem notícia a legislação brasileira. 
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Nunca a lei do Júri, porém, era antidemocrática, muito contribuiu para 

diminuir o abuso de poder e abater os governantes locais, pois o Júri de 

nosso ordenamento sempre foi respeitoso76. 

1.2 O JÚRI NA CONSTITUIÇÃO DE 1946 

Na Constituição de 1946, segundo já foi relatado, os 

legisladores constituintes quiseram renovar a soberania do Júri e manter 

este tribunal, voltados aos ideais democráticas, através da participação 

popular nos julgamentos criminais77. 

Mantida a instituição do Júri, de acordo com este 

dispositivo ficou concedido ao legislador ordinário estruturar juridicamente 

o Tribunal do Júri. Porém, a este colocaram limitações que se referem a 

organização e forma de funcionamento do tribunal, e sua competência. 

Em relação a organização, proibido está a lei estabelecer o conselho 

julgador com número par de membros, quanto ao funcionamento, não 

podem as normas regulamentar o Júri diminuir o direito de defesa, nem 

estabelecer julgamentos descobertos. No campo da competência, os 

crimes dolosos contra a vida são, ratione materiae, de atribuição privativa, 

quanto ao julgamento, do tribunal do Júri, não cabe aos tribunais 

superiores ou a qualquer outro órgão judiciário, em relação a 

competência funcional, conhecer dos veredictos soberanos do Júri, para 

reforma-los em grau de recurso, como judicium rescisoirium78. 

Pode o legislador ordinário regulamentar o Júri como 

lhe parecer mais correto, pois aquilo que a instituição tem de essencial 

                                                 

76 MARQUES, José Frederico. A Instituição do Júri, 1997, p. 54. 

77 MARQUES, José Frederico. A Instituição do Júri, 1997, p. 54. 
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também precisa ser respeitado. A Constituição manteve a instituição do 

Júri, e não outras formas de tribunal popular79. 

O número ímpar de membros obriga a que nunca 

sejam inferiores a três, para os jurados compor o Conselho de Sentença. 

Neste entendimento a Constituição foi contrariada, a tendência 

predominante do Júri, que é o de número par de julgadores para que as 

decisões sejam condenatórias e difíceis por exigir sempre uma diferença 

mínima de dois votos. O número tradicional é, aliás, o doze80. 

Em se falando da matéria de competência, ficou 

estabelecida a obrigatoriedade de seu poder de julgar aos crimes dolosos 

contra a vida, porque na linguagem está abrangido o homicídio que é, no 

dizer de Nelson Hungria, “o ponto culminante na orografia dos crimes” e 

“a mais chocante violação do senso moral médio da humanidade 

civilizada”81. 

No Júri pode atribuir no campo de direito material, o 

julgamento dos crimes políticos, crimes esses de que eles se apresentam 

como juiz natural e onde lhe caberia como verdadeiro, examinar os casos 

como critério democrático e popular82.  

1.3 O JÚRI EM FACE DE ALGUNS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS  

O legislador ordinário, se preocupava em ampliar a 

competência objetiva do júri, atribuindo o julgamento de outros crimes 

além já daqueles previstos dos dolosos contra a vida. Vedado está, 

porém, se o nome de Júri, instituir, por exemplo, o julgamento por um 
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tribunal de jurados, de crimes contra a propriedade, com veredictos não 

soberanos83.  

Há dois entendimentos no citado dispositivo: uma em 

declarados seus caracteres indispensáveis, e em outra em sua 

competência sobre ratione materiae84. 

A constituição previa que ou o Júri existiria com os 

traços constitucionais, ou então seria um órgão inconstitucional, pois ainda 

se verificará que a lei ordinária não pode criar juízes e tribunais, não 

previstos no Estatuto básico, dentro da justiça penal85. 

Assim, vedado estaria o Júri ao julgamento de crimes 

políticos, mesmo por força de lei ordinária. 

O art 101, II,c, da Constituição Federal de 194686 dá ao 

Supremo Tribunal Federal competência para julgar em recurso ordinário os 

crimes políticos, não podendo haver, ipso facto, ou seja, decisão 

soberana dos órgãos inferiores em relação a estes crimes. E como Júri não 

soberano a Constituição não o prevê, existe um impedimento de ordem 

constitucional que se amplia aos jurados o julgamento dos crimes políticos. 

1.4 A REFORMA DO JÚRI DO ESTADO NOVO 

O Decreto Lei número 167 foi a primeira lei nacional de 

processo penal republicano. Esse diploma legislativo não só instituiu o 

Tribunal do Júri, omitido na carta de 1937, como também disciplinou o 

documento respectivo87. 
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Nunes88 leciona que: 

Em vigor o Código de Processo Penal, a comporta-se 

perante o Júri foram amplamente regulados, bem como a 

organização e composição do tribunal popular. 

Permaneceu, porém, o Decreto Lei número 167, como 

sendo a base legal da instituição. 

A Constituição foi promulgada em 16 de setembro de 

1946, um marco histórico para a presente pesquisa, pois Júri voltou a ter 

base constitucional, sofrendo assim uma profunda reforma em seus 

elementos estruturais, com a restauração da soberania dos veredictos, já 

agora mandamento que não se pode tocar por se encontrar sob a 

própria Lei da Nação. 

Verifica-se, portanto, que a única Constituição que 

não fez menção expressa a instituição do Júri foi a de 1937. Esta omissão 

gerou à época amplo debate sobre a sua manutenção no ordenamento 

jurídico pátrio89. 

Por outro lado, ressalvada a Constituição Imperial de 

1824, e a Constituição de 1934, que incluíram o Júri na estrutura do Poder 

Judiciário, as demais guiam-se na capítulo que arrola os direitos e 

garantias individuais. 

Não são poucas as vozes que defendem a sua 

extinção. O principal argumento neste sentido é que o procedimento do 

Júri serve apenas para fortalecer a impunidade90. Adeptos da extinção do 

                                                 

88 NUNES, Castro, Teoria e prática do Poder Judiciária, p. 516. Apud: MARQUES, José 
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júri argumentam ainda, que é complexo o seu procedimento, ante um 

jurado leigo, na prática resulta em decisões sem fundamentos, isto é, em 

última análise em injustiça de sentenças providas do Júri popular. Revela-

se na prática este argumento não ser miserável, sendo acolhido, inclusive, 

entre os que defendiam a sua manutenção.  



CAPÍTULO 2 

PROCEDIMENTOS DO TRIBUNAL DO JURI NO ORDENAMENTO 
JURÍDICO BRASILEIRO 

2.1 DOS PRINCÍPIOS QUE REGEM O TRIBUNAL DO JÚRI 

A palavra princípio, em seu sentido amplo possui 

significado ambíguo e pode apresentar uma concepção diversa da 

conhecida, que significa dizer, causa primária, começo, base e razão. 

Dentro do ordenamento jurídico princípio tem outra 

definição como explica Bandeira Mello91. 

Princípio é mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro 

alicerce dele, disposição fundamental que irradia sobre 

diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo de 

critério para sua exata compreensão e inteligência, 

exatamente para definir a lógica e a racionalidade do 

sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá o 

sentido harmônico. 

Já Capez92 leciona que o princípio da plenitude da 

defesa:  

Implica no exercício da defesa em um grau ainda maior 

que a ampla defesa. Defesa plena, compreende dois 

aspectos, o primeiro o pleno exercício da defesa técnica 

por parte do profissional habilitado. Esta deverá ser 

fiscalizada pelo Juiz-Presidente, e pode neste caso se optar 

em dissolver o conselho de sentença se achar o réu 

indefeso (art.497, v), quando entender ineficiente a 
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atuação do defensor.  Em segundo exercício da autodefesa 

por parte do próprio réu, apresentando-o no momento do 

interrogatório. 

Tem-se ainda os princípios do sigilo nas votações e o 

da soberania dos veredictos. Ambos os princípios implica na possibilidade 

de tribunal técnico modificar as decisões dos jurados pelo mérito. Por isso 

dizer que ele é relativo porque não pode obstar o princípio informador do 

processo penal, qual seja a busca da verdade real, logo não exclui a 

recorribilidade de suas decisões. Por fim, tem-se o princípio da 

competência mínima, que não impede para julgas os crimes contra a vida 

e que o legislador amplie para outros crimes93. 

Enfim neste trecho do trabalho se expôs de maneira 

bem sucinta quais os princípios que regem esta “Organização” o que seria 

a base epistolar para o prosseguimento na matéria.  É para fornecer 

subsídios introdutórios à matéria central do trabalho, diante do tema que 

será abordado, qual sejam as sentenças de pronúncia, impronúncia, 

desclassificação e absolvição sumária. 

2.1.1 Organização do Júri 

O Tribunal do Júri é um Órgão heterogêneo colegiado 

e temporário, que se constitui por um juiz togado e de 21 cidadãos 

escolhido por sorteio (CPP. Art 433) que formaram por escolha do 

promotor e do advogado o Conselho de Sentença94. 

Anualmente cabe ao Juiz-Presidente organizar a lista 

geral dos jurados. A lista geral é publicada em duas oportunidades: A 

primeira no mês de novembro e a segunda quinzena de dezembro 
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considerada a lista definitiva. Devendo esta lista valer para o ano seguinte 

conforme esta prevista no art. 439 Parágrafo único95. 

Far-se-á a convocação do Tribunal do Júri mediante 

edital, depois do sorteio de 21 jurados. Tudo será feito as portas abertas, e 

um menor de 18 anos fará a retirada das cédulas com o nome dos 

jurados, os quais serão recolhidas a outra urna96. 

De acordo com o art. 428 do CPP os jurados deverão 

ser citados pessoalmente.  

De acordo com Capez97 salienta o autor que:  

Para ser jurado precisa ser brasileiro nato ou naturalizado, 

maior de 21 anos (menor emancipado não pode integrar o 

Júri), notória idoneidade, alfabetizado e no perfeito gozo 

dos direitos políticos, residente na comarca e não sofrer 

deficiências ou das faculdades mentais. 

O serviço ao Júri é obrigatório, no caso de recusa 

injustificada, constituirá “Crime de desobediência”, conforme os ditames 

da lei. E no caso de recusa também se estender, haverá a perda dos 

direitos políticos com preceitua o art. 5, inc.VIII e 15, inc. IV da CF98. 

Ficam isentos do Tribunal do Júri os maiores de 60 anos, 

o Presidência da República, os Ministros de Estado, governantes e 

secretários, os membros do poder legislativos em quaisquer esferas, os 

prefeitos, magistrados, promotores, polícia, militares em ativa, médicos, 
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farmacêuticos e os que já tiverem servido pelo prazo de 1 ano desde que 

requeiram dispensa conforme preceitua o art. 436 do CPP99. 

2.1.2 Rito Escalonado 

O Rito procedimental para os processos de 

competência do Tribunal do Júri é escalonado. Este rito é divido em duas 

fases distintas. A primeira fase inicia-se com o oferecimento da denúncia e 

se encerra com a decisão da pronúncia (Judicium Accusationis). A 

segunda fase tem início com o libelo e termina com o julgamento pelo 

Tribunal do Júri (Judicium Causae)100. 

Define a doutrina de Fernando Capez101:  

Inserem-se na competência do Tribunal do Júri o Homicídio 

doloso (art121), infanticídio (art.123), participação em 

suicídio (art.122) e aborto (124 a 127) todos do Código 

penal, o procedimento segue: a) denúncia ou queixa; b) 

recebimento da denúncia ou queixa; c) citação do 

acusado; d) interrogatório; e) fixação do tríduo para a 

defesa prévia; f) audiência para a oitiva de testemunhas 

arroladas pela acusação no máximo 8; g) alegações finais, 

prazo de 5 dias para cada parte. 

Durante esta fase segue-se o rito e o Juiz-Presidente 

pode tomar as seguintes decisões do encerramento do Judicium 

Accusationis que são a Pronúncia, Impronúncia, desclassificação ou 

absolvição sumária. 

Há entendimento divergente dentro do 

posicionamento doutrinário, pois a natureza jurídica da pronúncia é 

discutida devido ao fato de uns acharem que se trata de sentença, e 
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outro a denominam como sentença de decisão interlocutória. Os que 

defendem a esta idéia de que a pronúncia é sentença dizem que se trata 

de sentença “processual”, vez que se trata de matéria procedimental102.  

Já para os que argúem ser a pronúncia decisão 

interlocutória, que defendem a tese a uma decisão interlocutória “não 

terminativa”, ou seja, que não põe fim ao processo, mesmo sendo uma 

forma de despacho judicial, podendo ser recorrido em sentido estrito103: 

2.1.3 Sentença de Pronúncia 

A Instituição do Tribunal do Júri, passa por constantes 

críticas, até pelo seu caráter de “espetáculo”, não muito comum no 

ordenamento jurídico brasileiro.  

Diz o taxativo art. 408 do CPP:  

Art. 408. Se o juiz se convencer da existência do crime e de 

indícios de que o réu seja o seu autor, pronunciá-lo-á, 

dando os motivos do seu convencimento. 

De acordo como já foi mencionado o Tribunal do Júri é 

um órgão especial, por suas atribuições e pela forma que tem sua 

composição, visto que o julgamento é feito por cidadãos, os chamados 

jurados, juízes não togados, ou seja, juiz natural da causa.  

A Competência do tribunal do júri, está fixada nos 

chamados crimes dolosos contra a vida e capitulados nos artigos 121, 

parágrafo 1, parágrafo 2, 122 parágrafo único, 123, 124, 125, 126, 127 

todos do Código Penal brasileiro. 
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Assim de acordo para que o crime seja levado ao 

Tribunal de Competência do Júri Popular é dividido em duas fases como já 

citado no item 1.4.  

Define Fernando Capez104 “que é decisão interlocutória 

em que o juiz proclama admissível a imputação encaminhando-o para o 

julgamento perante o Tribunal do Júri”. 

Diz ainda Leal105: 

O Art. 408 do CPP diz que se o Juiz se convencer do crime 

de que o réu seja ou autor, pronunciá-lo-á, dando os 

motivos de seu convencimento. Entretanto, a pronúncia é 

uma decisão de natureza processual, não faz coisa julgada 

material, mas é preclusiva. Ela se norteia pelo princípio do in 

dúbio pro societate, ou seja, na dúvida o juiz decide em 

favor da sociedade, declinando o julgamento ao júri.  

Para Marques106, “a pronúncia é decisão de caráter 

interlocutório. Não há que se falar, portanto, em coisa julgada 

relativamente a espécie de sentença.”  

No caso de o juiz se convencer da existência do crime, 

deve promover a sentença de pronúncia, devendo este fundamentar os 

motivos de sua decisão. 

Nesta fase de pronuncia vigora o princípio do “in dúbio 

pro societate”. É indispensável que o juiz indique a classificação em que o 

acusado será julgado pelo Júri.  Mas não é só isso, deve o julgador 

observar além da classificação do crime as suas qualificadoras, também 

sob pena de nulidade caso não o faça, ou fazendo, não fundamente suas 

razões que o motivaram a tomar a seguinte decisão. Devendo o Juiz 
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tipificar o crime e suas qualificadoras, a fim de que o acusado saiba pelo 

que esta sendo levado a julgamento popular107.  

O detalhe mais importante e que não pode ser 

esquecido é que o réu tem que ser intimado da sentença de pronúncia, 

regra expressa no art. 413 do CPP. 

Já no caso de o delito for inafiançável, é obrigatória a 

intimação pessoal do réu do ato da pronúncia art. 414 do CPP e, 

conforme leciona Capez108: 

Outra questão a abordar é no caso de o juiz pode 

pronunciar o réu com outra classificação sem dar vista às 

partes aplicando o artigo 383 do CPP (emandatio libelli). 

Nesse caso aplica-se a regra do 408 parágrafo 4 do CPP. 

Com a prolação da pronúncia, está só poderá ser alterada 

de circunstância superveniente que modifique a 

classificação do delito, como por exemplo a morte da 

vítima após a pronúncia por tentativa de homicídio. 

Tratando-se de bons antecedentes, o juiz pode por 

mera faculdade decretar-lhe a prisão ou revogá-la, no caso de já se 

encontrar preso. Já no casão de o réu possui maus antecedentes 

atentando-se ao disposto do artigo 408, parágrafo 2º do CPP, o réu terá 

que aguardar para a realização do seu julgamento.  

Entende o STF que é perfeitamente possível a prisão 

provisória obrigatória nos casos do art. 594 e 408 parágrafo 2 do Código 

de Processo Penal.  

Desta forma, argumenta Capez109: 
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Com posição firme do Supremo e os conflitantes Acórdãos 

do STJ, a tendência e a questão se pacificar neste sentido 

de a prisão provisória é um efeito imediato e perfeitamente 

válido da pronúncia da sentença condenatória, sempre 

que o réu for reincidente e portar de maus antecedentes. 

Se dois réus forem julgados por crimes conexos, um por 

homicídio e outro por lesão corporal em conexão, não podendo o juiz 

pronunciar o réu autor do homicídio e condenar a outro pela lesão 

corporal, devendo o júri julgar os dois crimes.  

Afirma Leal110: 

Na primeira fase do processo de competência do Tribunal 

do Júri, a do Judicium accusationis, se o reú estiver 

respondendo a processo de delito da competência 

originária do Júri, e também outro de competência do juiz 

singular, havendo conexão entre eles, o segundo crime 

conexo poderá ser julgado pelo Tribunal do Júri, forte no 

que dispõem a regra de competência do art. 78 do CPP. 

Neste caso a corrente é unânime em relação aos 

crimes conexos e deve o magistrado ao prolatar a sentença deve 

examinar a materialidade e indícios suficientes para autoria também do 

crime conexo, este sob pena de nulidade. 

Capez111 leciona que “A pronúncia interrompe o curso da 

prescrição da pretensão punitiva e não perde esta força interruptiva nem mesmo 

em face da desclassificação”. 

Da sentença de pronúncia caberá recurso em sentido 

estrito, que está previsto no art.581, V do CPP. 

É justamente, então que somente após o transito e 

julgado da decisão de pronúncia o procedimento percorrerá a sua 
                                                 

110 LEAL, Saulo Brum. Juri Popular, 2001, p.60. 

111 CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal, 2005, p.610. 
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segunda fase. A sentença finaliza a primeira fase deste procedimento, 

para o encerramento do Judicium accusationis. 

2.1.4 Desclassificação 

A desclassificação do Tribunal do Júri pode ser própria 

e imprópria. A desclassificação própria é aquela em que os jurados 

desclassificam a não dolosa contra a vida, sem informar qual o outro 

delito112.  

De acordo com a lei 9.099/95, no caso de 

desclassificação própria o juiz não mais julga o crime imediatamente. 

Deverá proferir somente o que os jurados desclassificaram o crime de não 

doloso contra a vida., deixando transcorrer o prazo para apelação113. 

Ensina Mirabete114 que: 

Deve o juiz operar a desclassificação quando as provas dos 

autos não a permitem seja de plano reconhecida. 

Entretanto convencido o juiz, pela apreciação da prova, da 

existência de crime que não é da competência do Tribunal 

do Júri, em desacordo com a denúncia ou a queixa, não 

pode sentenciar o feito, deve remeter o processo para o juiz 

competente para a apuração dos crimes submetidos a rito 

ordinário ou sumário. 

Já no caso de desclassificação própria o juiz pode 

julgar com ampla liberdade, podendo absolver ou condenar o réu por 

qualquer crime não doloso contra a vítima, no caso de desclassificação 

imprópria o juiz está vinculado a definição legal dada pelo Júri. 

                                                 

112 MIRABETE, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Comentado, 2003, p. 1116. 

113 MIRABETE, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Comentado, 2003, p. 1116. 

114 MIRABETE, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Comentado, 2003, p. 1116. 
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Está previsto a desclassificação no taxativo art. 410 do 

CPP, caso o juiz se convença de crime diverso daquele de competência 

do Tribunal do Júri.  

Também há de se falar desde já, arbitrar fiança ao réu, 

se com incurso em crime afiançável. Caso isso não ocorra poderá 

equiparar-se ao constrangimento ilegal, visto que o direito de fiança 

estará prejudicado.  

Outro fator de suma importância são os crimes 

conexos, afirma Capez115 que:  “Se o Júri desclassifica para não dolosa 

contra  vida, estará interrompendo a votação, deslocando a 

competência para o Juiz Presidente nos crimes conexos”. 

Afirma o art. 492, parágrafo 2 do CPP  

Art. 492. Se for desclassificado a infração para outro 

atribuído ä competência do juiz singular, ao presidente do 

tribunal do júri caberá proferir a sentença. 

A Jurisprudência é categórica em expressar neste 

sentido, TJSP: 

Ao desclassificar crime de competência do Tribunal do Júri 

para outro de competência do juiz singular cumpre o 

magistrado remeter o feito ao juiz competente, que reabrirá 

prazo para a defesa. A apreciação do mérito desde logo 

desfavoravelmente ao réu, sem as observâncias das 

diligências contidas no art.410 do CPP, implica nulidade da 

sentença, por cerceamento de defesa.(RT 655/276). 

No entendimento mais amplo se o júri absolver o réu da 

imputação penal principal, continuará competente para julgar os crimes 

conexos, pois se absolve e porque tem competência para os crimes 

dolosos contra a vida.  
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2.1.5 Impronúncia  

Segundo Capez116 “é uma decisão de rejeição da 

imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, porque o juiz não 

se convenceu da existência do fato ou de indícios da autoria.” 

Diz o Art 409 em seu contexto 

Art. 409. Se não se convencer da existência do crime ou de 

indício suficiente de que seja o réu o seu autor, o juiz julgará 

improcedente a denúncia ou a queixa. 

Em suma a acusação não reúne elementos mínimos 

sequer para ser discutida.  

Mirabete117 explica que “a impronúncia é um 

julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para 

o julgamento perante o Tribunal do Júri.” 

Leal118, afirma: “Para o acusado ser impronunciado 

basta não estar provado a existência do delito e não haver indícios 

suficientes da autoria.” 

Conclui-se este primeiro aspecto que a impronúncia 

constitui um julgamento em que se seria inadmissível o encaminhamento 

para o Tribunal do Júri, pelo fato de o juiz não ter se convencido da 

existências de provas e materialidade do crime, ou de indícios de autoria.  

Está expresso no art. 409 do CPP, que disciplina que se 

não houver extinguido a punibilidade, e sendo conhecidas novas provas 

das circunstâncias que indiquem a autoria e a materialidade do crime, 

poderá ser feito novo julgamento de mérito.  

                                                 

116 CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal, 2005, p. 611. 

117 MIRABETE, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Comentado, 2003, p. 1114. 

118 LEAL, Saulo Brum. Juri Popular, 2001, p.69.  
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Segundo Mirabete119 “É, portanto, uma sentença 

terminativa de inadmissibilidade da imputação, com a extinção do 

processo sem julgamento do mérito da causa”. 

De acordo com Leal120: 

A impronúncia faz coisa julgada formal, em razão da 

possibilidade de renovação do processo se houver provas 

novas e enquanto não extinta a punibilidade pela 

prescrição. 

Em se tratando de outro fator de suma importância é a 

questão relevante a impronúncia e a conexidade, ou seja, do mesmo 

modo que se procede à absolvição sumária, ocorre com a impronúncia 

quanto aos crimes conexos, que não tem competência do Tribunal do Júri.  

Segundo Capez121 “Impronunciado o réu, não pode o 

juiz manifestar-se sobre os crimes conexos, devendo remete-los ao juiz 

competente para julga-los.” 

Para Leal122: 

É certo que a pronúncia não pode se estender aos crimes 

conexos, os quais são examinados e julgados pelo Tribunal 

do Júri. Se o réu for impronunciado pelo delito prevalente, 

aquele da competência do Júri, o juiz não deve examinar 

neste caso o crime conexo pelo qual o réu foi denunciado. 

Em síntese a jurisprudência é clara em respeito a este 

tema abordado – TJSP: 

Quando um crime for atraído para órbita de competência 

do Júri em virtude de conexão ou continência de causas e 
                                                 

119 MIRABETE, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Comentado, 2003, p. 1114. 

120 LEAL, Saulo Brum. Juri Popular, 2001, p. 69. 

121 CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal, 2005, p. 612. 

122 LEAL, Saulo Brum. Juri Popular, 2001, p. 70. 
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o juiz, ao fim da formação de culpa, impronunciar o réu no 

concernente ao fato delituoso da atribuição jurisdicional do 

Júri, deve o magistrado enviar o processo para o 

julgamento do crime atraído seu juízo “ratione conexitatis” 

ao órgão judiciário competente, salvo se ele próprio for. De 

modo idêntico procederá se ao fim da formação de culpa 

absolver sumariamente o réu de crime de competência do 

Júri ou a vier a desclassificar a infração, tudo na forma do 

que institui o art. 81 parágrafo único, do CPP. (RT 556/310). 

Assim, na ocorrência de crime conexos, frente a 

decisão de impronúncia, deve-se agir de acordo com os termos do art. 

410 do CPP, remetendo ao juiz competente.  

2.1.6 Absolvição Sumária 

No momento de decidir quanto à pronúncia, pode o 

juiz, de acordo com as provas colhidas nos autos, verificar a existência de 

circunstâncias que venham excluir o crime, isentar o réu da penalidade. 

Ocorrendo assim a absolvição sumária, de acordo com o art. 411 do CPP. 

Art. 411. O juiz absolverá desde logo o réu, quando se 

convencer da existência de circunstância que exclua o 

crime ou isente de pena o réu (arts. 20, 21, 22, 23, 26, caput 

e 28, § 1º, do Código Penal - reforma penal 1984), 

recorrendo, de ofício, da sua decisão. Este recurso terá 

efeito suspensivo e será sempre para o Tribunal de 

Apelação. 

Segundo Capez123  “é absolvição do réu pelo juiz togado, 

em razão de estar comprovada a existência de causa de exclusão da ilicitude, 

ou da culpabilidade”. 

                                                 
123

 CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal, 2005, p. 612. 

 



 53 

De acordo com Leal124 “Ocorrem quando o acusado 

age escudado e alguma causa de exclusão de ilicitude ou de 

culpabilidade, ou é inimputável por doença mental”. 

Mirabete125 é categórico.  

Pode o juiz absolver sumariamente o acusado quando 

reconhecer a existência de uma causa de excludente de 

antijuridicidade. Como o crime só existe se o fato for típico, 

ou seja, se subsume a um tipo legal, e antijurídico, contrário 

ao direito, e o agente só pode ser punido se for culpado, 

comprovando que não há tipicidade, inclusive por falta de 

dolo, antijuricidade ou culpabilidade, impõe-se desde logo, 

a absolvição. 

É importante observar que o juiz, na absolvição 

sumária, diferentemente do que ocorre no caso de pronúncia, 

impronúncia ou desclassificação, profere a sentença, no qual se aprecia o 

mérito da questão. 

Há também a discussão plena deste tema sobre os 

crimes conexos. A sentença de absolvição sumária, se limitará sobre o 

crime de competência originária do Júri, não pode abranger o ilícito 

penal seguindo pelas regras de conexão.  

Apenas os crimes dolosos contra a vida, são passíveis 

de absolvição sumária, os outros, ligados à ele por conexidade, serão 

julgados após o trânsito em julgado da decisão absolutória.  

Segundo Mirabete126: 

Com a absolvição sumária exclui a competência do Júri 

para crimes conexos ou continentes que a ela estavam 

                                                 

124 LEAL, Saulo Brum. Juri Popular, 2001, p. 91. 

125 MIRABETE, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Comentado, 2003, p. 1121. 

126 MIRABETE, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Comentado, 2003, p. 1125. 
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jungidos, somente após o trânsito em julgado da sentença é 

que poderão ser estes apreciados. O juiz que absolver 

sumariamente o réu não pode julga-lo, condenando-o ou 

absolvendo-o, pelos crimes conexos. 

Para Capez127 “Absolvido sumariamente o acusado, não 

pode o juiz manifestar-se sobre os crimes conexos, devendo apenas remeter o 

processo ao juiz competente para julga-los”. 

Jurisprudência entende:  

Assim, suponha-se que o réu esteja respondendo por 

tentativa de homicídio e outro por roubo. O Juiz, não pode, 

na mesma sentença, absolver sumariamente o primeiro e 

absolver segundo, por exemplo, em fase da precariedade 

da prova (RT 496/287 e 474/299). 

É de se valorar que se houver crime conexo, não 

poderá o magistrado examiná-lo, uma vez que o réu não pode ser 

submetido a julgamento pelo tribunal do Júri.  
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CAPÍTULO 3 

HOMICÍDIO PASSIONAL: DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA SOBRE 

LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA. 

 

3.1 ORIGEM HISTÓRICA DO CRIME PASSIONAL NO BRASIL 

A história do crime passional no Brasil está vinculada à 

história do Júri e do direito Penal Brasileiro.  

Leal128 trata do Homicídio Passional da seguinte forma: 

Na linguagem técnico-jurídica, homicídio passional é a 

conduta de causar a morte de alguém, motivada por uma 

forte paixão ou emoção. Seria o caso, aliás comum, do 

homicídio praticado por ódio, inveja, ciúme ou intenso 

amor. 

De acordo com o pensamento de Hungria129 entende-

se que: “Comumente, quando se fala em homicídio passional, entende-se 

significar homicídio por amor”. 

Corrêa130 esclarece que: 

Os crimes passionais, de fato, nunca figuraram em nenhum 

dos códigos de forma clara. Durante o período colonial, o 

Brasil estava sujeito às normas das chamadas Ordenações 

Filipinas, conjunto das leis em vigor para Portugal e suas 

                                                 

128 LEAL, João José. Cruzada doutrinária contra o homicídio passional: análise do 
pensamento de Leon Rabinowicz e de Nelson Hungria. Jus Navigandi, Teresina, ano 9, 
n. 787, 29 ago. 2005. Disponível em: http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto. Acesso em: 
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129 HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal, 1958, p. 152. 

130 CORRÊA, Mariza. Os crimes da Paixão. São Paulo: Brasiliense, 1981, p.15. 
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colônias. Este conjunto de leis já eliminava a vingança 

privada, com a exceção das duas situações: “a perda da 

paz”, isto é, os que atentassem contra a ordem pública, 

inclusive através de mexericos, poderiam ser castigados por 

qualquer pessoa, e o adultério. O texto legal referente a 

este crime explicitava assim a sua punição: Achando o 

homem casado e sua mulher em adultério, salvo se o 

marido for peão, e o adúltero Fidalgo, ou nosso 

Desembargador, ou pessoa de maior qualidade. E não 

somente poderá o marido matar sua mulher e o adúltero, 

que achar com ela em adultério, mas ainda os pode 

licitamente matar, sendo certo que lhe cometeram 

adultério. 

Se a punição do adultério feminino é tão antiga 

quanto o direito romano e visou sempre assegurar a legitimidade da 

reprodução dentro da família, o crime passional é uma criação recente. 

Os juristas que discutem esta figura vão atribuir ao 

romantismo, com sua ênfase no amor e na paixão, a sua invenção.  

Segundo Leal131:  

Esta é a regra. Portanto, para o Direito Penal positivado na 

norma escrita, não há tratamento específico e mais brando 

para o homicida passional. Ao contrário, pois se 

entendermos que o ódio, a inveja ou a ambição pode ser 

fruto de uma paixão incontrolável (ou, ao menos, difícil de 

ser controlada), temos de admitir que a lei positiva não só 

não atenua a culpabilidade do agente, mas considera a 

conduta como uma forma qualificada de homicídio, muito 

mais grave pela maior quantidade de pena e, também, 

pelas conseqüências repressivas resultantes do fato ser 

considerado como crime hediondo. 
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Para Hungria132 “O verdadeiro amor é timidez e 

mansuetude, é resignação, é conformidade com o insucesso, é santidade, 

é auto-sacrifício: não se alia jamais ao crime”. 

Correa133 leciona que: 

Dentre este grupo, o criminalista Enrico Ferri teve uma 

atuação importante, tendo sido o primeiro a definir o 

criminoso passional como um criminoso social, isto é, 

alguém que comete um crime impulsionado por motivos 

úteis à sociedade. Para ele, o amor, a honra, o ideal político 

e religioso, eram paixões úteis à vida coletiva, enquanto a 

vingança, a cupidez, o ódio, eram paixões anti-sociais, 

nocivas. 

Na década de 1930, a noção de crime passional 

permitia que tanto homens como mulheres fossem definidos como 

criminosos por paixão, ou por amor.  

Era definido no campo das discussões jurídicas que o 

homicida passional apenas cumpria o dever moral de lavar a sua honra 

com sangue da esposa adúltera ou seu amante.  

Para Corrêa134: 

O crime passional, como o crime supostamente cometido 

na legítima defesa da honra, que o sucedeu como 

argumento no júri, é um crime basicamente masculino, o 

que só será explicado pelos juristas que vão combatê-lo na 

década de 30. O que faz parte de nossa história, tem 

fundamentação histórica de sua existência apoiar-se-ia na 

tradição de um patriarcalismo brasileiro onde a honra 

sempre foi lavada com sangue, não apenas a honra dos 

maridos traídos, mas também a de pais a quem os filhos 
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foram desleais, ou a de coronéis indignados com a traição 

de seus capangas. A versão de nossa história obrigaria 

aqueles que a utilizam a colocar os chamados crimes 

passionais dentro de uma constelação mais ampla de 

absolvições. 

O Código de Processo Criminal de 1832, votado logo 

após a independência, já trazia inscrita em seus artigos a 

incompatibilidade, até hoje não resolvida, entre a afirmação da 

igualdade de todos perante a lei e a possibilidade de exceções a esta 

igualdade juridicamente definida, mas socialmente inexistente135. 

Se o código Criminal do Império foi um progresso em 

relação às Ordenações Filipinas, foi também discriminador, iniciador na 

área das leis que regem o nosso comportamento social a que se refere o 

comportamento adequado de um homem e o de uma mulher136.  

O adultério masculino seria punido com prisão apenas 

no caso em que, comprovadamente, o marido tivesse “concubina teúda 

e manteúda”, a pessoa do sexo feminino a lei não exigia estabilidade ou 

publicidade. A pena em ambos os casos era de um a três anos de 

prisão.137 

No segundo Código Penal brasileiro, já período 

republicano no ano de 1890, aparecia como inovação a questão da 

irresponsabilidade criminal, abrindo-se a possibilidade de isentar de culpa 

os que acharem em estado de completa perturbação de sentidos e de 

inteligência no ato de se cometer o crime138.  
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Em termos de direito moderno, nesta época os 

defensores dos criminosos passionais demonstravam sua discordância com 

um código penal que segundo eles, estava ultrapassado em termos de 

direito moderno, e a adesão da sociedade brasileira aos argumentos mais 

sutis dos psicólogos139.   

No entanto o adultério, o código mantinha a 

disposição do anterior e a mesma pena, mas incluía, entre os que 

deveriam ser punidos, a concubina do marido e o “co-réu adúltero” 

afirmando ainda que a acusação do crime era lícita apenas aos 

cônjuges140. 

Segundo o professor Leal141, 

O legislador de 1940 adotou um critério de severidade que, 

à luz da moderna teoria da culpabilidade atualmente 

predominante, pode ser questionado. E o fez por motivo de 

Política Criminal. Simplesmente, ignorou que a paixão 

intensa pode perturbar a consciência, o discernimento e o 

autocontrole humanos. Admitida esta possibilidade, é claro 

que a capacidade de o agente conhecer a natureza ilícita 

de seu comportamento pode ficar comprometida. Ao 

menos, ficaria difícil firmar positivamente um juízo de 

culpabilidade em cima da certeza inequívoca de que o 

agente poderia ter se comportado conforme a norma 

penal. 

Para Corrêa142: 
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Não se inclui entre as circunstâncias atenuantes explícitas a 

de ter o agente cometido o crime sob a influência de 

violenta emoção, provocado por ato injusto de outrem, 

como fez do homicídio passional, dadas estas 

circunstâncias, uma espécie de delictum exceptum , para o 

afeito de facultativa redução de pena (art. 121 , I) : Se o 

agente comete o crime sob o domínio de emoção violenta, 

logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode 

reduzir a pena de um sexto a um terço. 

Nesta época a paixão deixava de ser assim uma 

demonstração de irresponsabilidade e passou a ser um motivo de 

diminuição de pena. 

De acordo com Hungria143: 

Os matadores chamados passionais, para os quais se invoca 

o amor como escusa, não passam, na sua grande maioria, 

de autênticos celerados: não inspira o amor, mas o ódio 

inexorável dos maus. Impiedosos, covardes, sedentos de 

sangue, porejando vingança, mas só agindo diante da 

impossibilidade de resistência das vítimas, estarrecem pela 

bruteza do crime, apavoram pela estupidez do gesto 

homicida. 

Conclui-se no pensamento de Leal144: 

A verdade é que, na opção feita pelo legislador de 1940, 

sem dúvida, prevaleceram razões de Política Criminal: o 

bem jurídico maior - segurança coletiva – não poderia 

transigir com a idéia de eventual absolvição do homicida 

passional, mesmo nos casos de ter o agente se conduzido 

sob a influência de forte emoção ou paixão. Só haverá 

redução do juízo de culpabilidade, portanto, quando o 

                                                 
143

 HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal, 1958, p. 153. 
144

 LEAL, João José. Cruzada doutrinária contra o homicídio passional: análise do 
pensamento de Leon Rabinowicz e de Nelson Hungria. Jus Navigandi, Teresina, ano 9, 
n. 787, 29 ago. 2005. Disponível em: http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto. Acesso em: 
11 jul. 2006 



 61 

agente tiver sido acometido de "violenta emoção" e logo 

após injusta provocação da vítima. 

A paixão deixava de ser assim uma certeza da 

irresponsabilidade e passava a ser apenas motivo de diminuição de pena. 

O crime passional é nomeado pela primeira vez na legislação no código 

de 1940 e mudando até de nome, pois esta artigo legal passou a ser 

conhecido pelos juristas como homicídio privilegiado, que veremos a 

seguir. Na doutrina de Hungria era conhecido como “Crime por 

excelência”145.  

De acordo com Corrêa146: 

Este privilégio de matar, quando aceito integralmente pelo 

júri, resultará ainda numa punição entre um e seis anos de 

prisão, o que, aparentemente, não satisfez aos advogados 

que desejavam poder lutar pela absolvição de seus clientes 

passionais: vai ser criada, então, fora do código, a legítima 

defesa da honra. 

Neste momento passa a ter a definição de legítima 

defesa da honra que deixa o crime passional opaco. A ênfase da punição 

não é mais colocada a responsabilidade em relação ao crime, mas na 

periculosidade do criminoso. 

3.2 LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA NO ADULTÉRIO 

3.2.1 Doutrina Brasileira  

A Constituição Federal vigente deu a necessária 

ênfase à união estável entre homem e mulher como entidade familiar 

(art.226, parágrafo 3). A proteção a família é preceito constitucional e 

também legal, pois o código penal incrimina o adultério e a bigamia. 

                                                 

145 HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal, 1958, p. 25. 

146 CORRÊA, Mariza. Os crimes da Paixão, 1981, p. 24. 



 62 

Para Nogueira147: 

O crime de adultério tem sido mantido em nossa legislação 

penal apesar de várias tentativas de se o excluir, já que 

muitos países não o contemplam mais como crime, embora 

seja levado em consideração como causa justificadora da 

separação, uma vez que deve existir entre os cônjuges 

fidelidade recíproca. 

Segundo Leal148:  

Embora tenham se referido ao homicídio passional em seu 

sentido amplo, ambos os autores dirigiram o foco de suas 

análises de modo especial ao homicida do cônjuge 

adúltero. E escreveram páginas eloqüentes de 

inconformismo e de condenação à condescendência da 

justiça criminal, principalmente, do Tribunal do Júri, no trato 

dessa forma de delinqüência violenta. 

No pensamento de León Rabinowicz apud Leal149: 

Trata-se de conduta criminosa e intolerável porque o marido 

que mata a mulher, a amante que mata o amante, erijem-

se em juízes da sua própria causa e em executores de uma 

sentença que não tinham o direito de proferir". Segundo ele, 

após a humanidade ter abandonado a vingança privada, 

o crime passional estaria nos conduzindo a ela. 

Para Jesus150, “Cônjuge que, suspeitando da fidelidade 

do outro, mata-o: inexistência de legítima defesa” 

                                                 

147 NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Em Defesa da Honra. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 91. 

148 LEAL, João José. Cruzada doutrinária contra o homicídio passional: análise do 
pensamento de Leon Rabinowicz e de Nelson Hungria. Jus Navigandi, Teresina, ano 9, 
n. 787, 29 ago. 2005. Disponível em: http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto. Acesso em: 
11 jul. 2006 

149 LEAL, João José. Cruzada doutrinária contra o homicídio passional: análise do 
pensamento de Leon Rabinowicz e de Nelson Hungria. Jus Navigandi, Teresina, ano 9, 
n. 787, 29 ago. 2005. Disponível em: http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto. Acesso em: 
11 jul. 2006 
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E de acordo com o mesmo pensamento, Teles151 

afirma que: 

A legítima defesa busca a proteção do bem jurídico contra 

uma agressão injusta. A traição e o adultério, com certeza, 

constituem comportamentos ilícitos do cônjuge. O adultério 

é crime tipificado no Código Penal. São transgressões ao 

dever mútuo de fidelidade (Código Civil, art.1556,1). 

O amor maçante é capaz de levar o ser amado ao 

óbito, trata o seu companheiro como propriedade, no qual enlouquece e 

o torna egoísta. Entende-se que nos casos supra citados o pensamento é 

de que na legítima defesa da honra não é causa de excludente de 

culpabilidade.  

Mirabete152 afirma que: 

A legislação brasileira, em atenção a matéria, coloca à 

disposição do usuário as seguintes normas jurídicas: artigo 

65, d,: assevera que a atenuação deriva apenas dos 

motivos que causaram o crime em hipótese, devendo, 

portanto estar presentes os requisitos previstos nos 

dispositivos (deve ser violenta emoção, seguida de injusta 

provocação da vítima. A emoção, como é sabido, por si só, 

não atenua a responsabilidade criminal). 

Tem-se a figura do artigo 121 § 1 do CP: “Art 121. Matar 

alguém: Pena – reclusão de 6 (seis) a 20 (vinte) anos. Caso de diminuição 

de pena: § 1º “Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante 

valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a 

injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um 

terço.” 

                                                                                                                                                    
150

 JESUS, Damásio E. de. Código Penal Anotado. São Paulo: Saraiva, 2006, p.120. 
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 TELES, Moura Ney. Direito Penal Parte Especial. São Paulo: Atlas, 2004, p. 120. 
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 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal. V. 2. 18. ed. São Paulo: Atlas,2003, p. 
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Já a figura da lesão corporal do Art. 129 § 4º - Ofender 

a integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena - detenção, de 3 (três) 

meses a 1 (um) ano. Diminuição de pena: § 4º - Se o agente comete o 

crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o 

domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da 

vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço. 

Lyra153 salienta que : 

Tratando-se de homicídio ou lesão corporal, o juiz pode 

diminuir a pena – arts. 121, §1º, segunda parte, e 129, §4º, 

ambos do Código Penal. Nestes casos, além dos requisitos 

quantitativo ou qualitativo, exige-se requisito cronológico – 

logo em seguida. 

No que diz respeito a texto do artigo 28, inciso I do 

Código Penal: “Art 28. Emoção e Paixão: Não excluem a imputabilidade 

penal: I – a emoção ou a paixão.”  

Declara o código que a emoção e a paixão não 

excluem a imputabilidade, dispositivo que surgiu para eliminar a regra 

contida no artigo 27§4º, do Código Pena de 1890, que segundo juízes da 

época, servia como porta de absolvição para os matadores de mulheres 

com a devida vênia, há de se entender que referido dispositivo legal deva 

ser revisto, eis que em determinados casos a emoção e a paixão são 

causas inquestionáveis de inimputabilidade penal, tal qual ocorre na 

hipótese em que o agente imbuído da emoção, medo, pratica uma 

conduta, coagido moralmente, acobertado por uma causa de isenção 

de pena154.  

                                                 
153

 LYRA, Roberto. A expressão mais simples do direito penal. Rio de Janeiro: Forense, 
1976, p.129. 

154
 DOTTI, René Ariel. Breviário Forense: crônicas da experiência de um advogado. 
Curitiba: Juruá, 2002, p. 121.  
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O ser humano sente ciúmes de tudo que ama, ou 

simplesmente gosta. Como nossos doutrinadores pensam o ciúme possui 

influência inexplicável sobre os sentidos humanos, e que nasce com a 

traição, o abandono, nasce com o amor de tal maneira que o crime 

referente à violenta emoção é causa de exclusão da imputabilidade 

penal155.  

3.2.2 Jurisprudência  

A jurisprudência apresenta diversos casos sobre a 

legítima defesa da honra do ofendido, que se viu induzido a reagir usando 

necessariamente de meios físicos na sua defesa moral.  

Admissível o reconhecimento da excludente da 

legítima defesa da honra do acusado que, dominado 

por violenta emoção decorrente de confissão de 

infidelidade, com moderada repulsa e em 

consonância com sua realidade social, lesa a 

integridade corporal de sua companheira. (RT, 

665:313).  

È manifestante contrária à prova dos autos a decisão 

do Júri que reconhece a legítima defesa da honra 

ensejando a desclassificação para o excesso culposo, 

se o réu já não mantinha o concubinato com a vítima 

e barbaramente a esfaqueou sob a alegação de ter 

perdido a cabeça por ter ela insistido em dizer que iria 

dormir com outrem.(RT, 668:30) 

Não age em legítima defesa da honra o agente que 

mata sua esposa movido pela suspeita de que a 

mesma lhe era infiel. Ausência de fato concreto, atual 
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ou iminente, a justificar os ciúmes do agente da 

ocasião. (RT, 655:375). 

Diante da corrente majoritária o entendimento dos 

tribunais entende-se, que o agente que mata sua esposa movido pela 

traição ou forte emoção não o exclui da culpa e muito menos à pratica 

da legítima defesa da honra.   

3.2.2.1 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 

APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – HOMICÍDIO – DECISÃO 

QUE NÃO CONTRARIOU A PROVA – LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA – 

SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO – Não 

age em legítima defesa da honra quem, em razão de traição por 

adultério, mata o respectivo amante. Só cabe a suspensão condicional do 

processo (art. 89, da Lei nº 9.099/95) nos crimes em que a pena mínima 

cominada for igual ou inferior a um ano. (TJSC – ACr 01.000885-3 – 1ª 

C.Crim. – Rel. Des. Solon D''eça Neves – J. 12.06.2001) 

EMENTA: JÚRI – DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS 

AUTOS – LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA – JULGAMENTO ANULADO – 

RECURSO PROVIDO – A honra é atributo pessoal, que não se transfere a 

terceiro, não podendo ser maculada pela conduta desonrosa de outrem. 

Não age em legítima defesa o marido que, procurando defender sua 

honra, desconfiado da traição da mulher, atinge-a com um tiro, pelas 

costas, após terem anunciados a separação, tendo ela retornado ao lar 

apenas para buscar suas coisas. No Brasil, não fazemos uso do direito 

costumeiro, a pretender justificar a ação de marido, como na hipótese 

dos autos, tão-só, porque assim entendem os jurados, leigos, pessoas 

simples do povo. O direito positivo, ao dispor sobre o instituto da legítima 

defesa, delimitou as hipóteses de seu emprego, não sendo elástico ao 

ponto de prestar para cobrir qualquer ação delituosa.(TJSC, Des. Irineu 
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João da Silva) (Ap.Crim. N 01.018426-5) TJSC – ACr 01.018426-5 – 1ª C.Crim 

de Turvo – Rel. Des. Irineu João da Silva – J. 30.10.2001) 

EMENTA: JURÍ – HOMÍCIDIO – LEGÍTIMA DEFESA DA 

HONRA – TESE REJEITADA – CONDENAÇÃO – DECISÃO CONTRÁRIA À 

PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. A honra é 

atributo pessoal, que não se transfere a pessoa diversa, nem mesmo ao 

marido, no adultério, desonrado é o cônjuge adultério e não o traído. No 

estágio atual da civilização é inadmissível homicídio por legítima defesa 

da honra, a pretexto de infidelidade do cônjuge. (TJSC, Des. Nilton 

Macedo Machado) (Ap.Crim. N 33.877) TJSC – ACr 33.877 – 1ª C.Crim de 

Ponte Serrada – Rel. Des. Nilton Macedo Machado – J. 28.11.1995). 

O tribunal de justiça de Santa Catarina não admite a 

legítima defesa da honra, pois a honra é atributo pessoal, não age em 

legítima defesa da honra quem, em razão de traição por adultério, mata 

a respectiva amante. 

3.2.2.2 Tribunal de Justiça do Acre 

APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – DECISÃO CONTRÁRIA À 

PROVA DOS AUTOS – LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA – DESCONFIGURAÇÃO – 

ANULAÇÃO – NOVO JULGAMENTO – PROVIMENTO DA APELAÇÃO – 1 – Réu 

que desfere 17 facadas em sua companheira, sob alegação de adultério, 

em tese, comete homicídio doloso; 2 – Legítima defesa da honra 

descaracterização. A honra é um bem personalíssimo. Excesso doloso; 3 – 

Decisão contrária à prova dos autos. 4 – Apelo provido. (TJAC – ACr 

98.000951-0 – C.Crim. – Rel. p/o Ac. Des. Francisco Praça – J. 29.06.2001) 

No acre, a jurisprudência colacionada é 

preponderante, não caracteriza a legítima defesa da honra quem mata 

sua companheira sob alegação de adultério. 
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3.2.2.3 Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

JÚRI – DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – 

OCORRÊNCIA PARCIAL – RÉU ABSOLVIDO DE DUPLA TENTATIVA DE 

HOMICÍDIO – Acolhimento pelos jurados das teses, respectivas, de legítima 

defesa da honra e negativa de autoria. Existência de prova dúbia em 

relação a autoria quanto a um dos crimes. Excludente, no entanto, não 

caracterizada. Dignidade e reputação do marido que não fica abalada 

em face da infidelidade da mulher. Recurso parcialmente provido para 

mandar o réu a novo julgamento apenas em relação a uma das 

tentativas praticadas. (TJMG – ACr 000.278.122-7/00 – 3ª C.Crim. – Rel. Des. 

Kelsen Carneiro – J. 29.10.2002) 

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INTERPOSIÇÃO COMO 

APELAÇÃO RECEBIMENTO PELO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – PRELIMINAR 

MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA – PRONÚNCIA – 

HOMICÍDIO SIMPLES – LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA – INEXISTÊNCIA DE 

PROVA CABAL A RESPEITO – Matéria de defesa que exige exame acurado 

do acervo probatório. Necessidade de apreciação pelo júri popular. 

Impossibilidade de absolvição sumária. Recurso parcialmente provido, 

apenas para excluir a agravante genérica reconhecida na sentença (art. 

61, II "e", do CP). (TJMG – RSE 000.275.556-9/00 – 2ª C.Crim. – Rel. Des. Sérgio 

Resende – J. 01.08.2002) 

LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE – 

INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE TRINTA DIAS 

– AUSÊNCIA DE EXAME COMPLEMENTAR DE SANIDADE FÍSICA – 

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CAPUT DO ART. 129 DO CP – ADMISSIBILIDADE 

– LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA – INOCORRÊNCIA – A qualificadora sobre a 

incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, para o 

seu reconhecimento, exige o exame complementar de sanidade física, 

não podendo ser suprido pela prova testemunhal, salvo se já 
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desaparecidos os vestígios da infração. O revide a uma simples palavra de 

baixo calão com dois disparos de arma de fogo configura imoderação no 

emprego dos meios necessários à repulsa, daí por que fica 

descaracterizada a legítima defesa por ausência de um dos seus 

requisitos. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMG – ACr 

000.282.343-3/00 – 1ª C.Crim. – Relª Desª Márcia Milanez – J. 24.09.2002) 

Algumas câmaras do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais têm aceitado a aplicação da tese de legítima defesa da honra, 

vale observar que é raros casos, desde que presentes os requisitos da 

legítima defesa, ou seja, o uso moderado de meios necessários para 

repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. E 

desde que as provas constantes dos autos autorizem sua aplicação. 

3.2.2.4 Tribunal de Justiça do Paraná 

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TORPE 

TENTADO – PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – Insinuada legítima 

defesa da honra própria e de cônjuge. Alegadas provocações 

insustentáveis da vítima. Acusado que, sofrendo as injúrias verbais, vai até 

sua casa, apanha a faca e volta ao local da cena criminosa, colhendo a 

vítima pelas costas, com violento golpe. Impossibilidade de 

reconhecimento da excludente. Almejada desclassificação para o crime 

de lesões corporais graves. Vítima atingida em região potencialmente 

letal, com forte indício de ter o réu agido com animus necandi, até em 

face de sua confissão judicial. Provas técnica e testemunhal encaminham 

à manutenção da pronúncia. Dúvida instalada, que se resolve em prol da 

sociedade, na atual quadra processual. Recurso desprovido. (TJPR – 

RecSenEst 0122783-0 – (14294) – Cruzeiro do Oeste – 1ª C.Crim. – Rel. Des. 

Clotário Portugal Neto – DJPR 10.06.2002) 

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DESPRONÚNCIA – 

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA DA INTEGRIDADE CORPORAL E 
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DA HONRA – QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – RECURSO NÃO 

PROVIDO – Havendo dados que indicam o envolvimento do acusado no 

crime de homicídio, não é o caso de despronúncia. A legítima defesa 

precisa estar cabalmente demonstrada para autorizar a absolvição 

sumária. "Demonstrada a plausibilidade da imputação da qualificadora 

do motivo torpe, impunha-se mesmo recepcioná-la na pronúncia a fim de 

ser levada à apreciação soberana dos Jurados. Como sabido, a 

circunstância qualificadora do homicídio só pode ser afastada da 

pronúncia quando claramente inexistente; encontrando suporte mínimo 

no material probatório, deve ser levada à apreciação do Júri" (voto 

majoritário). (TJPR – RecSenEst 0105762-7 – (14059) – Foz do Iguaçu – 2ª 

C.Crim. – Rel. Des. Carlos Hoffmann – DJPR 20.05.2002) 

Diante das jurisprudência colacionadas do Tribunal de 

Justiça do Paraná admite que não age em legítima defesa da honra o 

cônjuge que tem o animus necandi. 

3.2.2.5 Tribunal de Justiça de São Paulo 

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA 

– LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA – IMPOSSIBILIDADE – Evidente desproporção 

entre os valores defendidos pelo réu e o por ele sacrificado – Afastamento 

da qualificadora – Ausência da mesma não demonstrada nos autos – 

Inclusão mesmo que duvidosa, pois que vigora, nesta fase de 

admissibilidade de acusação perante o Tribunal do Júri, o princípio in 

dubio pro societate – Ademais, aspectos cuja análise adentra o mérito, o 

que é reservado ao Conselho de Sentença, assim como a solução de 

eventuais dúvidas – Pronúncia de rigor – Recurso não provido. (TJSP – RSE 

257.012-3 – Ibitinga – 2ª C.Crim.Ext. – Rel. Des. Salles Abreu – J. 23.02.2000 – 

v.u.) 

PRONÚNCIA – Tentativa de homicídio qualificado. 

Absolvição sumária inadmissível, pois não se demonstrou tenha o réu 
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agido em legítima defesa da honra tese aliás controvertida. Presença do 

animus necandi a impossibilitar a desclassificação da conduta. Plausível a 

qualificadora do motivo fútil, circunstância que impede subtraí-la da 

apreciação do juiz natural. Recurso não provido. (TJSP – RSE nº 252.974-3 – 

Socorro – 3ª C.Crim. – Rel. Des. Walter Guilherme – J. 19.10.1999 – v.u.) 

O Tribunal de Justiça de São Paulo prevalece a tese de 

que tem a intenção de matar não prevalece a prerrogativa de legítima 

defesa da honra, pois que vigora, nesta fase de admissibilidade de 

acusação perante o Tribunal do Júri, o princípio in dubio pro societate. 

3.2.2.6 Tribunal de Justiça de Pernambuco 

PENAL E PROCESSUAL PENAL – CRIME DE HOMICÍDIO 

QUALIFICADO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 

PLEITEANDO A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB O ARGUMENTO DA 

OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA DA 

HONRA E DA FAMÍLIA – ALTERNATIVAMENTE PEDE RECONHECIMENTO DO 

CRIME PRIVILEGIADO – RECURSO IMPROVIDO – DESISÃO UNÂNIME – A 

absolvição sumária do art. 411, do CPP, só tem lugar quando a excludente 

de culpabilidade está nítida inquestionável nos autos. Não sendo essa a 

hipótese dos autos. – O gesto repentino de sacar a arma oculta na parte 

traseira da cintura, impossibilitando a defesa da vítima, caracteriza a 

qualificadora da surpresa. – Para a configuração do crime privilegiado, 

exige-se o preenchimento do duplo pressuposto, qual seja: Reação em 

seguida, mais injusta provocação da vítima. In casu, a conduta delitiva 

não ocorreu logo em seguida a provocação da vítima. (TJPE – RSE 80585-2 

– Rel. Des. Dário Rocha – DJPE 08.02.2003) 

PENAL E PROCESSUAL PENAL – HOMICÍDIO 

QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – TESE DEFENSIVA REJEITADA PELO JÚRI – 

DECISÃO ARRIMADA EM VERSÃO EXISTENTE NO PROCESSO – AUSÊNCIA DE 

AFRONTA À PROVA DOS AUTOS – APELO IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME 



 72 

– Não colide com a prova dos autos, decisão dos jurados, agasalhada em 

versão verossímil, do fato criminoso, contida no processo. A legítima 

defesa da honra, por sua natureza subjetiva, constitui matéria a ser 

livremente apreciada pelos juízes de fato. (TJPE – ACr 78112-8 – Rel. Des. 

Ozael Veloso – DJPE 28.09.2002) 

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO 

QUALIFICADO – SENTENÇA PRONUNCIADORA – Inconformismo da defesa, 

esperando a impronúncia do recorrente, por entender estar diante de 

uma legítima defesa da honra, ou que se desclassifique o delito para o 

caput do art. 121 do Código Penal pátrio. Improvimento ao recurso. 

Materialidade e autoria comprovadas. Confissão do réu, no inquérito 

policial, corroborada pelo depoimento das testemunhas. O homicídio foi 

um ato executório, adredemente preparado. Qualificativa da "surpresa" 

acha-se bem clara nos autos, pois a vítima foi surpreendida pela ação do 

recorrente, a qual morreu sem ter oportunidade de esboçar qualquer 

reação. (TJPE – RSE 82758-3 – Rel. Des. Fausto Freitas – DJPE 07.09.2002)  

Não há como se perceber que os diversos recursos 

impetrados junto aos tribunais superiores, os tribunais têm decidido que a 

sua aplicação ou não da legítima defesa da honra é de competência do 

tribunal do júri, ou seja, dos "juizes naturais", e que verificando a existência 

de provas podem aceitar como causa excludente de antijuridicidade. 

Em relação a sentimento o homem, por uma 

imposição da sociedade, carrega em si um sentimento de propriedade 

em relação a sua amada, como já foi dito neste trabalho, seja ela esposa 

ou não, de forma que para ele, uma das maiores ofensas à honra 

conjugal, é o adultério. 

De acordo com o código penal vigente, em seu artigo 

240, pune o crime de adultério com pena de detenção de 15 (quinze) dias 

a 6 (seis) meses, punindo inclusive o co-réu. 
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O adultério não é a única ofensa à honra. Pode-se 

também ingressar neste rol a rejeição e o abandono. 

Presentemente não mais exige para a configuração do 

delito previsto no art.240 do Código Penal o rigorismo do 

‘nudus cum nuda in eodem lecto´, sendo suficiente que o 

casal adúltero se encontre ´solus cum sola in solitudinem´ 

em circunstâncias que autorizem supor, necessariamente, 

que praticavam ou acabavam de realizar o adultério. (RT, 

449:73). 

Para a caracterização do adultério, nos dias de hoje, não é 

mais necessário que o homem e a mulher estejam ´solus 

cum sola in eodem lecto, bastando que estejam solus cum 

sola in solitudinem.(RT, 471:43). 

Como prova de adultério, basta que o cônjuge culpado e 

co-réu sejam encontrados em circunstâncias tais que 

suponham necessariamente, a prática do delito. 

(RT,455:371). 

Prevalece o entendimento de que o adultério, não definido 

em nosso Código, só se tipifica com a conjunção carnal, e 

não apenas com os atos sexuais inequívocos. (RT,514:338) 

Para Nogueira a configuração do adultério “só se 

tipifica com a conjunção carnal, embora essa opinião não corresponde à 

melhor exegese do referido crime”156.  

Nogueira157 ainda assevera que: 

O Tribunal do Júri Popular, juiz natural dos crimes dolosos 

contra a vida (art5º. XXXVIII,d, da CF), mostra a situação do 

cônjuge ofendido e o absolvia, e principalmente quando 

houvesse flagrante adultério. Nos entendimentos mais 

antigos a jurisprudência era dominante, com várias 

absolvições populares mantidas pelos tribunais, o que 

                                                 

156 NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Em Defesa da Honra, 1995, p. 93. 

157 NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Em Defesa da Honra, 1995, p.94. 
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definia preconceito contra a conduta apenas da mulher 

casada, quando o marido podia prevaricar sem que fosse 

apenado. 

Muito se discute sobre a legitimidade de um dos 

cônjuges eliminar o outro quando o surpreenderia em flagrante adultério, 

invocando a legítima defesa da honra. Esse entendimento que vamos ver 

é de pronunciamentos antigos, mas mesmo assim reflete nos dias atuais, 

pois continua a existir decisões reconhecendo a legítima defesa da honra 

nessas situações embora sejam casos isolados, já que a maioria não tem 

mais esse entendimento conforme já vimos nas jurisprudências acima 

citadas:   

É admissível o reconhecimento da legítima defesa da honra, 

na hipótese de o marido surpreender em flagrante adultério, 

eliminando (RT, 443:423). 

Não há negar que, não obstante ilícita a união, subsiste o 

dever de fidelidade, desde que a existência entre o réu e a 

vítima apresentava traços de permanência. Assim, age em 

legítima defesa da honra aquele que eliminou a amásia ao 

encontra-la em plena realização do congresso sexual, no 

seu próprio leito. (RT,407:100) 

Em posição contrária, Nogueira admite:  “não se pode 

admitir que o cônjuge traído elimine sua companheira e invoque legítima 

defesa de sua honra, vez que o conceito de honra é personalíssimo”158. 

O homicídio passional não é mais entendido como 

legítima defesa da honra. Além disso, o ordenamento jurídico brasileiro 

não tem na honra a sua principal proteção, mas sim na vida é o bem 

maior de toda e qualquer pessoa.  

                                                 

158 NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Em Defesa da Honra, 1995, p.95. 
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A vida e a honra são direitos fundamentais do 

indivíduo. O direito é uma ciência, sua mudança varia com a evolução da 

sociedade e conseqüentemente mudança de comportamento. 

3.3 HOMÍCIDIO PRIVILEGIADO NO CODIGO PENAL BRASILEIRO 

O Código Penal do ano de 1940, pode-se dizer que foi 

inovador ao criar o texto legal para o homicídio privilegiado, delitum 

exceptum, que ficou figurado no artigo 121§1º: “Se o agente comete o 

crime impelido de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de 

violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz 

pode reduzir a pena de um sexto a um terço.” 

Rosa Filho159 se pronuncia da seguinte forma: 

Obviamente não é qualquer injusta provocação que, 

automaticamente, acarretará o reconhecimento do 

homicidium privilegiatum. É necessário que a injusta 

provocação tenha sido o fato gerador de um desequilíbrio 

psíquico capaz de produzir uma verdadeira anarquia de 

vontade, um desarranjo mental impeditivo de reflexão e 

autocontrole por parte do agente.  

Para Hungria160, “É através do “porquê” do crime, 

principalmente, que se pode rastrear a personalidade do criminoso, e 

identificar a sua maior anti-sociabilidade”. 

Mais adiante Hungria161 afirma, “os motivos podem ser 

classificados em imorais ou anti-sociais e morais ou sociais. Estes devem 

atenuar, aqueles devem agravar a pena”. 

Concluindo Hungria162 afirma que: 
                                                 

159 ROSA FILHO, Cláudio Gastão da. Crime Passional e Tribunal do Júri. Florianópolis: 
Habitus, 2006, p. 159. 

160 HUNGRIA, Nelson. Comentário ao Código Penal, 2006, p.123. 

161 HUNGRIA, Nelson. Comentário ao Código Penal, 2006, p.124. 
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Deve ser acentuado, preliminarmente, que o valor social ou 

moral do motivo é de ser apreciado, não segundo a opinião 

ou ponto de vista do agente, mas com critérios objetivos, 

segundo a consciência ético-social geral ou senso comum. 

Hungria163 assevera que para o crime acontecer está 

ligado ao valor social e moral, ou seja, é necessário que:   

O “motivo” seja relevante, isto é digno de relevante 

importância. Ainda define Hungria que; “São três as 

condições cujo simultâneo implemento autoriza, na 

espécie, a diminuição de pena: emoção violenta do 

agente, injusta provocação da vítima e sucessão imediata 

entre provocação e reação. 

Em se tratando do “motivo”, Rosa Filho164 entende que: 

Embora o artigo 59 do Código Penal coloque a 

“culpabilidade” como primeiro requisito a ser analisado 

para fixar a pena base, passando em seguida aos 

antecedentes, à conduta social, à personalidade do 

agente, para finalmente chegar no “motivo”, entende-se 

que este deveria ser o segundo item a ser sopesado, já que 

este dá suporte a dimensão do primeiro. Aliás, se o 

homicídio é cometido por motivo significante, passa a ser 

qualificado pela futilidade, art.121§2º, II do CP. E se não tem 

motivo? Como indaga Cezar Roberto Bittencourt (Código 

Penal Comentado, São Paulo: Saraiva, 2002. p.389). 

Admitindo-se tal hipótese, cria-se uma situação de 

disparate, punindo-se por motivo banal e descuidando-se 

do “desmotivado”. Embora em alguns acórdãos ambas as 

situações tenham sidas tratadas de modo semelhante, 

entende-se que referido raciocínio viola o princípio da 

legalidade, inserido no Código Penal e art.5º XXXIX da CF. 

Do nosso ponto de vista, por mais aberrante que seja esse 

motivo, ele sempre existe. Muito possivelmente fora de nossa 

                                                                                                                                                    

162 HUNGRIA, Nelson. Comentário ao Código Penal, 2006, p.124. 

163 HUNGRIA, Nelson. Comentário ao Código Penal, 2006, p.132. 

164 ROSA FILHO, Cláudio Gastão da. Crime Passional e Tribunal do Júri, 2006, p. 159. 
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capacidade de assimilação, mas nunca e inexistente, como 

aliás já afirmava Hungria. 

Costa Júnior165 leciona que “motivo é o antecedente 

psicológico da conduta, o móvel que desencadeia a vontade”. 

Deve-se analisar em primeiro plano no caso do 

homicídio privilegiado, a atenuação da pena que decorre das 

circunstâncias do crime, levando em conta a periculosidade do agente e 

os motivos de sua ação. 

No privilégio o magistrado atenue levando em conta o 

iter criminis, considerando-se única e exclusivamente as circunstâncias do 

artigo 59 do Código Penal, em que se entende ser o motivo. 

A hipótese para que se reconheça o privilégio está 

ligado a relevante valor social, que deve ser analisado do ponto de vista 

da consciência do ser humano. 

A lei penal privilegia a conduta criminosa, prevendo a 

atenuação do “quantum” especificado no §1º do art.121 do CP de um 

sexto a um terço. 

Hungria166 “outorga ao marido traído, o benefício do 

privilégio quando em acesso de cólera, irado abate a cônjuge, além de 

ser amplamente aplicado pelos mais variados tribunais”.  

O que não pode acontecer e confundir a violenta 

emoção com a atenuante genérica do artigo 65, III, c, do Código Penal, 

eis que para o reconhecimento do privilégio é necessário que a reação 

seja logo após o fato consumado ou tentado, ao passo que naquela não. 

                                                 

165 COSTA JR, Paulo José. Curso de direito penal brasileiro: parte especial. V. 2. São Paulo: 
Saraiva, 1991, p. 10. 

166 HUNGRIA, Nelson. Comentário ao Código Penal, 2006, p.132. 



 78 

Desta forma, embora o Conselho de Sentença venha afastar a tese do 

homicídio privilegiado, nada impede que ele reconheça a atenuante 

acima citada, sem que haja contradição, uma vez que seu 

reconhecimento independe da reação estar vinculada ao fator temporal. 

167 

Neste sentido, vale citar o entendimento do TJSC168,  

Não há confundir a figura do homicídio privilegiado (art.121, 

§1º) e a atenuante genérica do art.65, III, d, ambas do CP. 

Naquela exige-se que o crime seja cometido sob o domínio 

de violenta emoção e logo em seguida a injusta 

provocação da vítima. Nesta exige-se apenas que o 

agente tenha agido sob a influência de violenta emoção. 

As hipóteses atuam independentes entre si. Um exemplo é 

que os jurados podem negar o privilégio pela relevante 

valor moral e reconhecer que o crime foi praticado 

mediante violenta emoção logo em seguida após a injusta 

provocação a vítima. Caso o juiz não submeter esta 

hipótese ao Conselho de Sentença, desde que obviamente 

tenha sido debatida em plenário, inquinará de nulidade do 

julgamento. 

Reconhecida umas das três formas que são pré-

requisitos para a configuração do homicídio privilegiado, cabe somente 

ao magistrado dosar o “quantum” da redução da pena.  

3.3.1 Noções de criminologia no homicidio passional 

A criminologia é uma ciência empírica que se ocupa 

do crime, do delinqüente, da vítima e do controle social dos delitos. 

Baseia-se na observação, nos fatos e na prática, mais que em opiniões e 

argumentos, é interdisciplinar e, por sua vez, formada por outra série de 

                                                 

167 ROSA FILHO, Cláudio Gastão da. Crime Passional e Tribunal do Júri, 2006, p.168. 

168 ROSA FILHO, Cláudio Gastão da. Crime Passional e Tribunal do Júri, 2006, p.168. 
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ciências e disciplinas, tais como a biologia, a psicopatologia, a sociologia, 

política, etc169. 

O verdadeiro objeto da perícia é ver se o elemento 

psicológico procura saber a existência ou não do estado de Violenta 

Emoção, ou seja, refere-se ao elemento descritivo no que se refere à 

qualificação do delito, propriamente dito, por exemplo, agressão ao 

outro. 

Para Vieira170 (1997, p. 152) emoção é: 

O fenômeno da vida efetiva que tem, como característica, 

uma emoção orgânica especial, que pode ser 

antecedente, concomitante ou conseqüente. Se não 

houver comoção corporal não existe emoção, pois está é 

sempre condicionada àquela. Diferindo o sentimento da 

paixão, a emoção é um fenômeno provocado por um 

choque brusco, o qual compreende um abalo mais ou 

menos profundo da Consciência. É o que também designa 

por coarse emotion (emoção choque). 

No mesmo pensamento continua Vieira171 ao lecionar 

que:  

Já a paixão é “uma emoção mais irresistível, mais persistente 

e mais violenta”. Definimo-la como um estado afetivo 

caracterizado pela impetuosidade e persistência com que 

atua no espírito. Com efeito, ao passo que e emoção é 

reação súbita, caracterizada pela sua violência e 

brevidade, a paixão apresenta-se à maneira de estado 

crônico, estável e durável, como por exemplo a cólera, o 

medo, a paixão sexual, ou sexualidade. 

                                                 

169BALLONE GJ - Violenta Emoção. Disponível em: 
http://www.psiqweb.med.br/forense/emoc.html. Acesso em 18/08/08. 

170 VIERA, João Alfredo Medeiros. Noções de criminologia. São Paulo: Ledix, 1997, p. 58. 
171

 VIERA, João Alfredo Medeiros. Noções de criminologia, 1997, p. 58. 
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O autor citado interpreta a emoção e a paixão em 

formas bem distintas, ele entende que no caso da paixão é mais violenta 

e torna o ser humano mais vulnerável.  

Para Falconi172: 

A paixão em relação ao amor, é um sentimento tumultuado 

e de menor duração. Já o amor tem condão de ser sereno 

e duradouro. O amor tranqüiliza, a paixão traumatiza. 

Aquele é sentimento sadio, enquanto este é enfermo. 

Ninguém mata por amor, mas por paixão. O amor conserva 

a paixão destrói. Somente pessoas céticas poderiam não 

conseguir separar o amor da paixão. 

O professor foi claro em dizer que ninguém mata por 

amor, mais o sentimento da paixão é imprevisível e aterrorizador fazendo 

que mexa com a mente das pessoas. Tem então apenas um criminoso frio 

e calculista.  

Resumidamente, a psicopatologia entende a 

afetividade como base da consciência.  

A afetividade não se refere, prioritariamente, à 

consciência psicosensorial. Este tipo de consciência psicosensorial seria 

responsável pelas sensações corpóreas e interpretações, ou seja, mais 

relacionada à função neurológica do que psíquica.173. 

A sensação é predominantemente neurológica e a 

sensibilidade é predominantemente psicológica. A afetividade, é pois 

relacionada à sensibilidade, ela atua na base da consciência e, sendo 

                                                 
172

 FALCONI, Romeu. Lineamentos de direito penal. 2. ed. São Paulo: Ícone, 1997, p. 229.  

173BALLONE GJ - Violenta Emoção. Disponível em: 
http://www.psiqweb.med.br/forense/emoc.html. Acesso em 18/08/08. 
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esta a essência do querer e do fazer, a afetividade acaba por determinar 

as nuances do desejo e da vontade174. 

Num sentido amplo pode-se entender que a 

consciência é a soma de todos os fenômenos psíquicos.  

Diante da consciência que o ser humano experimenta 

prazer ou a dor, conhece, sofre, decide e age. Trata da integração de 

todas as funções psíquicas somadas, ou seja, é o conhecimento do que é 

certo ou errado.  

A psiquiatria forense, ao avaliar a existência de uma 

Violenta Emoção estará, nessas alturas dos acontecimentos, já diante de 

uma pessoa que tenha cometido algum delito, com dolo ou culpa, e que 

tenha evocado essa figura jurídica a ser ou não confirmada. Pela lógica e 

pela psicopatologia, não se concebe uma Violenta Emoção, capaz de 

arrebatar a pessoa para um delito, sem que tenha havido juntamente um 

prejuízo temporário da consciência175. 

Imputar um fato a uma pessoa é fazer responsável a 

sofrer conseqüências.  

Para facilitar o estudo, destaca-se três dimensões 

fundamentais para o exercício da consciência: uma dimensão psico-

neurológica, responsável pela percepção psico-neurológica e sensitiva da 

realidade, dos estímulos e da situação do ser no mundo, a dimensão 

epistemológica, representada pela noção precisa do que está 

acontecendo comigo aqui e agora, por último a dimensão metafísica, 

                                                 

174BALLONE GJ - Violenta Emoção. Disponível em: 
http://www.psiqweb.med.br/forense/emoc.html. Acesso em 18/08/08. 

175BALLONE GJ - Violenta Emoção. Disponível em: 
http://www.psiqweb.med.br/forense/emoc.html. Acesso em 18/08/08. 
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capaz de atribuir uma escala de valores éticos e morais aos 

acontecimentos (qualidade moral da consciência)176. 

A referida Violenta Emoção não se pode caracterizar 

numa atitude, à traição, emboscada ou mediante agressão a vítima, ou 

seja, Trata-se de vingança, com características impulsivas, portanto a 

Violenta Emoção pode ser suspeita, como por exemplo por falta de um 

planejamento, ou pela falta de preparo, de intenção, de crueldade é 

revanchismo a pessoa adúltera.  

Para Vieira177: 

O sentimento de inferioridade e frustração, de mistura com 

o de ridículo ou de injustiça, em uma determinada situação 

vivencial, por exemplo, a de logro, de engodo, de rejeição, 

de desprezo, de insegurança (como pode acontecer com 

um marido enganado pela mulher, ou com um homem de 

bem, pacato, bom e sereno, ao ver-se ultrajado e 

humilhado publicamente por outro, sobretudo se de modo 

gratuito e inesperado), desencadeia naturalmente o ímpeto 

passional sob a forma tripartida do temor, da iracúndia e do 

desespero, que pode tornar-se irrefreável. 

Mais adiante Vieira178 relata. 

Há um dinamismo incosciente que dirige a impulsão, cuja 

natureza é psicofisiológica, porquanto a dita “violenta 

emoção”, ou mais propriamente paixão, embora não 

elimine inteiramente o raciocínio ao longo de sua duração 

completa (podendo até as vezes aguça-lo), tem causas 

fisiológicas e psicopatológicas. Entre as fisiológicas: a 

hereditariedade e a ocasionalidade. A primeira deflui, em 

parte, do que o tônus hereditário nos transmite na formação 

do temperamento e incidentalmente, do caráter, a 
                                                 

176BALLONE GJ - Violenta Emoção. Disponível em: 
http://www.psiqweb.med.br/forense/emoc.html. Acesso em 18/08/08..   

177 VIEIRA, João Alfredo Medeiros. Noções de Criminologia,1997, p. 153. 

178 VIEIRA, João Alfredo Medeiros. Noções de Criminologia,1997, p. 153. 
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segunda constitui a “tentação” ou ocasião. Entre as 

psicológicas a imaginação exerce enorme influência, 

emprestando o objeto (pessoa) cores especiais, fazendo-o 

mau e odioso. 

O autor expressa em sua obra que as emoções 

humanas aparecem nos mais variados graus, desde as mais ligeiras até as 

mais violentas, explica que se colocados diversos indivíduos diante de uma 

mesma situação, poderão reagir de forma completamente diferente.  

Essa tal de Violenta Emoção exista no sentido de 

dominar a capacidade de decisão da vontade do agente, levando-o ao 

crime. Ora, se a emoção deve dominar o agente, significa que este perde 

o seu autodomínio, seu controle ficando sua consciência prejudicada, 

consequentemente a sua relação com a realidade.  

O que a lei quer saber é algo a mais do que um estado 

de nervosismo presumindo-se da Violenta Emoção. A justiça quer saber se 

o agressor tinha condições naquele momento de avaliar seu ato delituoso 

como possível de ser punido perante a lei, ou este mesmo ato causa 

danos em sua mente referente a valores social e moral.  

Interessa neste caso se a Violenta Emoção seria um 

fato capaz de determinar que o agente não fosse mais o condutor de seu 

comportamento, mas que se deixasse levar pela Violenta Emoção que o 

domina.  

A figura da Violenta Emoção também não é pela 

justiça, nem pela psiquiatria, associada aos crimes cometidos em legítima 

defesa.  

De acordo com a ciência estudada ela nos ajuda a 

elucidar o tema da seguinte forma, “Se fosse atribuída Violenta Emoção a 

um delito, como ficaria a questão da periculosidade do agressor? 
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Aparentemente parece não ser obrigatória a associação dessas 

circunstâncias (Violenta Emoção e periculosidade), mas vejamos. Vamos, 

considerar o agressor suspeito de ter cometido o delito por Violenta 

Emoção, nosso principal objeto de estudo. 

Quem e como é ele? Tem ele uma personalidade 

absolutamente normal ou não? Se tiver a personalidade absolutamente 

normal, significa que a expressiva maioria das pessoas (também normais) 

submetidas ao mesmo estímulo que desencadeou nele a Violenta 

Emoção, também reagiriam desse modo. O bom senso será o árbitro 

dessa questão que o perito deve se fazer: quantas pessoas submetidas ao 

mesmo estímulo reagiriam da mesma forma? 

Se for levado em consideração que a maioria das 

pessoas reagiria da mesma forma, então, realmente o estímulo foi 

humanamente suficiente para desencadear (fisiologicamente) a Violenta 

Emoção, não apenas nessa pessoa, mas em qualquer outra nas mesmas 

circunstâncias. Nesse caso, estará absolutamente caracterizado um caso 

de Violenta Emoção e, de fato, isso existe do jeito que a justiça imagina. 

Nosso bom senso continua ajuizando a freqüência com que isso realmente 

deve acontecer. 

Se, por outro lado, levar-se em consideração que a 

maioria das pessoas não reagiria dessa mesma forma, significa que essa 

pessoa, em particular, tem algo diferente das demais. E que algo é esse? 

Possivelmente alguma alteração de personalidade, já que não dispõe de 

outro diagnóstico (senão constaria nos autos do processo). Aí então 

seríamos inclinados a pensar que essa Violenta Emoção foi própria de um 

Transtorno de Personalidade179. 

                                                 

179BALLONE GJ - Violenta Emoção. Disponível em: 
http://www.psiqweb.med.br/forense/emoc.html. Acesso em 18/08/08..   
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Se mesmo esta hipótese fosse verdadeira, estaria 

descaracterizada a Violenta Emoção porque, esse sentimento deve ser 

um acontecimento absolutamente incomum na vida da pessoa, podendo 

ocorrer até mesmo em pessoas consideradas normais.  

Finalizando o caso da Violenta Emoção as 

circunstâncias avaliadas é um acontecimento incomum na vida da 

maioria das pessoas que levam à diferentes tipos de reações. Pelo menos 

no Brasil em vez de atenuar a pena, a Violenta Emoção, agravo-a e muito, 

porque será difícil encontrar na psiquiatria forense que esse transtorno de 

personalidade não poderá mais se repetir. 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Tribunal do Júri não se fez presente no Brasil durante 

os tempos coloniais. Sua criação ocorreu com a proclamação da 

Independência, quando em 18 de julho de 1822, criou-se o Tribunal do Júri, 

que inicialmente possuía competência exclusivamente para julgar os 

crimes de imprensa. 

O sistema do Código de 1832, em cada distrito havia 

um juiz de paz, um escrivão, inspetores de quarteirão e oficial de justiça; 

nos termos, um Conselho de Jurados, juiz Municipal, promotor público, 

escrivão das execuções e oficiais de justiça; nas comarcas, um juiz de 

direito, ou mais, conforme a população. 

O Código de Processo Criminal do Império,  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, para que tenham bom êxito, também exigem cultura, terreno e 

clima apropriados.  

A lista dos cidadãos aptos para serem jurados era feita, 

cada distrito, por uma junta, composta do juiz de paz, do pároco e do 

presidente da Câmara municipal, ou, na falta deste, de um vereador, ou 

de “um homem bom”, nomeado por aqueles. A lista devia ser afixada a 

porta da paróquia , ou publicada na imprensa onde a houvesse, 

remetendo-se uma cópia as câmaras municipais e ficando outra em 

poder do juiz, para revisão a ser procedida no dia primeiro de janeiro de 

cada ano, pelo mesmo processo. Na revisão, seriam incluídas as pessoas 

eliminando-se os falecidos, os que tivessem perdido a qualidade de eleitor 

e os que tivessem mudado do distrito. 
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Eis como funcionava o Júri: 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. 

Constituindo-se assim, os jurados, o conselho de 

acusação. 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 impedidos. 

Em se tratando dos juízes municipais, todos eram 

nomeados pelo Imperador, que os escolhiam entre os bacharéis em 

direito com um ano de prática, pelo menos, para exercerem a função 

pelo período de quatro anos, estes ainda poderia ser removidos. A estes 

competia o julgamento de contrabando, quando não houvesse flagrante. 

Quando se era necessário, os juízes municipais eram substituídos por algum 

dos seis cidadãos notáveis escolhidos, ou pelo governo da Corte ou pelos 

presidentes das províncias, também por quatro anos, com essa finalidade.  

O legislador ordinário, se preocupava em ampliar a 

competência objetiva do júri, atribuindo o julgamento de outros crimes 

além já daqueles previstos dos dolosos contra a vida. Vedado está, 

porém, se o nome de Júri, instituir, por exemplo, o julgamento por um 

tribunal de jurados, de crimes contra a propriedade, com veredictos não 

soberanos.  
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Há dois entendimentos no citado dispositivo: uma em 

declarados seus caracteres indispensáveis, e em outra em sua 

competência sobre ratione material. 

O Tribunal do Júri é um Órgão heterogêneo colegiado 

e temporário, que se constitui por um juiz togado e de 21 cidadãos 

escolhido por sorteio (CPP. Art 433) que formaram por escolha do 

promotor e do advogado o Conselho de Sentença. 

Anualmente cabe ao Juiz-Presidente organizar a lista 

geral dos jurados. A lista geral é publicada em duas oportunidades: A 

primeira no mês de novembro e a segunda quinzena de dezembro 

considerada a lista definitiva. Devendo esta lista valer para o ano seguinte 

conforme esta prevista no art. 439 Parágrafo único. 

Far-se-á a convocação do Tribunal do Júri mediante 

edital, depois do sorteio de 21 jurados. Tudo será feito as portas abertas, e 

um menor de 18 anos fará a retirada das cédulas com o nome dos 

jurados, os quais serão recolhidas a outra urna. 

Para ser jurado precisa ser brasileiro nato ou 

naturalizado, maior de 21 anos (menor emancipado não pode integrar o 

Júri), notória idoneidade, alfabetizado e no perfeito gozo dos direitos 

políticos, residente na comarca e não sofrer deficiências ou das 

faculdades mentais. 

O serviço ao Júri é obrigatório, no caso de recusa 

injustificada, constituirá “Crime de desobediência”, conforme os ditames 

da lei. E no caso de recusa também se estender, haverá a perda dos 

direitos políticos com preceitua o art. 5, inc.VIII e 15, inc. IV da CF. 

Ficam isentos do Tribunal do Júri os maiores de 60 anos, 

o Presidência da República, os Ministros de Estado, governantes e 

secretários, os membros do poder legislativos em quaisquer esferas, os 
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prefeitos, magistrados, promotores, polícia, militares em ativa, médicos, 

farmacêuticos e os que já tiverem servido pelo prazo de 1 ano desde que 

requeiram dispensa conforme preceitua o art. 436 do CPP. 

Inserem-se na competência do Tribunal do Júri o 

Homicídio doloso (art121), infanticídio (art.123), participação em suicídio 

(art.122) e aborto (124 a 127) todos do Código penal, o procedimento 

segue: a) denúncia ou queixa; b) recebimento da denúncia ou queixa; c) 

citação do acusado; d) interrogatório; e) fixação do tríduo para a defesa 

prévia; f) audiência para a oitiva de testemunhas arroladas pela 

acusação no máximo 8; g) alegações finais, prazo de 5 dias para cada 

parte. 

A Competência do tribunal do júri, está fixada nos 

chamados crimes dolosos contra a vida e capitulados nos artigos 121, 

parágrafo 1, parágrafo 2, 122 parágrafo único, 123, 124, 125, 126, 127 

todos do Código Penal brasileiro. 

Na primeira fase do processo de competência do 

Tribunal do Júri, a do Judicium accusationis, se o reú estiver respondendo a 

processo de delito da competência originária do Júri, e também outro de 

competência do juiz singular, havendo conexão entre eles, o segundo 

crime conexo poderá ser julgado pelo Tribunal do Júri, forte no que 

dispõem a regra de competência do art. 78 do CPP. 

Deve o juiz operar a desclassificação quando as 

provas dos autos não a permitem seja de plano reconhecida. Entretanto 

convencido o juiz, pela apreciação da prova, da existência de crime que 

não é da competência do Tribunal do Júri, em desacordo com a 

denúncia ou a queixa, não pode sentenciar o feito, deve remeter o 

processo para o juiz competente para a apuração dos crimes submetidos 

a rito ordinário ou sumário. 
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Ao desclassificar crime de competência do Tribunal do 

Júri para outro de competência do juiz singular cumpre o magistrado 

remeter o feito ao juiz competente, que reabrirá prazo para a defesa. A 

apreciação do mérito desde logo desfavoravelmente ao réu, sem as 

observâncias das diligências contidas no art.410 do CPP, implica nulidade 

da sentença, por cerceamento de defesa. 

Se não se convencer da existência do crime ou de 

indício suficiente de que seja o réu o seu autor, o juiz julgará improcedente 

a denúncia ou a queixa. 

A impronúncia faz coisa julgada formal, em razão da 

possibilidade de renovação do processo se houver provas novas e 

enquanto não extinta a punibilidade pela prescrição. 

É certo que a pronúncia não pode se estender aos 

crimes conexos, os quais são examinados e julgados pelo Tribunal do Júri. 

Se o réu for impronunciado pelo delito prevalente, aquele da 

competência do Júri, o juiz não deve examinar neste caso o crime conexo 

pelo qual o réu foi denunciado. 

O juiz absolverá desde logo o réu, quando se 

convencer da existência de circunstância que exclua o crime ou isente de 

pena o réu (arts. 20, 21, 22, 23, 26, caput e 28, § 1º, do Código Penal - 

reforma penal 1984), recorrendo, de ofício, da sua decisão. Este recurso 

terá efeito suspensivo e será sempre para o Tribunal de Apelação. 

Pode o juiz absolver sumariamente o acusado quando 

reconhecer a existência de uma causa de excludente de antijuridicidade. 

Como o crime só existe se o fato for típico, ou seja, se subsume a um tipo 

legal, e antijurídico, contrário ao direito, e o agente só pode ser punido se 

for culpado, comprovando que não há tipicidade, inclusive por falta de 

dolo, antijuricidade ou culpabilidade, impõe-se desde logo, a absolvição. 
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Com a absolvição sumária exclui a competência do 

Júri para crimes conexos ou continentes que a ela estavam jungidos, 

somente após o trânsito em julgado da sentença é que poderão ser estes 

apreciados. O juiz que absolver sumariamente o réu não pode julga-lo, 

condenando-o ou absolvendo-o, pelos crimes conexos. 

Na linguagem técnico-jurídica, homicídio passional é a 

conduta de causar a morte de alguém, motivada por uma forte paixão 

ou emoção. Seria o caso, aliás comum, do homicídio praticado por ódio, 

inveja, ciúme ou intenso amor. 

Os crimes passionais, de fato, nunca figuraram em 

nenhum dos códigos de forma clara. Durante o período colonial, o Brasil 

estava sujeito às normas das chamadas Ordenações Filipinas, conjunto 

das leis em vigor para Portugal e suas colônias. Este conjunto de leis já 

eliminava a vingança privada, com a exceção das duas situações: “a 

perda da paz”, isto é, os que atentassem contra a ordem pública, inclusive 

através de mexericos, poderiam ser castigados por qualquer pessoa, e o 

adultério. 

O texto legal referente a este crime explicitava assim a 

sua punição: Achando o homem casado e sua mulher em adultério, salvo 

se o marido for peão, e o adúltero Fidalgo, ou nosso Desembargador, ou 

pessoa de maior qualidade. E não somente poderá o marido matar sua 

mulher e o adúltero, que achar com ela em adultério, mas ainda os pode 

licitamente matar, sendo certo que lhe cometeram adultério. 

O crime passional, como o crime supostamente 

cometido na legítima defesa da honra, que o sucedeu como argumento 

no júri, é um crime basicamente masculino, o que só será explicado pelos 

juristas que vão combatê-lo na década de 30. O que faz parte de nossa 

história, tem fundamentação histórica de sua existência apoiar-se-ia na 

tradição de um patriarcalismo brasileiro onde a honra sempre foi lavada 
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com sangue, não apenas a honra dos maridos traídos, mas também a de 

pais a quem os filhos foram desleais, ou a de coronéis indignados com a 

traição de seus capangas. A versão de nossa história obrigaria aqueles 

que a utilizam a colocar os chamados crimes passionais dentro de uma 

constelação mais ampla de absolvições. 

Não se inclui entre as circunstâncias atenuantes 

explícitas a de ter o agente cometido o crime sob a influência de violenta 

emoção, provocado por ato injusto de outrem, como fez do homicídio 

passional, dadas estas circunstâncias, uma espécie de delictum exceptum 

, para o afeito de facultativa redução de pena (art. 121 , I) : Se o agente 

comete o crime sob o domínio de emoção violenta, logo em seguida a 

injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um 

terço. 

Este privilégio de matar, quando aceito integralmente 

pelo júri, resultará ainda numa punição entre um e seis anos de prisão, o 

que, aparentemente, não satisfez aos advogados que desejavam poder 

lutar pela absolvição de seus clientes passionais: vai ser criada, então, fora 

do código, a legítima defesa da honra. 

A Constituição Federal vigente deu a necessária 

ênfase à união estável entre homem e mulher como entidade familiar 

(art.226, parágrafo 3). A proteção a família é preceito constitucional e 

também legal, pois o código penal incrimina o adultério e a bigamia. 

O crime de adultério tem sido mantido em nossa 

legislação penal apesar de várias tentativas de se o excluir, já que muitos 

países não o contemplam mais como crime, embora seja levado em 

consideração como causa justificadora da separação, uma vez que deve 

existir entre os cônjuges fidelidade recíproca. 
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Embora tenham se referido ao homicídio passional em 

seu sentido amplo, ambos os autores dirigiram o foco de suas análises de 

modo especial ao homicida do cônjuge adúltero. E escreveram páginas 

eloqüentes de inconformismo e de condenação à condescendência da 

justiça criminal, principalmente, do Tribunal do Júri, no trato dessa forma 

de delinqüência violenta. 

A legítima defesa busca a proteção do bem jurídico 

contra uma agressão injusta. A traição e o adultério, com certeza, 

constituem comportamentos ilícitos do cônjuge. O adultério é crime 

tipificado no Código Penal. São transgressões ao dever mútuo de 

fidelidade. 

O Tribunal do Júri Popular, juiz natural dos crimes 

dolosos contra a vida (art5º. XXXVIII,d, da CF), mostra a situação do 

cônjuge ofendido e o absolvia, e principalmente quando houvesse 

flagrante adultério. Nos entendimentos mais antigos a jurisprudência era 

dominante, com várias absolvições populares mantidas pelos tribunais, o 

que definia preconceito contra a conduta apenas da mulher casada, 

quando o marido podia prevaricar sem que fosse apenado. 

Obviamente não é qualquer injusta provocação que, 

automaticamente, acarretará o reconhecimento do homicidium 

privilegiatum. É necessário que a injusta provocação tenha sido o fato 

gerador de um desequilíbrio psíquico capaz de produzir uma verdadeira 

anarquia de vontade, um desarranjo mental impeditivo de reflexão e 

autocontrole por parte do agente. 

Feitas as considerações sobre assuntos estudado em 

cada capítulo, tomam-se as hipóteses que nortearam a presente 

monografia, ressaltando-se que: 
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� A importância do Tribunal do Júri na evolução histórica de nossas 

constituições. 

Restou-se demonstrada a presente hipótese, uma vez 

que após a Independência do Brasil, praticamente todas as Constituições 

promulgadas disciplinaram e regularam o Tribunal do Júri no ordenamento 

jurídico pátrio, demonstrando a sua importância para a coletividade. 

� Procedimento do tribunal do júri e suas atribuições vigentes na 

Constituição de 1988, e suas principais características frente a fase 

de pronúncia, impronúncia, absolvição sumária e desclassificação. 

Também restou demonstrada esta segunda hipótese, 

uma vez que o Tribunal do Júri é instituto jurídico através do qual o Estado, 

com a colaboração dos cidadãos administram e aplicam a justiça de 

acordo com os preceitos e procedimentos legais. 

� A hipótese do crime passional no Brasil ter a exclusão da 

culpabilidade, movida pela forte emoção e paixão frente a 

legislação atual. 

Demonstrou com a pesquisa que tanto a doutrina 

como a jurisprudência pátria não entendem que o homicídio passional, 

aquele cometido sobre a influencia da forte emoção no momento de 

suposta defesa da hora possa ser motivo de excludente de culpabilidade. 

Sobre o assunto abordado verificou-se a importância 

do estudo do tribunal de júri desde os primórdios do período colonial, 

quando foi criado para julgar os crimes de imprensa até os dias atuais, 

que resulta da competência dos crimes dolosos contra a vida.  

Assim, conclui-se o presente, salienta-se que a 

investigação não teve o desiderato de esgotar o tema, mas sim de 
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provocar a discussão sobre o Tribunal do Júri e o Homicídio Passional no 

Brasil, e, conseqüentemente estimular novas contribuições sobre o assunto. 
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