
INTRODUÇÃO 

 

 Trata o presente trabalho de dissertação de mestrado, elaborado de 

acordo com a linha de pesquisas: novas tendências da dogmática crítica, na 

qual será enfocado o Duplo Grau de Jurisdição no direito brasileiro atual, sua 

compreensão como princípio ou não do processo, inclusive sob o aspecto 

constitucional, e sua repercussão no Direito Processual Penal. 

 Desta maneira, o primeiro capítulo deste estudo irá se dedicar a uma 

análise acerca de aspectos gerais relacionados ao Duplo Grau de Jurisdição, 

destacando-se, por exemplo, aqueles ligados ao seu alcance e conteúdo, bem 

como aos fundamentos que justificam sua existência. 

 Ademais, com relação ao último aspecto mencionado, serão expostos 

na dissertação os fundamentos que tradicionalmente asseguraram a sua 

aplicação, concernentes à possibilidade de injustiça ou incorreção das decisões 

judiciais e ao combate ao arbítrio, não se esquecendo daquelas justificativas 

apontadas pela doutrina contemporânea, entre as quais se destaca a visão 

constitucional do processo penal e sua instrumentalidade garantista. 

 As críticas e ataques à aplicação do Duplo Grau de Jurisdição serão a 

seguir tratadas, dedicando-se especial ênfase ao problema do tempo no 

processo, oportunidade na qual poderão ser analisadas a existência e 

pertinência de exceções e limitações. 

 Tema indispensável a ser objeto de estudo, relaciona-se às discussões 

doutrinárias e jurisprudenciais sobre a constitucionalidade do Duplo Grau de 

Jurisdição, o que levará ao estudo, ainda que sucinto, dos direitos e garantias 

fundamentais e, finalizando o capítulo, da organização do Poder Judiciário no 



 

 

2  

Brasil, que tradicionalmente sempre foi apontada como justificativa para a sua 

existência, em face da previsão constitucional da existência de órgãos 

judiciários de segundo grau, com competência precipuamente recursal.  

  No segundo capítulo serão analisados os vários aspectos relacionados 

à aplicação do Duplo Grau de Jurisdição no processo penal, partindo-se e 

tendo como base o garantismo no processo e sua relação com o sistema 

acusatório. 

 Sob tais premissas serão expostos os temas referentes ao objeto do 

capítulo, tais como noção de recurso e seu alcance no processo penal, seus 

princípios, efeitos, juízo de admissibilidade e pressupostos, buscando-se em 

cada caso o levantamento de problematizações e da crítica pertinente. 

 Serão, ademais, itens sujeitos a estudo, os artigos 594 e 595 do 

Código de Processo Penal – que vinculam o direito ao recurso ao recolhimento 

à prisão e à proibição de fuga do recorrente –, bem como a inaplicabilidade do 

Duplo Grau de Jurisdição naqueles casos em que o conhecimento originário da 

ação penal se dá perante os órgãos superiores da jurisdição, o que irá exigir, 

de antemão, um estudo sobre a competência ratione personae.  

Em seguida e finalizando o capítulo, será feito um estudo acerca dos 

tratados internacionais sobre direitos humanos ratificados pelo Brasil, e a 

conseqüência destes no processo penal, especialmente no que respeita ao 

Duplo Grau de Jurisdição, enfocando-se o entendimento no sentido de que 

normas de direitos humanos previstas nesses tratados ingressariam no 

ordenamento brasileiro com hierarquia constitucional. 

 No último capítulo, diante da impossibilidade de serem analisados 

todos os recursos previstos na legislação processual penal, se elegerá um 
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deles, qual seja: a apelação, especialmente no que respeita às hipóteses de 

cabimento de tal recurso no processo penal do júri. 

 Assim, se iniciará tal capítulo trazendo ao trabalho considerações 

básicas relacionadas à instituição do júri e princípios constitucionais a ela 

estabelecidos expressamente, caso em que se dedicará enfoque especial ao 

princípio da soberania dos veredictos. Ainda, não se deixará que sejam 

passadas em branco as várias críticas dirigidas à própria existência do júri, 

caso em que poderão ser mencionados vários entendimentos doutrinários que 

se apresentam pró e contra tal instituição. 

 Em seguida, será feita a análise do recurso de apelação, com a 

exposição de seus elementos gerais e possíveis problemas relacionados ao 

tema, para enfim serem estudadas as hipóteses de cabimento deste recurso, 

com ênfase naquelas previstas para o rito do júri.  
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1. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO 

 

 No presente capítulo se pretende a análise do Duplo Grau de 

Jurisdição em linhas gerais, mais especificamente: conceito, fundamentos, e 

principalmente a sua relação com os direitos fundamentais e possível aceitação 

como garantia constitucional do processo, ocasião em que poderão ser 

estudadas as várias correntes doutrinárias acerca do tema, bem como as 

conseqüências de se adotar tal entendimento, o que chega a ser dramático, 

máxime em uma época na qual tanto se busca a propalada eficiência1, 

deixando-se de lado a efetividade, o que desde já chama a atenção para a 

seguinte advertência: 

 

Sendo o direito um estorvo (ou algo que estorva), natural é o avanço da idéia de 

flexibilização, a que, em ultima ratio, responde pela precitada supressão. No mesmo 

sentido, quando o mais submetido é o próprio Estado, na sua concepção tradicional 

como foi por todos estudado e vinculado até a medula à legalidade, a solução é torná-

                                                 
1 Ao analisar o direito emergencial e o pensamento de John Rawls, Fauzi Hassan Choukr, após 

afirmar que para Rawls a  “Justiça” não é algo natural ao homem, mas é algo que se conquista 

– ou se impõe – a partir de instituições que, dentro da função utilitária, acarretam resultados 

considerados pelo grupo como satisfatórios, levando-se daí à sua reprodução, nota que: “a 

ética de resultados apoiar-se-á em conceitos de segurança e de eficiência desprovidos de 

apegos aos princípios fundamentais, e justificará, em muitas legislações, a criação de técnicas 

processuais aberrantes, como juízes, promotores e testemunhas sem rosto, a dizer, de 

identidade desconhecida, incremento de poderes policiais em tempos de paz, invasões nas 

esferas privadas das mais variadas ordens, sobretudo ligadas ao emprego de meios de 

comunicação, inversão de conceitos tradicionais como posse e propriedade, tudo a legitimar a 

reestruturação das instituições justas como antes apontado. Como decorrência, a discussão na 

seara emergencial de temas principiológicos passa a ser secundária ou, até mesmo, terciária 

na ordem valorativa, cabendo à doutrina dominante o papel de justificar a supressão ou 

mitigação desse diálogo e, à jurisprudência, o papel de desprezá-lo” (Processo penal de 

emergência . Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, pp. 57-58).   
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lo mínimo. Pense-se, por um lado, o que significa o controle rígido da remessa de 

valores para o exterior (da evasão de divisas à transmissão de lucros), ou, por outra 

parte, a demora do processo quando em jogo está o cumprimento de um contrato 

internacional de milhões de dólares2. 

 

 Neste contexto é que deve ser analisado o tema, com vistas a um 

processo penal que não sirva tão somente para a aplicação do Direito Penal e 

a satisfação da pretensão punitiva do Estado, mas, antes disto, que possa 

servir como “efetivo instrumento de garantia dos direitos e liberdades 

individuais, assegurando os indivíduos contra os atos abusivos do Estado”3. 

 É certo que neste embate deve-se ressaltar no Direito a prestação 

jurisdicional em tempo razoável, o combate à perpetuação do processo (que 

desprestigia a própria atividade jurisdicional), o que acaba por reivindicar a 

otimização dos atos cartorários e judiciais, da malha burocrática que 

empobrece o processo, e até uma reorganização racional do sistema recursal. 

O que não se pode esquecer, entretanto, é que tais fatores devem ser 

discutidos tendo como horizonte o sentido garantista do processo penal, e 

acercando-se de que: 

  

Não é segredo que, historicamente, o Direito tem servido, preponderantemente, muito 

mais para sonegar direitos do cidadão do que para salvaguardar o cidadão. Para 

confirmar tal afirmação, basta que olhemos nossos presídios, nossas favelas, nossos 

índices de mortalidade, nosso coeficiente de impunidade, nossas leis que protegem, 

                                                 
2 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. “Efetividade do processo penal e golpe de cena: um 

problema às reformas processuais.” In: WUNDERLICH, Alexandre. Escritos de Direito e 

processo penal em homenagem ao professor Paulo Cláu dio Tovo . Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2002, p. 145. 
3 LOPES Jr., Aury. Introdução crítica ao processo penal: fundamentos d a 

instrumentalidade garantista . Rio de Janeiro: Lumen Juris: 2004, p. 37. 
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deliberadamente, as classes médio-superiores, como, v.g., a Lei 9.249/95, etc., para 

entendermos a dimensão do problema4. 

 

Tais considerações acabam por obrigar a uma análise dos direitos 

fundamentais e da própria estrutura do Poder Judiciário a ser realizada neste 

capítulo, no momento em que se buscar a fundamentação do direito ao Duplo 

Grau de Jurisdição, devendo-se, neste ponto, buscar distância do senso 

comum, imposto pela mídia, que leva à banalização da urgência em matéria 

penal, bem como da dogmática tradicional, e que traz a lume a seguinte 

recomendação: 

 
Deve ser evitado o raciocínio simplista encontrado na dicotomia liberdade individual 

versus segurança social, que tanto tem dificultado a construção de um sistema 

processual penal menos suscetível de interferências momentâneas. Esta dicotomia não 

pode continuar a ser vista como reciprocamente excludente, mas necessita ser 

encarada de forma complementar. Ambos implicam na estabilidade e respeito à ordem 

legal estabelecida no estado democrático e de direito. Neste sentido, a persecução 

penal se legitima apenas quando obedece aos cânones daquele modelo político. Da 

segurança individual advindo do respeito pelo Estado aos direitos individuais e 

coletivos nasce a segurança social que com a primeira interagirá num processo 

dialético5. 

 
 Tem, portanto, como base tais advertências, as quais, na verdade, 

alertam para a necessidade de repúdio ao estudo meramente dogmático do 

tema, e será este doravante tratado tendo por pressuposto a instrumentalidade 

garantista do processo e seus fundamentos. 

 

 

                                                 
4 STREK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração he rmenêutica da 

construção do Direito . Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2004, pp. 59-60. 
5 CHOUKR, op. cit., pp. 209-210. 
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1.1 NOÇÕES GERAIS 

 

 O Duplo Grau de Jurisdição garante a possibilidade de que, no mesmo 

processo, seja revista a decisão judicial, por outro juízo, quase sempre de 

jurisdição superior, e por meio de recurso. 

 No entender de Carlos Alberto Destro: “vigente no sistema processual 

brasileiro, seja no Processo Civil, no Processo Penal ou no Processo 

Trabalhista, o duplo grau de jurisdição é um princípio que assegura ao 

jurisdicionado, inconformado com a decisão de primeiro grau, o direito de ver 

sua causa reapreciada por outro juízo, por via de recurso”6. 

 Na lição de Alberto M. Binder, o processo penal atinge seu produto 

central e básico na sentença, sendo esta “o ato judicial por excelência, que 

determina ou constrói os fatos, uma vez que constrói a solução jurídica para 

esses mesmos fatos, solucionando, ou, melhor dizendo, redefinindo o conflito 

social de base, que é reinstalado de um modo novo no seio da sociedade“7. 

 Prossegue o autor para esclarecer que, em face do exposto, é a 

sentença o ato processual que produz os maiores efeitos jurídicos, devendo, 

por esta razão, ser controlada ou revista (e, por extensão, outros atos 

processuais que produzem efeitos jurídicos eventualmente gravosos para 

alguns dos sujeitos processuais). E os dispositivos processuais que permitem 

tal controle são justamente os recursos, notando-se que “estes são os meios 

                                                 
6 DESTRO, Carlos Alberto. O duplo grau de jurisdição. Intertemas: Revista da Toledo , 

Presidente Prudente, v. 4, p. 59, maio 2001.  
7 BINDER, Alberto M. Introdução ao Direito Processual Penal . Trad. Fernando Zani. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris: 2003, p. 221. 
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de impugnação da sentença e outras resoluções onde, por seu intermédio, é 

cumprido o exercício de controle”8. 

 Aliás, com referência ao sistema de impugnações existente, deve-se 

distinguir entre as ações impugnativas autônomas – habeas corpus, mandado 

de segurança e revisão criminal – que “têm previsão constitucional e servem 

como garantias individuais da eliminação da arbitrariedade, da coação ilegal, 

do abuso de poder, da não-concessão de um direito público subjetivo, da 

violação ao direito líquido e certo e do erro judiciário”9, e os recursos, estes 

relacionados ao efetivo exercício do Duplo Grau de Jurisdição, conforme 

exposto por Alexandre Wunderlich: 

 

Eminentemente vinculado ao poder de revisão dos decisórios judiciais, ao novo estudo 

da causa, o exercício recursal é um exercício de cidadania, é um direito que possibilita 

a adoção plena do princípio constitucional e político do duplo grau de jurisdição: 

princípio básico em que se estrutura o poder judiciário da pluralidade de graus. O 

recurso limita o arbítrio judicial e obriga ao reexame da causa. Não há mais que se falar 

em Estado Democrático de Direito sem um adequado sistema recursal fundado, 

basicamente, em dois juízos constitucionais10. 

 

 Situa-se o Duplo Grau de Jurisdição, portanto, como sustentáculo do 

Estado Democrático de Direito, como um instrumento a ser utilizado contra o 

arbítrio e os excessos do próprio Estado, o que se coaduna com aquela visão 

do processo como instrumento de tutela do cidadão, de proteção dos direitos e 

liberdades individuais, o que certamente foge daquela concepção tradicional de 

que o processo penal estaria apenas a propiciar ao Estado a possibilidade de 
                                                 
8 Idem. 
9 WUNDERLICH, Alexandre. “Por um sistema de Impugnações no processo penal 

constitucional brasileiro”. In: WUNDERLICH, op. cit., p. 26.  
10 Idem. 
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fazer prevalecer uma pretensão resistida, de materializar o seu direito de 

punir11. 

 José Frederico Marques atesta que “dúvida não pode haver de que o 

sistema do duplo grau de jurisdição constitui fator de grande segurança na 

aplicação da lei, apresentando, ao demais, ação catalítica no aperfeiçoamento 

das decisões por obrigar o juiz de primeiro grau a maior cuidado e exação na 

sua tarefa julgadora”12. 

 Quanto ao conteúdo do Duplo Grau de Cognição, existem dúvidas 

acerca da possibilidade de que o reexame da decisão impugnada possa ser 

feito por juízes de igual hierarquia funcional à daquele que proferiu a decisão, e 

deve ser entendido que a regra geral é que “o conhecimento e a decisão das 

causas compete a órgãos jurisdicionais de graus hierárquicos diversos, 

sucessivamente do inferior para o superior”13. Porém, são admissíveis casos  

em que tal reexame seja processado pelo próprio órgão prolator (embargos de 

declaração dispostos no art. 382 do Código de Processo Penal) ou por juízes 

de mesma hierarquia, por exemplo, na hipótese prevista pela Lei n. 9.099/9514. 

 Ressalte-se, entretanto, recente entendimento do Supremo Tribunal 

Federal em sentido contrário, conforme se percebe abaixo: 

                                                 
11 “Bem vistas as coisas, quem tem necessidade do processo, porque tem um interesse pessoal 
ameaçado (o interesse de continuar a desfrutar da liberdade) é o suspeito. Ele é que necessita de 
recorrer ao Estado-Juiz para que essa ameaça a seu interesse, que ele reputa legítimo, não se 
concretize. É o Estado-Administração que está questionando e pondo em perigo à pretensão à liberdade. 
Logo, há que se encarar o processo como actum trium personarum, porém sob a ótica de quem dele 
precisa, que é o titular do direito público à liberdade” (SUANNES, Adauto. Os fundamentos éticos do 
devido processo penal . São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 158). 
12 MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal . Vol. IV. Campinas: Bookseller, 
1997, p. 182. 
13 CRETELLA NETO, José. Fundamentos principiológicos do processo civil . Rio de Janeiro: Forense, 
2002, p. 84. 
14 “Segundo o direito processual moderno, a Garantia do Duplo Grau de Jurisdição prescinde de órgão 
superior para a análise da matéria em discussão. Conforme o sistema jurídico brasileiro, a Lei n. 9.099/95 
prevê a aplicação do referido princípio e o reexame dá-se por órgão jurisdicional do mesmo nível do 
sentenciante” (LIMA, Carolina Alves de Souza. O princípio constitucional do duplo grau de jurisdi ção . 
Barueri, SP: Manole, 2004, p. 4). 
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Para corresponder à eficácia instrumental que lhe costuma ser atribuída, o duplo grau 

de jurisdição  há de ser concebido, à moda clássica, com seus dois caracteres 

específicos: a possibilidade de um reexame integral  da sentença de primeiro grau e 

que esse reexame seja confiado a órgão diverso  do que a proferiu e de hierarquia 

superior na ordem jurídica15. 

 

 Conjugam deste último entendimento autores como Calamandrei, 

Moacyr Amaral Santos e Barbosa Moreira, todos mencionados por Jéferson  

Carús Guedes16. 

 Esse entendimento, contudo, não deve prevalecer, pois o que se busca 

com o reexame, entre outras coisas, é a correção de erros e o suprimento de 

lacunas da decisão impugnada, não se mostrando necessário ou essencial 

para tanto que tal função seja realizada exclusivamente por órgão de hierarquia 

superior17. Neste sentido, registre-se o pensamento de Francesco Carnelutti: 

 

A função da apelação está em submeter a lide ou o negócio a um segundo exame que 

ofereça maiores garantias do que o primeiro, já que serve da experiência deste e o 

realiza um ofício superior; mas esse último não é um caráter essencial, já que a 

apelação pode ser feita também perante um juiz de mesmo grau daquele que 

pronunciou a sentença impugnada; o essencial é que se trata de um exame reiterado, 

isto é, de uma revisão de tudo quanto se fez na primeira vez, e essa reiteração permite 

                                                 
15 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso ordinário em habeas corpus n. 79-785-7. 

Jorgina Maria de Freitas Fernandes e Ministério Público Federal. Relator: ministro Sepúlveda 

Pertence. 29.03.2000. D.J.  22.11.2002. Ementário n. 2092-2. 
16 GUEDES, Jéferson Carús. “Duplo Grau ou duplo exame e a atenuação do reexame 

necessário nas leis brasileiras.” In: NERY JÚNIOR, Nelson; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. 

Aspectos polêmicos e atuais dos recursos e de outro s meios de impugnações às 

decisões judiciais . São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 288. 
17 “Não importa que o reexame seja feito por órgão jurisdicional colegiado de hierarquia igual 

ou superior à do prolator da sentença; impende seja realizado. Cuida-se mais, então, de um 

duplo exame que, propriamente, de um duplo grau” (SÁ, Djanira Maria Radamés de. Duplo 

grau de jurisdição: conteúdo e alcance constitucion al. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 89). 
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evitar os erros e suprir as lacunas em que eventualmente se incorreu no exame 

anterior18. 

 

 Talvez por isto, e mais pelo fato de que a jurisdição ontologicamente 

considerada é uma, seria melhor denominar-se duplo grau de cognição ou até 

duplo juízo, de acordo com entendimento de Carlos Alberto Destro: 

 

Sabendo-se que a jurisdição é uma, parece equivocada a denominação duplo grau de 

jurisdição dada à discutida garantia. Melhor seria afirmar-se que o nosso ordenamento 

assegura um duplo grau de cognição ou, como sustenta Luiz Guilherme Marinoni, um 

duplo juízo: “o duplo grau de jurisdição, portanto, poderia ser melhor definido como um 

duplo juízo sobre o mérito, até porque – mesmo quando a revisão é feita pelo tribunal – 

não há que falar em dois graus de ‘jurisdição’, mas em dois órgãos do Poder Judiciário 

analisando a mesma causa”19. 

 

 Certamente que a expressão duplo grau de cognição é de melhor 

técnica, sendo de se frisar, todavia, que a denominação Duplo Grau de 

Jurisdição, consagrada na doutrina, é a mais utilizada. 

 

1.2 JUSTIFICATIVAS 

  

 José Antônio Pimenta Bueno já apontava: 

 

Apesar das garantias com que a lei resguarda os diferentes atos da formação da culpa, 

pode o juiz dela, por omissão, ignorância ou paixão, olvidar-se de seus deveres e 

deprimir a liberdade do cidadão. Na intenção de remover os efeitos de tal abuso, criou 

ela os recursos indispensáveis para retificar os atos principais dêsse processo. 

                                                 
18 CARNELUTTI, Francesco. Instituições de processo civil . Tradução Adrián Sotero De Witt 
Batista. São Paulo: Classik Book, 2000, p. 253. 
19 O duplo grau de jurisdição. Intertemas: Revista da Toledo , Presidente Prudente, v. 4, p. 63, 
maio 2001.  
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Os recursos em matéria criminal são meios prontos, remédios semelhantes aos 

agravos, que se interpõem das decisões ou sentenças que propriamente não são 

definitivas, a fim de que sejam reparados os respectivos erros ou injustiças da instância 

inferior”20. 

 

 Percebe-se que já é antiga a preocupação com a injustiça ou incorreção das 

decisões judiciais, sendo este, entretanto, apenas um dos fundamentos jurídicos do 

Duplo Grau de Jurisdição, mostrando-se possível serem elencados outros, 

tradicionalmente assinalados pela doutrina, como a necessidade de se atender à 

natural inconformidade do vencido em relação à decisão contrária, o fato de que o juiz 

que profere a decisão fica psicologicamente compelido a julgar melhor, quando sabe 

que ela ficará sujeita a revisão por outro órgão jurisdicional, e ainda que “o recurso é 

quase sempre submetido a julgamento por um tribunal de segundo grau, constituído 

em geral por magistrados de maior experiência e cultura, uma vez que a magistratura, 

em muitos paises, é organizada em carreira, com promoções por antiguidade e 

merecimento”21. 

 Nelson Nery Júnior, após discorrer acerca da falibilidade humana, da 

necessidade psicológica do vencido em ter uma decisão contrária novamente 

examinada e da possibilidade de que o juiz se torne despótico caso não haja controle 

algum, afirma que o Duplo Grau de Jurisdição seria garantia fundamental de boa 

justiça22, prevista nos ordenamentos modernos dos povos ocidentais23. 

                                                 
20 PIMENTA BUENO, José Antônio. Apontamentos sobre o processo criminal brasileiro . Edição 

anotada, atualizada e complementada por José Frederico Marques. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 1959, p. 518. 
21 GRINOVER, Ada Pellegrini; COMES FILHO, Antonio Magalhães; FERNANDES, Antonio Scarance. 

Recursos no processo penal: teoria geral dos recurs os, recursos em espécie, ações de 

impugnação, reclamação aos tribunais . São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, pp. 21-22. 
22 NERY JÚNIOR, Nelson. Teoria geral dos recursos . São Paulo: Editora R T, 2004, p. 39. 
23 Ressalte-se o entendimento do mesmo autor no sentido de que o Duplo Grau de Jurisdição é garantia 

constitucional absoluta no âmbito do processo penal, mas não no do direito processual civil ou do 

trabalho. In: NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do processo civil na Constituição Federal . São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2002. p. 179. 
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 Para José Cretella Neto24, entretanto, o fundamento marcante do Duplo 

Grau de Jurisdição é político25, ou seja, relacionado à necessidade de controle 

dos atos judiciais. Isto quer dizer que nos Estados Democráticos de Direito 

nenhum ato estatal pode escapar aos respectivos controles, ainda que 

internos, conforme se esteja tratando do controle dos atos jurisdicionais.

   

 Djanira Maria Radamés de Sá, após chamar a atenção para o fato de 

que inexistem certeza e segurança absolutas, reconhece que não é menos 

certo que o Direito deve oferecer o máximo possível de certeza e segurança 

para a vida social, e afirma: 

 

No que diz respeito à alegada tendência evolutiva no sentido da derrogação do duplo 

grau, embora não haja resposta direta de Allorio, a linha de seu pensamento e a 

afirmação de que “o povo não considera uma justiça nem bem organizada, nem 

tranqüila se não contemplar a possibilidade de apelar” permite deduzir que sua 

ideologia converte para a concepção de um ordenamento jurídico que reflita os anseios 

da sociedade cujas relações deve regular, e que, considerando essa sociedade a 

segurança e a justiça como valores a serem respeitados pela via recursal, é 

impensável sua supressão26. 

 

 Aliás, falando em ideologia, como fez a citada autora, o que se vê é a 

tendência mencionada no início deste trabalho, de incutir no imaginário popular 

                                                 
24 CRETELLA NETO, op. cit., p. 86. 
25 “É aqui que entra poderoso argumento, de índole política a militar em favor da preservação 

do duplo grau: nenhum ato estatal pode escapar de controle. A revisão das decisões judiciárias 

– que configuram ato autoritativo estatal, de observância obrigatória para as partes e com 

eficácia natural em relação a terceiros – é postulado do Estado de direito. Trata-se de controle 

interno, exercido por órgãos da jurisdição diversos do que julgou em primeiro grau, a aferirem a 

legalidade e a justiça da decisão por este proferida” (GRINOVER; GOMES FILHO; 

FERNANDES, op. cit., p. 22). 
26 SÁ, op. cit., p. 96. 
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a idéia da eficiência a ser perseguida pelo Poder Judiciário, dentro de um 

contexto neoliberal, do Estado mínimo e do movimento da lei e ordem, que 

busca solapar direitos e garantias individuais (o que efetivamente repercute no 

âmbito recursal, ainda que se reconheça que o sistema de recursos mereça um 

melhor tratamento), e que lembra a mais conhecida concepção marxista de 

ideologia, relacionada à visão invertida de mundo.  

  Pode-se assim dizer que tal concepção de ideologia de Karl Marx é 

aquela encontrada no livro Ideologia Alemã, na qual se pressupõe a idéia de 

diferentes classes a ocupar pólos antagônicos no processo produtivo. Isto 

deveria importar em dizer que as classes têm um conjunto de valores 

correspondente ao lugar por elas ocupado na vida produtiva, mas o que ocorre 

é que as classes dominantes fazem seus valores prevalecer, já que os 

dominados acabam por aderir aos valores dos dominantes. Esta seria, 

portanto, a concepção de ideologia que se confunde com a visão invertida do 

mundo (os valores aos quais os dominados aderem são aqueles das classes 

que os dominam). 

 É certo que a partir de Karl Marx a sociologia passa a valer-se do 

conceito de ideologia, utilizando, entretanto, concepções diferentes, que na 

visão de Roberto Lyra Filho27 poderiam ser resumidas em três modelos 

principais: a) ideologia como crença; b) ideologia como falsa consciência; c) 

ideologia como instituição. Nos dois primeiros casos ela é considerada em 

função dos sujeitos que a absorvem e vinculam; no terceiro é procurada na 

sociedade independentemente dos sujeitos. 

                                                 
27 LYRA FILHO, Roberto. O que é Direito , São Paulo: Brasiliense, 2003, pp. 14-24. 
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 A ideologia como crença não faz referência especial às crenças 

religiosas, mas, na verdade, ela representa uma oposição da crença às idéias, 

pois a crença não é resultado de um senso crítico, mas de opiniões pré-

fabricadas, sobre as quais não se reflete.  

 A ideologia, como crença falsa, leva à abordagem da falsa consciência, 

em que os fundamentos da crença passam a guiar atitudes e raciocínios (a 

falsa consciência se introduz nas análises da ideologia a partir das 

contribuições marxistas). 

 Como instituição, a ideologia é entendida como algo que se cria e se 

manifesta na sociedade e não na cabeça deste ou daquele indivíduo. A 

ideologia é um fato social, antes de tornar-se um fato psicológico. Por fim, com 

referência ao tema, conclui Roberto Lyra Filho: 

 

Em síntese, a formação ideológica (fato-instituição social), oriunda, em termos gerais, 

de contradições da estrutura socioeconômica (mas não exclusivamente redutível a 

estas, pois com relativa independência, aparece, subsiste ou se dissolve), cristaliza um 

repertório de crenças, que os sujeitos absorvem e que lhes deforma o raciocínio, 

devido à consciência falsa (isto é, a inconsciência de que eles são guiados por 

princípios recebidos como evidências e que, na verdade, constituem meras 

conveniências de classe ou grupo encarapitados em posição de privilégio). 

No esforço para nos libertarmos desses condicionamentos floresce, por outro lado, 

uma conscientização, favorecida, em seu impulso crítico, pelas crises que manifestam 

as contradições da estrutura social, onde primeiro surgiram as crenças, agora 

contestadas ou de contestação viável (se não nos acomodarmos na alienação, 

desligando a mente do que vai em torno)28. 

 

 Ainda que se argumente não ser possível nos dias atuais falar em 

classes, ou mesmo em lutas de classes com o sentido que Marx lhes dá (talvez 

não porque estas não existam, mas porque lhes falte a própria consciência de 
                                                 
28 Idem, p. 22. 
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sua existência), não se pode esquecer certamente o massacre diário que a 

mídia impõe acerca da violência cotidiana, pregando um recrudescimento no 

combate à criminalidade, que se dá não somente no âmbito daquelas 

instituições que operam o Direito, mas também na seara legislativa, com a 

edição de leis mais severas e que buscam entronizar a chamada eficiência e 

celeridade exagerada nos julgamentos.  

  Com base nas advertências feitas acima por Roberto Lyra Filho, resta 

tomar cuidado e saber a quem interessam tais movimentações e a supressão 

de direitos e garantias em face de uma justiça “célere e eficiente”, idéias que, 

como já se afirmou, buscam ingressar no repertório do senso comum como 

evidências inegáveis. 

   Ainda sobre os fundamentos, seguindo na mesma linha e fazendo 

uma releitura daqueles relacionados à falibilidade do julgador e da necessidade 

psicológica do recorrente, Alexandre Wunderlich atesta que tais fundamentos 

(por ele chamados de históricos) sucumbem diante de um maior, qual seja: “o 

Estado Constitucional Democrático impõe um suprafundamento político, 

acarretando a formação de um processo constitucional penal. Existe uma 

necessidade emergente de formação de uma instrumentalidade garantista, com 

o devido processo legal escorado nos princípios constitucionais de uma política 

criminal ainda a ser implantada pelo Estado contemporâneo”29. 

 Assim, para o autor, melhor seria reconhecer desde logo – em 

detrimento de outros fundamentos que podem coexistir empiricamente – que o 

principal fundamento do recurso é a sua própria utilização na formação de um 

                                                 
29 WUNDERLICH, op. cit., p. 34. 
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sistema jurídico de garantias embasado na pluralidade de graus e na 

necessidade de manutenção desse sistema (até como relação de poder). 

 

1.2.1 Críticas ao Duplo Grau 

 

 Um dos principais argumentos que se usam contra a existência do 

Duplo Grau de Jurisdição é o de que ele acaba acarretando o alongamento da 

prestação jurisdicional: 

 

De fato, não bastasse o longo tempo que se costuma despender para encerrar-se uma 

causa em primeiro grau, o uso dos recursos previstos nas leis torna virtualmente 

infindáveis os litígios, máxime em um sistema, como o brasileiro, em que a parte “bem” 

assistida tecnicamente pode criar um emaranhado de questões jurídicas tão complexo 

que lhe permita interpor sucessivos recursos, com propósito meramente protelatório, 

sempre contando com a natural morosidade da justiça30. 

 

 Ora, quanto a isto se pode objetar a partir das premissas já 

mencionadas, relacionadas à instrumentalidade garantista do processo, 

enfocando-se a questão a partir do ponto de vista de quem se vê sujeito à 

jurisdição criminal, correndo o risco de ter ameaçada não somente sua 

liberdade, mas a própria reputação, emprego, família, honra, etc., não 

parecendo exigível que se possa impedir tal pessoa de ter uma decisão 

desfavorável submetida ao controle do próprio Poder Judiciário. Vale neste 

ponto a advertência de Francesco Carnelutti:  

 

                                                 
30 CRUZ, Rogério Schietti Machado. Garantias processuais nos recursos criminais . São 

Paulo: Atlas, 2002, p. 41. 
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A conclusão a que se chega, pelo conhecimento da realidade criminal, é esta: as 

pessoas crêem que o processo penal termina com a condenação, o que não é verdade. 

As pessoas pensam que a pena termina com a saída do cárcere, o que tampouco é 

verdade. As pessoas pensam que a prisão perpétua é a única pena que se estende por 

toda a vida: eis uma outra ilusão. Senão sempre, pelo menos nove a cada dez vezes, a 

pena jamais termina. Quem pecou está perdido. Cristo perdoa, os homens não31. 

 

 Diante de conseqüências tão sérias na vida de um indivíduo, como se 

negar ao acusado a possibilidade de submeter uma decisão desfavorável aos 

meios de impugnação previstos?! 

 Aqui entra evidentemente em questão o problema do tempo no 

processo, no qual se situa o difícil equilíbrio entre dois extremos: de um lado 

tem-se que um processo demasiadamente ágil acaba por atropelar os direitos e 

garantias fundamentais, e,de outro, aquele processo que se arrasta no tempo 

acaba representando a negação da própria tutela jurisdicional, ferindo não 

somente os fins acusatórios do processo penal, com conseqüências sérias na 

instrução probatória e credibilidade do Poder Judiciário, mas principalmente, 

em primeiro plano, ferindo o direito subjetivo do acusado de ser julgado em 

tempo razoável. 

 É notório que o processo nos casos de dilações indevidas, que 

acarretam a demora na prestação jurisdicional, representa uma pena prévia à 

sanção penal, através da estigmatização do réu, do desrespeito à sua própria 

dignidade. 

   Deve-se ressaltar, neste ponto, que a EC n. 45/04 acrescentou o 

inciso LXXVIII ao art. 5º, da Constituição Federal, que justamente assegura “a 

                                                 
31 CARNELUTTI, Francesco. As misérias do processo penal . Tradução Luís Fernando Lobão de 

Morais. Campinas: Edicamp, 2002, p. 92. 
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razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação”32.   

 Vale dizer que a mencionada modificação constitucional pôs fim à 

discussão acerca da existência da garantia do término da persecução penal em 

prazo razoável, implícita na Constituição Federal, em face da Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica – 

ratificado pelo Brasil em 25 de setembro de 1992), que em seu art. 8º, 1, prevê 

que “toda pessoa tem direito de ser ouvida com as devidas garantias e dentro 

de um prazo razoável por um juiz ou tribunal competente, independente e 

imparcial, estabelecido por lei anterior, na defesa de qualquer acusação penal 

contra ela formulada, ou para determinação de seus direitos e obrigações de 

ordem civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer natureza”. 

 Assim, antes mesmo da EC nº. 45/04, já se defendia que tal dispositivo 

havia ingressado no ordenamento jurídico brasileiro com status de garantia 

constitucional, em razão do parágrafo 2º do art. 5º da Constituição Federal33, 

                                                 
32 “Na realidade, nota-se a consagração de diversos direitos neste único inciso, a saber: (i) razoável duração do 

processo judicial; (ii) razoável duração do processo administrativo; (iii) os meios que garantam a celeridade da 

tramitação do processo judicial; (iv) os meios que garantam a celeridade da tramitação do processo administrativo (...). 

Observe-se que, apesar de utilizar conceitos indeterminados, a demandar uma concreção posterior, a Reforma refere-

se à razoável duração. Isso inculca a idéia de celeridade, que não está referida diretamente, mas que não se pode 

seriamente deixar de admitir como fundamento da Reforma, neste ponto. A razoabilidade referida representa uma 

quebra desta preocupação exclusiva com a rapidez, pois o processo deverá durar o mínimo, mas também todo o 

tempo necessário para que não haja violação da qualidade na prestação jurisdicional” (TAVARES, André Ramos. 

Reforma do judiciário no Brasil pós-88: (des)estrut urando a justiça: comentários completos à EC n. 45/ 04. São 

Paulo: Saraiva, 2005, p. 31.  
33 “Por outro lado, e não obstante o lapso do legislador constituinte, ao asseverar que a nossa República Federativa, 

“forma de governo”, seja “parte” em tratado internacional, certamente que a sua óbvia intenção foi a de afirmar outros 

direitos e garantias provenientes de tratados ou convenções internacionais assinadas pelo Brasil, e, já agora, “sem a 

necessidade de edição pelo Legislativo de ato com força de lei, voltado à outorga de vigência interna aos acordos 

internacionais” (TUCCI, Rogério Lauria. Direitos e garantias individuais no processo penal brasileiro . São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 251). 



 

 

20  

polêmica esta que, neste aspecto ao menos, tornou-se estéril em face da 

mencionada modificação constitucional, que prevê expressamente tal direito. 

 Encarando-se então a prestação jurisdicional em tempo razoável como 

direito do acusado, deve-se ter em mente que a regra constitucional não se 

preocupa exclusivamente com a “rapidez” do processo, valendo neste ponto a 

advertência de Aury Lopes Júnior, para quem “existe um tempo do direito que 

está completamente desvinculado do tempo da sociedade. E o Direito jamais 

será capaz de dar soluções à velocidade da luz”34. 

 O autor argumenta que o processo é feito para demorar 

(racionalmente, é claro), como uma garantia contra julgamentos imediatos, 

precipitados, feitos no calor da emoção; nele se deve dar às partes a 

oportunidade de mostrar e usar suas armas, deve-se oportunizar o debate. 

Portanto, a seu ver, a aceleração deve vir através da inserção de tecnologia na 

administração da justiça, e jamais com a mera aceleração procedimental, 

atropelando direitos e garantias individuais35. 

 Diga-se, por fim, que o problema a ser solucionado pelos juristas reside 

justamente em se obter o equilíbrio entre os fatores tempo e demora na 

prestação da tutela jurisdicional e no atropelo das garantias fundamentais, o 

que atinge de maneira especial a questão recursal36, o que deve ser balizado 

por critérios como de racionalidade e razoabilidade.          

                                                 
34 LOPES JÚNIOR, op. cit., p. 27. 
35 Idem, pp. 28-29. 
36 “Na temática atinente aos recursos, dois são os princípios fundamentais que se defrontam e devem ser 
conciliados. De um lado, a imposição do princípio da justiça leva a pensar que quanto mais se examinar 
uma decisão, mais possível será a perfeita distribuição da justiça. Do outro lado, a observância do 
princípio da certeza jurídica impõe a brevidade do processo, a exigir que a decisão seja proferida uma vez 
por todas, sem procrastinações inúteis, no menor tempo possível. 
A preocupação dos modernos sistemas processuais tem sido a de conciliar os dois princípios, de modo a 
encontrar um ponto de equilíbrio, garantindo o duplo grau de jurisdição, sem deixar infinitamente aberta a 
possibilidade de reexame das decisões” (GRINOVER; COMES FILHO; FERNANDES, op. cit., p. 21). 
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 Examinando este embate, Aury Lopes Júnior37 propõe algumas 

soluções, sendo a primeira delas a necessidade de se estabelecer um marco 

normativo interno de duração máxima do processo e da prisão cautelar a partir 

das especificidades de cada país, mas tendo como norte um prazo fixado pela 

Corte Americana de Direitos Humanos. Tal procedimento, aliás, deve incluir a 

atividade jurisdicional em segunda instância, máxime naqueles casos em que o 

réu estiver cautelarmente preso, valendo aqui a advertência de Fauzi Hassan 

Choukr: 

 

Fato é que os Tribunais se sentem absolutamente livres de quaisquer amarras 

temporais na realização de suas atividades mesmo estando o acusado preso, como 

demonstram os seguintes julgados: Excesso de prazo na andamento da ação alegado 

por réu pronunciado – Fato justificado pelo recurso que a defesa interpôs da decisão de 

pronúncia – Habeas Corpus denegado – Inteligência do art. 401 do CPP – (STF – 

Ement.) RT 603/604; Excesso de prazo no julgamento de recurso em sentido estrito – 

Inexistência de ilegalidade ou irregularidade formal na decretação da pronúncia – 

Atraso superado – Nulidade inexistente – Habeas Corpus denegado – Hipótese de 

correição parcial (STF – Ement.) RT 605/426. Tal posição é insustentável ainda que 

perante uma cega e extremada visão na linha law and order, na medida em que a 

demora no julgamento definitivo apenas aumenta a sensação de impunidade, uma das 

palavras mais combatidas por aquela linha criminológica38. 

 

 Seguindo a lição de Aury Lopes Júnior, é de se revelar ainda o seu 

entendimento no sentido de que são insuficientes soluções compensatórias, 

como a reparação de danos e atenuação da pena, o que a seu ver produz 

pouco ou nenhum efeito inibitório da arbitrariedade estatal, tornando-se 

necessário que o reconhecimento da dilação indevida também produza a 

                                                 
37 Idem, pp. 128-129. 
38 CHOUKR, Fauzi Hassan. Processo penal à luz da Constituição . Bauru/SP: Edipro, 1999, 

p. 128. 
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extinção do feito, tendo-se em vista que o poder estatal de perseguir e punir 

deve ser estritamente limitado pela Legalidade, o que inclui o respeito a certas 

condições temporais máximas. 

 Finalmente o autor prega a agilização do processo penal, porém, não 

sob uma perspectiva utilitarista, e sim pelo viés garantista, o que implicaria uma 

diminuição do tempo burocrático, através da inserção de tecnologia e 

otimização de atos cartorários e mesmo judiciais, abrangendo ainda uma 

reordenação racional do sistema recursal, dos vários procedimentos previstos 

pelo Código de Processo Penal e leis especiais e, na esfera penal, um 

repensar nos limites e fins do próprio Direito Penal.   

 Outras críticas dirigidas ao Duplo Grau de Jurisdição são igualmente 

mencionadas, assim resumidas: 

 

1) tanto os magistrados de primeiro grau quanto os da jurisdição superior podem 

proferir decisões incorretas e injustas; 2) se a decisão em grau de recurso confirmar a 

de primeiro grau, ela será inútil, além de ofender o princípio da economia processual; 3) 

a decisão que reforma a sentença de jurisdição inferior é sempre nociva, porque expõe 

as divergências de interpretação do Direito, produzindo incerteza nas relações jurídicas 

e desprestígio do Poder Judiciário39. 

 

 Acrescente-se neste ponto o pensamento de Roberto Rosas, segundo 

o qual “o desejo de justiça plena e perfeita é um ideal. Mas não é o reexame 

que impõe o selo da veracidade, da correção. Já Ulpiano observava que a 

                                                 
39 LIMA, op. cit., p. 87. 
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instância superior reformava para pior, em muitos casos”40, bem como o 

entendimento de Cappelletti, exposto por Djanira Maria Radamés de Sá: 

 

Seguindo a lógica de seu pensamento, o mestre italiano afirma que há uma idolatria do 

direito à impugnação a ser expurgada, um excesso de órgãos colegiados a ser 

mitigado, e que a garantia constitucional do acesso à Justiça inclui a exigência de uma 

duração não excessiva do procedimento, o que não acontece na presença de dois 

juízos repetitivos sobre o mérito, por força da excessiva duração do apelo, responsável 

por um processo mais longo. 

Aduz com esses argumentos que a abolição do apelo favorece os princípios 

fundamentais da imediatidade, oralidade e concentração, já que o primeiro grau outra 

coisa não é senão uma longa, extenuante e penosa antecâmara para chegar, a final, 

ao apelo, verdadeiro juízo, pelo menos para a parte que possa economicamente se 

conceder o benefício41. 

 

  Tais críticas, entretanto, não se sustentam ante os argumentos 

favoráveis já apresentados, especialmente aquele que se coaduna com os fins 

do Estado Democrático de Direito, que não se contenta apenas com a 

declaração dos direitos fundamentais, mas exige que a eles se alinhem 

garantias do mesmo porte, revelando-se, além disso, o imperativo de controle 

dos atos estatais, o que estaria a indicar a necessidade de que o provimento 

jurisdicional de primeiro grau sofra pelo menos um reexame da matéria 

decidida, consideradas ainda as particularidades do processo penal: 

 

                                                 
40 ROSAS, Roberto. Direito processual constitucional: princípios const itucionais do 

processo civil . São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999. p. 22. 
41 A autora menciona ainda Pizzorusso e Ricci entre os que se perfilam contra o Duplo Grau, 

estes “sob o argumento de que a apelação reflete historicamente uma concessão hierárquico-

autoritária da jurisdição e do Estado, não atuando o princípio com absoluta e plena coerência, 

em função de não favorecer a economia processual, posto que oneroso e fonte de 

complicações” (SÁ, op. cit., pp. 92-93). 
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Ao contrário do que usualmente ocorre no processo civil, sede em que os litígios, via de 

regra, traduzem uma disputa entre duas pessoas em torno de um bem, no processo 

penal é o Estado que usa de toda sua estrutura e poder para acusar a pessoa que se 

acredita autora de uma infração penal, com risco de ser ela privada não apenas de sua 

liberdade, mas de todos os consectários lógicos de uma condenação criminal (nome, 

honra, família, saúde, emprego, lazer, etc.) (...) 

Em suma, se as cifras despendidas em decorrência de uma condenação criminal são 

altíssimas, e mais ainda a execução de uma pena privativa de liberdade, que custo 

para o indivíduo, para a sociedade e para o próprio Estado pode gerar uma decisão 

equivocada? É óbvio que o erro judiciário não é totalmente evitável, mas a submissão 

de uma causa criminal ao crivo de mais de um órgão julgador certamente minimiza o 

risco de que ele ocorra42. 

 

 É possível acrescentar que esse posicionamento é o que melhor se 

amolda aos fundamentos garantistas do processo penal, estando, tendo-se em 

vista, inclusive, os graves efeitos de uma sentença penal condenatória. 

 

1.2.2 Limitações 

  

 Do que foi exposto acima sobre a importância da observância em regra 

do Duplo Grau de Jurisdição não se deve concluir, entretanto, que qualquer 

resolução possa ser recorrida imediatamente ou mesmo que não possa haver 

previsão normativa que exclua a possibilidade recursal acerca de determinadas 

decisões, desde que presentes razões consideráveis. 

 Neste aspecto vale, de início, a advertência de José Frederico 

Marques, no sentido de que “não convém, no entanto, a multiplicação em 

                                                 
42 CRUZ, op. cit., pp. 43-44. 
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extremo dos recursos, pois com isto prolonga-se e dilata-se a relação 

processual, com grave prejuízo para a ordem jurídica”43. 

 Como exemplo de mitigação ao duplo grau podem ser mencionados 

aqueles casos cuja competência seja originária dos tribunais, nos quais não 

caberá recurso ao Tribunal Superior ou Supremo Tribunal Federal, com a 

finalidade de fazer-se um reexame da matéria fática, hipóteses em que a 

própria Constituição Federal teria excluído o âmbito de incidência do duplo grau 

de cognição.  

 Questão importante diz respeito às decisões sobre as quais se deverá 

verificar o alcance da garantia, devendo-se ressaltar que não está correta 

aquela idéia segundo a qual somente as sentenças que encerram o processo 

estariam sujeitas ao controle, pois no processo penal é evidente que tal 

garantia vai incidir sobre as decisões interlocutórias impugnáveis pelo recurso 

em sentido estrito (art. 581 do Código de Processo Penal), ou outros casos 

previstos em leis especiais (sob pena de preclusão, caso não se faça a 

impugnação), sendo certo que as interlocutórias irrecorríveis poderão ser 

reexamidas como preliminar de apelação (na hipótese de risco de dano grave 

poderão tais decisões ser impugnadas por outros meios como, por exemplo, o 

habeas corpus e o mandado de segurança – ações impugnativas 

autônomas)44. 

                                                 
43 MARQUES, op. cit., p. 182.  
44 “Esta é a regra geral a ser adotada no sistema processual brasileiro: irrecorríveis que sejam 
as interlocutórias, seu objeto, não acobertado pela preclusão, será de regra revisto por ocasião 
da apelação, como preliminar desta, cumprindo-se nessa oportunidade a garantia do duplo 
grau. Mas, se recorríveis, a garantia do duplo grau se exerce desde logo, pelo controle do 
tribunal ad quem, por intermédio do recurso cabível, evitando-se assim a preclusão” 
(GRINOVER; COMES FILHO; FERNANDES, op. cit., p. 27).  
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 Outro ponto destacado relaciona-se ao desejo de compatibilizar-se o 

Duplo Grau de Jurisdição ao princípio da oralidade, surgindo propostas no 

sentido de limitar os recursos de natureza ordinária somente às questões de 

direito, proibindo-se a segunda instância, portanto, de dirigir sua análise sobre 

eventuais equívocos do juiz acerca da avaliação das provas (sob o argumento 

de que o juiz a quo é o único que teria condições de avaliar corretamente o 

acervo probatório, pois foi efetivamente quem acompanhou a colheita das 

provas de forma direta e pessoal).  

 Sob o aspecto acima, Alberto M. Binder45 revela a importância do 

princípio da imediação, enfatizando que o recurso de apelação (que permite um 

novo veredicto integral), em sua evolução histórica, estava ligado a sistemas 

processuais que não respeitavam tal princípio, tratando-se basicamente de 

processos por registros ou escritos, nos quais a “segunda instância” se limitava 

a lê-los, e com base nesta leitura, realizar uma nova valoração da prova, o que, 

Binder assinalava, seria diferente do recurso de cassação – que permite o 

controle somente sobre a aplicação do Direito e das condições de legitimidade 

do veredicto –, ligado historicamente a sistemas em que a imediação era mais 

estrita, conforme acontece nos sistemas de julgamentos orais. Desta maneira, 

o segundo tribunal revisor não teria a possibilidade de revisar essa valoração 

da prova, a não ser examinando-a novamente, caso em que deixaria de ser um 

tribunal revisor para tornar-se um novo tribunal de “primeira” instância. 

 E prossegue o autor para afirmar que o desafio que se apresenta é o 

de estabelecer algum recurso que imponha o máximo de controle possível com 

                                                 
45 BINDER, op. cit., pp. 224-225. 
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o máximo de respeito aos princípios e garantias processuais, notadamente ao 

princípio da imediação, e observa que: 

 

O elemento fundamental para julgar o processo de apelação – pelo menos na versão a 

que estão acostumados nossos sistemas processuais mais recentes – é a falta de 

imediação. O juiz revisor perde totalmente o contato com os sujeitos processuais e com 

a prova: ele analisa os documentos, os registros e, sobre a base desta leitura, profere 

um novo veredicto. Este é o principal defeito do recurso de apelação e, embora possa 

ser discutido se isso é resultado de sua própria natureza, o certo é que, principalmente 

nos sistemas inquisitivos, cumpre essa função46. 

 

 Geraldo Prado47, ao fazer uma releitura do princípio do juiz natural, na 

busca de sua dimensão substancial, verificou que esta passa pela necessidade 

da reorganização dos procedimentos para implementação da oralidade, da 

concentração dos atos do processo e da garantia do princípio da identidade 

física do juiz. 

 Mais especificamente quanto ao aspecto da oralidade, o autor frisa que 

apenas naquelas hipóteses nas quais o juiz teve contato com as provas e 

argumentos das partes é que deve ter o poder de julgar, porque somente assim 

será capaz de ter condições de avaliar a situação real e ajuizá-la dentro de um 

contexto histórico, cultural e social, e ressalta que só haverá garantia de que o 

juiz decida de acordo com as provas produzidas perante ele, e conforme os 

argumentos das partes, se houver um procedimento concentrado de tal 

maneira a evitar situações que afastem o juiz do processo. 

                                                 
46 Idem, p. 226. 
47 PRADO, Geraldo. “Duplo grau de jurisdição no processo penal brasileiro: visão a partir da 

Convenção Americana de Direitos Humanos em homenagem às idéias de Julio B. J. Maier.” In: 

BONATO, Gilson. Direito penal e direito processual penal: uma visão  garantista . Rio de 

Janeiro: Lumen Júris, 2001, pp. 111-119. 
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 Pelos mesmos motivos acima expostos, para o autor a oralidade é 

também imprescindível no que se refere aos recursos, como garantia que se 

impõe mediante a reinterpretação constitucional do princípio do juiz natural, e 

acentua: 

 

Com efeito, um sistema de recursos como o brasileiro, que admite que uma sentença 

absolutória ou condenatória seja modificada pelo tribunal por meio de um recurso de 

apelação, sem que o tribunal tenha apreciado diretamente as provas e sem que o 

tribunal tenha ouvido imediatamente os argumentos das partes, guiando-se com 

exclusividade por um mecanismo de interpretação de textos, sobre os quais o tribunal 

se debruça (textos da apelação, das contra-razões, dos termos de depoimento e de 

declaração, além da própria sentença que está ali impressa), não pode substituir o 

verdadeiro julgamento ou até ser considerado como tal48. 

 

 Em razão dessas mencionadas deficiências é que se prega que a 

apelação deva circunscrever-se a questões de direito, para que não se viole a 

imediação, ou seja, essa necessidade de contato direto e pessoal do juiz com a 

prova, asseverando-se a esta altura, bastante interessante o pensamento de 

Julio B. J. Maier, para quem deve haver em segunda instância um outro 

debate, uma nova audiência pública, renovada ante outros juízes, sem basear-

se tão somente no debate já travado em primeira instância, e no qual pese 

sobre o acusado a carga da prova, como ocorre na revisão criminal (Maier 

defende ainda que se exclua o recurso do acusador ou, ao menos, que se 

garanta matematicamente que o acusado tenha um recurso a mais que o 

acusador):   

 

                                                 
48 PRADO, op. cit., p. 113. 
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Dois problemas afetam ao juízo público singularmente: o sistema de recursos contra a 

sentença ou o horror pelo desaparecimento do “duplo grau de jurisdição”, por uma 

parte, e a escassa repercussão de suas formas na medida da pena, quando ele conclui 

com uma sentença que afirma a culpabilidade do autor e a necessidade de uma pena, 

por outra parte. Para o primeiro problema se deve ter em conta que qualquer afirmação 

do “duplo grau de jurisdição” pressupõe uma nova instância, mas nunca um reexame 

da decisão sobre a base do debate já cumprido, desconhecido para o novo tribunal, 

porém, mais precisamente, uma “segunda primeira instância”, que responde a seu 

próprio debate. Frente a isto se justifica a pergunta, reiterada já desde o século XIX, 

acerca da razão pela qual, se apenas se confia no último dos tribunais, não se procede 

a anular a primeira instância e levar a cabo somente a chamada segunda instância. A 

resposta deve provir do sistema de recursos e o CPP modelo não a tem dado, pois 

conserva um sistema relativamente tradicional de recursos contra a sentença. As 

cláusulas das convenções internacionais que estabelecem o “direito ao recurso do 

condenado” estão destinadas, ao meu juízo, a originar a solução do problema. Em uma 

versão mais que simplificada essas cláusulas, bem interpretadas, estabelecem a 

garantia que se denomina “duplo conforme”, isto é, sob a condição de que o 

condenado expresse sua vontade recursiva – direito renunciável -, são necessárias 

duas sentenças de condenação coincidentes para executar uma pena. Isto nos coloca 

de frente à necessidade de elaborar um recurso de conteúdo mais amplo que a 

cassação, que examine a possibilidade de levar a cabo um segundo debate, quando o 

condenado torna plausível o erro em que pode ter incorrido a primeira sentença – 

iudicium rescindens -, caso em que pesa sobre suas costas a carga da prova desse 

extremo, como ocorre no recurso de revisão tradicional  49. 

                                                 
49 MAIER, Julio B. J.. Las nuevas tendencias del proceso penal. Revista Brasileira de 

Ciências Criminais , Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, ano 4, n. 16, p. 82, outubro-

dezembro 1996. Tradução livre do trecho original: “Dos problemas afectan al juicio público 

singularmente: el sistema de recursos contra la sentencia o el horror por la desaparición del 

`doble grado de jurisdicción´, por una parte, y la escasa repercusión de sus formas en la 

medición de la pena, cuando él concluye con una sentencia que afirma la culpabilidad del autor 

y la necesidad de una pena, por la otra. Para el primer problema se debe tener en cuenta que 

cualquier afirmación del `doble grado de jurisdicción´ presupone una nueva instancia, pero 

nunca un reexamen de la decisión sobre la base del debate ya cumplido, desconocido para el 

nuevo tribunal, sino, más precisamente, una `segunda primera instancia´, que responde a su 

proprio debate. Frente a ello se justifica la pregunta, reiterada ya desde el siglo XIX, acerca de 

la razón por la cual, si sólo confía en el último de los tribunales, no e procede a anular la 

primera instancia y llevar a cabo sólo la llamada segunda instancia. 
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 Com certeza o entendimento acima mencionado resolve tais questões, 

resta saber se é viável, mormente no sistema brasileiro, que se demonstra 

excessivamente demorado e burocrático, notando-se que a doutrina tradicional 

tem preferido o respeito ao Duplo Grau de Jurisdição, em vez de simplesmente 

suprimi-lo em face do princípio da imediação do juiz com as alegações e as 

provas, ou restringir o reexame a questões de direito50.  

 Rogério Schietti Machado Cruz51 expõe algumas exceções ao Duplo 

Grau de Jurisdição, entre as quais se destaca aquela hipótese em que o réu é 

condenado em conseqüência de recurso da acusação interposto contra 

sentença absolutória, caso em que, embora tenham se utilizado os dois graus 

de jurisdição, não houve propriamente o exercício do direito ao duplo grau pelo 

acusado, porque, tendo sido absolvido em primeira instância, sucumbiu apenas 

perante o tribunal que julgou o recurso de acusação. 

                                                                                                                                               
La respuesta debe provenir del sistema de recursos y el CPP modela no la ha dado, pues 

conserva un sistema relativamente tradicional de recursos contra la sentencia. Las cláusulas de 

las convenciones internacionales que establecen el `derecho al recurso del condenado´ están 

llamadas, a mi juicio, a originar la solución del problema. En una versión más que simplificada 

esas cláusulas, bien interpretadas, establecen la garantía que se denomina `doble conforme´, 

esto es, bajo la condición de que el condenado exprese su voluntad recursiva – derecho 

renunciable –, son necesarias dos sentencias de condena coincidentes para ejecutar una pena.  

Ello nos pone de frente a la necesidad de elaborar un recurso de contenido más amplio que la 

casación, que examine la posibilidad de llevar a cabo un segundo debate, cuando el 

condenado torna plausible el error en que pudo haber incurrido la primer sentencia – iudicium 

rescindens –, caso en el cual pesa sobre sus espaldas la carga de la prueba de ese extremo, 

como sucede en el recurso de revisión tradicional.” 
50 “No entanto, para os sistemas, como o nosso, em que o juízo de primeiro grau é 

monocrático, é preferível estender o duplo grau de jurisdição à matéria de fato, como garantia 

de uma correta valoração dos fatos” (GRINOVER; COMES FILHO; FERNANDES, op. cit., pp. 

25-26).  
51 CRUZ, op. cit., pp.46-47. 
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 Por isso, Júlio B. J. Maier defende, conforme já afirmado, que se 

suprima o direito a recurso do acusador ou, ao menos, que se conceda à 

defesa a possibilidade matemática de um recurso a mais do que a acusação, 

pois o recurso da acusação acabaria colocando o imputado perante um novo 

juízo provocado pelo acusador, isto é, perante um bis in idem52. 

 Pensa-se ainda na instituição de um juízo único, excluindo-se o direito 

ao duplo grau, para hipóteses de processos relativos a crimes de menor relevo, 

quando a segunda instância poderia concentrar seus esforços naqueles casos 

de maior importância ou complexidade53. 

 De qualquer maneira, estas exceções devem ser pensadas (inclusive a 

pretendida exclusão da possibilidade de recurso da acusação) sob o enfoque 

do processo penal garantista, dos princípios constitucionais do processo – 

ganhando especial destaque aqui o da igualdade – e da necessidade de se 

obter o equilíbrio entre efetividade da prestação jurisdicional e garantias 

constitucionais. Parece correto afirmar-se que deve a lei estabelecer critérios 

racionais que otimizem o uso dos recursos, respeitados os parâmetros 

constitucionais. Alberto M. Binder assegura: 

 

Cada sistema processual organiza seu sistema de recursos e o importante é que o 

conjunto total dessa organização permita um controle adequado e cuidadoso das 

sentenças. Isto é importante, sobretudo em relação ao que se denominou de 

“apelações de instrução”, ou seja, a possibilidade de provocar a qualquer momento e 

de maneira quase automática o controle de decisões ou incidentes acontecidos durante 

a Instrução ou Procedimento Preparatório. Um automatismo absoluto dessas 

apelações – e o abuso de alguns sujeitos processuais – provocou, na prática de nossos 

                                                 
52 MAIER, op. cit., p. 82. 
53 CRUZ, op. cit., pp. 46-47. 
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sistemas, grandes atrasos e obstáculos em detrimento dos objetivos de celeridade do 

processo e de progressividade da investigação. 

É possível, sem afetar o direito básico de recorrer do veredicto, estabelecer uma 

organização dos recursos mais racional, ligada às resoluções essenciais do processo54. 

 

1.3 FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL 

 

 Muito se discute acerca da existência do Duplo Grau de Jurisdição 

como garantia constitucional, notando-se já, à primeira vista, que ele não se 

encontra previsto expressamente na Carta Política de 198855, motivo que, para 

alguns, como se verá, não impediria o reconhecimento de sua estatura 

constitucional, encontrando-se o suporte no âmbito dos direitos fundamentais e 

na própria organização do Poder Judiciário prevista na Constituição Federal, na 

qual existe uma hierarquia de órgãos julgadores, estabelecendo-se para o grau 

superior competência precipuamente recursal. 

 Ao lado da discussão referente à hierarquia constitucional do duplo 

grau, é primordial o alerta sobre a necessidade de se ter a Constituição como 

salvaguarda de direitos (positivados ou não) e o papel do Judiciário como 

garante da Constituição, prioritariamente diante das investidas daqueles que, 

sob as falácias do pensamento neoliberal, encaram o Estado como um estorvo, 

e, neste contexto, buscam desprestigiar o Direito positivado e a Constituição. 

Veja-se o simbólico e revelador pensamento de Friedrich August von Hayek:  

 

                                                 
54 BINDER, op. cit., p. 223. 
55 De todas as Constituições brasileiras, somente a de 1824 previa expressamente o Duplo 

Grau de Jurisdição, conforme se verifica em seu art. 158: “para julgar as causas em segunda e 

última instância haverá nas províncias do Império as relações que forem necessárias para 

commodidade dos Povos”. 
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Entre as normas que comumente chamamos `leis´, mas que são normas de 

organização e não de conduta justa, estão em primeiro lugar todas aquelas relativas à 

distribuição e à limitação dos poderes governamentais compreendidas no direito 

constitucional. São comumente consideradas a `mais elevada´ espécie de lei, a que se 

confere uma dignidade especial ou a que se deve maior reverência do que a qualquer 

outra. Mas, embora isso possa ser atribuído a razões históricas, seria mais apropriado 

considerar tais normas uma superestrutura erigida para garantir que o direito seja 

mantido, e não a origem de todos os outros direitos, como geralmente se pretende56. 

 É Evidente que a abertura para tal pensamento acaba por permitir a 

violação ainda mais acentuada dos direitos sociais, a supressão dos direitos e 

garantias fundamentais, especialmente, na hipótese deste trabalho, daqueles 

relacionados à existência do processo como instrumento de preservação do 

cidadão ante o abuso do poder, e não fossem as cláusulas pétreas, por certo 

se viveria situação bem diversa hoje: 

  

Eficiência, como se sabe (ou deveria saber), é da ação, segundo o corifeu neoliberal, 

Friedrich August von Hayek; nada de muito complicado quando em jogo estivesse a 

superação da tradicional causa-efeito. Assim, quando a ação fosse eficiente, o 

resultado seria, por conseqüência, também eficiente. Por isso, natural que a razão 

ficasse fora; na ante-sala; da mesma forma que o Direito positivo e, nele, a 

Constituição, ordem injusta por definição porque não-espontânea como a lei que rege o 

                                                 
56 E prossegue o autor para afirmar acerca da Constituição que “embora, uma vez 

estabelecida, possa parecer ´primeira´, no sentido lógico de que é dela que as demais normas 

passam a derivar a própria autoridade, ela ainda se destina a corroborar essas normas 

preexistentes. Cria um instrumento para garantir a lei e a ordem e fornece o mecanismo de 

prestação de outros serviços, mas não define a lei e a justiça” (...) e conclui com a constatação 

de que “mais que em qualquer outra área do direito público, encontra-se no direito 

constitucional grande resistência a afirmação de que ele não possui os atributos das normas de 

conduta justa. A maioria dos estudiosos da matéria parece julgar simplesmente abusivo e 

indigno de consideração o argumento de que o direito constitucional não é direito no mesmo 

sentido em que assim chamamos o conjunto das normas de conduta justa” (normas de conduta 

justa seriam apenas aquelas resultantes da ordem espontânea da sociedade) (HAYEK, 

Friedrich August von. Direito, legislação e liberdade: uma nova formulaçã o dos princípios 

liberais de justiça e economia política . São Paulo: Visão, 1985, pp. 157-159). 



 

 

34  

mercado, essa sim uma – se fosse permitido dizer – Grudnorm. Fora – ainda que se 

queira dizer que não – deveria ficar, por conta de tal visão sobre o Direito, a ética, 

inclusive em face de uma incompatibilidade visceral com a posição de Hegel. Diante de 

tal quadro, é sintomático que o Estado – e isso vale ao Poder Judiciário – seja um 

estorvo, em face de criar, executar e garantir direitos; e o Direito (positivado ou não, por 

conta do reconhecimento inarredável dos princípios como fonte) seja um empecilho a 

ser superado, desregulamentado ou, na pior das hipóteses (para tal pensamento), 

flexibilizado. É assim que se consomem os direitos sociais e, não fossem cláusulas 

pétreas, já teriam ido – inclusive formalmente – os direitos e garantias individuais, tudo 

a golpes de imbrogli retóricos, golpes de cena, jogos de imagens, pela pura e cínica 

banalização do cotidiano57. 

 

 Neste contexto, revela-se ainda de suma importância a necessidade da 

conscientização, nomeadamente daqueles que operam o Direito, de que “a 

norma constitucional não tem existência autônoma em face da realidade. A sua 

essência reside na sua vigência, ou seja, a situação por ela regulada pretende 

ser concretizada na realidade”58; torna-se imperativo, portanto, encará-la não 

apenas como a Lei Maior, ou instrumento unificador do ordenamento jurídico, 

um documento formal, mas também como algo que interage com a dinâmica 

social e que carece de efetivação59.     

                                                 
57 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Ampla defesa e direito à contraprova. Revista Brasileira de 
Ciências Criminais , Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, ano 13, n. 55, pp. 370-371, julho-agosto 
2005. 
58 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição . Tradução Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: 
Sergio Antonio Fabris, 1991. p. 14. 
59 “Do mesmo modo, percebemos a Constituição `como´ Constituição quando a confrontamos com a 
sociedade para a qual é dirigida; percebemos a Constituição `como´ Constituição quando examinamos os 
dispositivos que determinam o resgate das promessas da modernidade e quando, através de nossa 
consciência histórica, nos damos conta da falta (ausência) de justiça social; percebemos a Constituição 
`como´ Constituição quando constatamos, por exemplo, que os direitos sociais somente foram integrados 
ao texto da Constituição exatamente porque a imensa maioria da população não os tem; a Constituição, 
é, também, desse modo, a própria ineficácia da expressiva maioria de seus dispositivos; percebemos, 
também, que a Constituição não é somente um documento que estabelece direitos individuais, sociais e 
coletivos, mas, mais do que isto, ao estabelecê-los, a Constituição coloca a lume a sua ausência, 
desnudando as mazelas da sociedade; enfim, não é a Constituição uma mera Lei Fundamental que 
`toma´ lugar no mundo jurídico, estabelecendo um `novo dever-ser´, até porque antes dela havia uma 
outra `Constituição´ e antes desta outras quatro na era republicana..., mas, sim, é da Constituição, 
nascida do processo constituinte, como algo que constitui, que deve exsurgir uma nova sociedade” 
(STREK, op. cit., p. 306). 
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 Ao voltar à questão da possível garantia constitucional ao Duplo Grau 

de Jurisdição nota-se, em linhas gerais, entre outros argumentos, que aqueles 

que defendem tal entendimento acreditam que este seria decorrência do 

princípio do Devido Processo Legal (art. 5º, LIV, CF), do princípio da Ampla 

Defesa (art. 5º, LV,CF), do direito de ação (art. 5º, XXXV,CF) e da organização 

dos tribunais brasileiros (vide os artigos 92; 93,III; 102, II, a, b;105, II, a, b, c; e 

108, II, todos da Constituição Federal).  

 Dentro deste contexto, pode-se ainda mencionar a Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), 

ratificada pelo Brasil e integrada ao direito pátrio pelo Decreto n.º 678, de 6 de 

novembro de 1992, que prevê o direito de recorrer da sentença a juiz ou 

tribunal superior como direito fundamental em seu art. 8º, n. 2, letra h, e que 

poderia, de conformidade com algumas interpretações, ter hierarquia 

constitucional, nos termos do art. 5º, § 2º da Constituição Federal. 

 A esta altura, tendo-se em vista o que ficou acima exposto, torna-se 

capital o estudo dos direitos e garantias fundamentais, ao menos sob o 

enfoque de alguns aspectos básicos e primordiais, ressalvando-se, entretanto, 

que não será objetivo deste trabalho um aprofundamento excessivo nesta 

teorização, mas tão-somente levantar os instrumentais teóricos necessários à 

compreensão do tema.  

 E, por fim, cabe a análise da organização do Poder Judiciário no Brasil 

que, conforme se acentuou, tem servido de fundamento para o Duplo Grau de 

Jurisdição. 
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1.4 DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 

  

  Quando se toca no assunto, o primeiro problema a surgir relaciona-se 

à questão terminológica; nota-se que a diferença de nomenclatura se deve à 

evolução histórica por ela sofrida (o que, inclusive, dificulta a conceituação), 

sendo, desta forma, indicadas várias nomenclaturas, tais como: Direitos 

Humanos, Liberdades Públicas, Direitos Subjetivos Públicos, Direitos Naturais, 

Direitos do Homem, Direitos Individuais, Liberdades Fundamentais, Direitos 

Fundamentais do Homem, entre outras60.  Neste aspecto, José Joaquim 

Gomes Canotilho esclarece: 

 

As expressões “direitos do homem” e “direitos fundamentais” são frequentemente 

utilizadas como sinônimas. Segundo a sua origem e significado poderíamos distingui-

las da seguinte maneira: direitos do homem  são direitos válidos para todos os povos 

e em todos os tempos (dimensão jusnaturalista-universalista); direitos fundamentais  

são os direitos do homem, jurídico-institucionalmente garantidos e limitados espacio-

temporialmente. Os direitos do homem arrancariam da própria natureza humana e daí 

o seu caráter inviolável, intemporal e universal; os direitos fundamentais seriam os 

direitos objectivamente vigentes numa ordem jurídica concreta61. 

 

 De qualquer maneira, percebe-se que o legislador constituinte optou 

pela expressão “Direitos e Garantias Fundamentais”, como se verifica no Título 

II da Constituição Federal, e no art. 4º, II, e se valeu da expressão “Direitos 

Humanos”, que será preferencialmente utilizada neste trabalho. 

 Outro ponto bastante decisivo neste estudo é aquele relacionado à 

consolidação dos direitos fundamentais, revelando, na concepção de José 
                                                 
60 LIMA, op. cit., p.5. 
61 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional . Coimbra: Livraria Almedina, 4ª ed. p. 

387. 
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Joaquim Gomes Canotilho62, a existência dos direitos fundamentais num 

sentido formal e num sentido material; o primeiro se relaciona à 

constitucionalização do direito (quer dizer, à incorporação do direito 

fundamental em normas formalmente básicas), e o segundo aspecto, à 

existência de direitos fundamentais não expressamente positivados em normas 

constitucionais. Neste passo, mencione-se a interpretação de Robert Alexy 

acerca de norma de direito fundamental: 

 

Segundo uma tal definição geral, normas de direito fundamental são todas aquelas com 

respeito às quais é possível uma fundamentação iusfundamental correta. Para as 

normas de direito fundamental diretamente estatuídas basta para sua fundamentação 

correta, em geral, uma referência ao texto da Constituição. Uma fundamentação mais 

profunda – que exponha porque aquilo que disse a Constituição vale – tem, em geral, 

somente valor teórico para a práxis da fundamentação iusfundamental. Isto mostra 

claramente que a generalização da definição que aponta à fundamentação 

iusfundamental correta de modo algum apaga a diferença entre normas de diretos 

fundamental estatuídas direta e indiretamente. Uma fundamentação iusfundamental 

correta varia segundo se trate de uma norma de direito fundamental direta ou 

indiretamente estatuída 63. 

 

                                                 
62 Idem, pp. 372-374 e 397-398. 
63 ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales . Tradução Ernesto Garzón Valdés. 

Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. p. 73. Tradução livre do texto original: 

“Según uma tal definición general, normas de derecho fundamental son todas aquellas con 

respecto a las cuales es posible una fundamentación iusfundamental correcta. Para las normas 

de derecho fundamental directamente estatuidas basta para su fundamentación correcta, por lo 

general, una referencia al texto de la Constitución. Una fundamentación más profunda – que 

expusiera por qué aquello que dice la Constitución vale – tiene, por lo general, sólo valor 

teórico para la praxis de la fundamentación iusfundamental. Esto muestra claramente que la 

generalización de la definición que apunta a la fundamentación iusfundamental correcta en 

modo alguno borra la diferencia entre normas de derechos fundamental estatuidas directa e 

indirectamente. Una fundamentación iusfundamental correcta varía según se trate de una 

norma de derecho fundamental directa o indirectamente estatuida.”  
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 A vantagem desse conceito é que ele permite o descobrimento de 

novas normas de direito fundamental, sendo, ademais, evidente que a nossa 

Constituição não permite a supressão daqueles direitos abrangidos pela 

previsão das cláusulas pétreas (art. 60, parágrafo 4º, IV, CF), porém, nada 

veda ao acréscimo de novos direitos. 

 

1.4.1 Breve Evolução Histórica  

 

  De início, faz-se necessário deixar claro não ser possível a 

compreensão dos direitos e garantias fundamentais sem menção, ainda que 

superficial, de seus antecedentes históricos, o que se pretende fazer no 

presente tópico. Não é, entretanto, objeto deste estudo um exame aprofundado 

deste aspecto, conforme restou evidenciado alguns parágrafos acima, quando 

se revelou a preocupação em tratar apenas de alguns pontos importantes com 

referência aos direitos fundamentais para melhor compreensão da relação 

entre estes e o do Duplo Grau de Jurisdição.  

  Gustavo Amaral64 acrescenta que os direitos fundamentais afloraram 

inicialmente em três âmbitos: o debate sobre a tolerância, o debate sobre os 

limites do poder e a humanização do processo penal, e com o triunfo das 

revoluções liberais na França e nos Estados Unidos e a influência em outros 

países, eles foram reconhecidos em textos constitucionais, acarretando a sua 

                                                 
64 AMARAL, Gustavo. Direito, escassez e escolha: em busca de critérios jurídicos para 

lidar com a escassez de recursos e as decisões trág icas . Rio de Janeiro: Renovar, 2001, 

pp. 50-53. 
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positivação, generalização e posterior internacionalização, principalmente após 

a Segunda Grande Guerra.  

 Ainda na lição do citado autor, na evolução histórica dos direitos 

fundamentais aparecem inicialmente os reclamos de uns poucos direitos 

decorrentes de “um estado de natureza”, como o direito à vida e à 

sobrevivência, incluindo-se aí o direito à propriedade e à liberdade, e 

posteriormente surgiram os reclamos de participação política. Assim, revestem-

se os direitos das liberdades como negativos, ou melhor, seriam limites à 

atuação estatal, enquanto os direitos políticos também poderiam ser 

caracterizados como liberdades, mas no sentido de agir, de participar. Têm-se, 

por conseguinte, direitos que correspondem a deveres estatais de abstenção e 

de tolerância. Até então não havia deveres estatais de fazer, que surgiram 

posteriormente, no início do século XX, seguidos pelo reconhecimento de 

direitos não apenas relacionados ao indivíduo, mas também à família, às 

minorias, etc. 

 Paulo Gustavo Gonet Branco65 leciona que a história dos direitos 

fundamentais poderia ser analisada sob vários prismas. Neste contexto, podem 

ser citadas, por exemplo, as teorias contratualistas, que ganharam relevo 

sobretudo nos séculos XVII e XVIII, com o objetivo de acentuar que os 

soberanos deveriam exercer sua autoridade com submissão ao direito natural, 

decorrendo daí a primazia do indivíduo sobre o Estado. Sob este prisma, deve-

se destacar a teoria de John Locke, a qual expressa que os homens se reúnem 

                                                 
65 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. “Aspectos de teoria geral dos direitos fundamentais”. In: 

MENDES, Gilmar Ferreira. Hermenêutica constitucional e direitos fundamentais , Brasília: 

Brasília Jurídica, 2002, pp. 104-106. 
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em sociedade para preservar a própria vida, a liberdade e a propriedade, e faz 

desses bens um conteúdo de direito oponível ao próprio soberano. Tal 

pensamento acabou inspirando as Declarações de Virgínia de 1776 e a 

francesa de 178966. 

 E prossegue Paulo Gustavo Gonet Branco, ressaltando a Inglaterra de 

1215, quando os bispos e barões ingleses obtêm do rei João Sem-Terra a 

Magna Carta, pacto que assegura alguns privilégios feudais aos nobres, mas 

que, porém, não chega a alcançar o conjunto da população. São mencionadas, 

ademais, outras declarações, como a Petition of Rights, de 1628, o Habeas 

Corpus Act, de 1679, e o Bill of Rights, de 1628, que asseguram alguns direitos 

aos cidadãos ingleses, mas que, a despeito de limitar o poder monárquico, não 

tinham o condão de vincular o próprio parlamento. Tais direitos seriam, 

portanto, fundamentalizados, embora não constitucionalizados. Assim, por isso, 

se situa o ponto central de desenvolvimento dos direitos fundamentais na 

segunda metade do século XVIII, em especial na Bill of  Rights de Virginia 

(1776), quando se dá a positivação dos direitos tidos como inerentes ao 

homem, vinculando todos os poderes. 

 Mencione-se, a seguir, a Constituição do EUA, aprovada na 

Convenção de Filadélfia em 17.9.1787, que a princípio não continha uma 
                                                 
66 “A revolução americana, que estalou em 1776, tinha transposto as concepções políticas de 

filósofos e dos juristas europeus para a prática. A Declaração da Independência de 1776 

começa por afirmar que `todos os homens nascem iguais´, que `são dotados de certos direitos 

inalienáveis, entre os quais se encontram a vida a liberdade e a busca da felicidade.” (...) 

Inspirando-se em todos estes precedentes, os legisladores da Revolução Francesa vão 

construir o sistema jurídico do mundo contemporâneo sobre um certo número de teorias 

políticas, que dominarão o direito dos países da Europa Ocidental e da América nos séculos 

XIX e XX” (GILISSEN, John. Introdução histórica ao direito . Tradução A.M. HESPANHA e L. 

M. Macaísta Malheiros. Lisboa: Fundação  Calouste Gulbenkian, 1979, p. 414).  
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declaração dos direitos fundamentais, mas que por exigência de alguns 

Estados-Membros no sentido de introduzir-se uma Carta de Direitos, acabou 

ganhando as dez primeiras emendas, aprovadas em 1791, às quais se 

acrescentaram outras até 1975, e que asseguram os direitos fundamentais.

  

 José Afonso da Silva67, ao analisar a formação histórica das 

Declarações de Direitos, menciona a Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão, adotada pela Assembléia Constitucional francesa em 27.8.1789, e 

frisa o seu caráter mais “universalizante” em relação às Declarações anteriores. 

 O autor ressalta ainda este sentido universalizante das Declarações de 

Direitos, que passaram a ser objeto de reconhecimento supra-estatal em 

documentos declaratórios de feição multinacional ou mesmo universal. Digna 

de nota, neste ponto, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, 

aprovada pela Assembléia Geral da ONU, em sessão realizada no dia 

10.12.48, e mais recentemente, a Convenção Americana de Direitos Humanos, 

chamada Pacto de San José de Costa Rica, aprovada nesta cidade em 

22.11.69. Acrescente-se o processo de positivação de tais direitos nas 

Constituições contemporâneas de vários países. 

  Modernamente a doutrina classifica os direitos fundamentais 

apresentando-os como de primeira, segunda e terceira gerações68 ou 

                                                 
67 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo , São Paulo: Malheiros, 2005, pp. 
157-170. 
68 De primeira geração seriam aqueles direitos e garantias individuais e políticos clássicos (liberdades 
públicas), surgidos no momento histórico em que o mundo estava dominado ideologicamente pelo 
liberalismo, pretendendo-se do Estado uma prestação negativa, ou seja, que não intervenha. Os direitos 
fundamentais de segunda dimensão são os chamados direitos sociais, surgidos no início do século XX, 
que visam garantir os instrumentos necessários à efetivação dos direitos individuais. Por fim, temos os 
direitos fundamentais de terceira dimensão, diretamente relacionados aos direitos e interesses difusos e 
coletivos (como o direito do consumidor e o direito ambiental), os quais trouxeram significativas 
modificações em conceitos básicos do direito processual. Fala-se, ainda, na existência de direitos 
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dimensões, levando em consideração a ordem cronológica em que foram 

constitucionalmente reconhecidos. 

 Registre-se que a expressão “gerações” é preferida por alguns autores, 

porém, não seria a terminologia adequada, tendo-se em vista que este termo 

traz a idéia de sucessão, a saber, de que uma geração se substitui 

naturalmente a outra, e assim sucessivamente, o que, na verdade, não ocorre. 

Daí, melhor seria se utilizar o termo “dimensão”69. 

 Neste quadro, é de interesse mencionar-se o pensamento de Gustavo 

Zagrebelsky70, para quem as concepções de direitos que influíram nas distintas 

declarações constitucionais correspondem historicamente às três correntes do 

pensamento político moderno: o liberalismo, o socialismo e o cristianismo 

social. Às específicas contribuições se encontra subjacente uma distinção 

realmente fundamental, relacionada com o ethos dos direitos. Quanto a esta 

distinção, as diferenças de conteúdo e estrutura têm um valor secundário. 

 Para o autor, todos os direitos do homem se situam nos dois grandes 

horizontes da vida coletiva, ambos bastante exigentes e não facilmente 

dispostos a ceder, quais sejam: a liberdade e a justiça. 

 Deve-se tomar aqui o humanismo laico e o humanismo cristão como 

representativos das concepções gerais que dão sentido aos direitos, que põem 

em relação dois direitos que a eles aparecem vinculados: a liberdade e a 

justiça. Assim: o humanismo laico fala daqueles direitos com cuja violação se 

frustra a pretensão de liberdade do homem; o humanismo cristão refere-se 

                                                                                                                                               
fundamentais de quarta dimensão, que seriam aqueles ligados aos interesses de minorias, os quais, 
entretanto, podem melhor se encaixar dentro dos já analisados direitos de terceira dimensão.  
69 TAVARES, André Ramos, Curso de direito constitucional . São Paulo: Saraiva, 2002, p. 358. 
70 ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil . Trad. Marina Gascón. Madrid: Editorial Trotta, 1999, pp. 75-82. 
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àqueles outros direitos com cuja violação se frustra sua aspiração à justiça. 

Ambas as concepções podem falar em nome da dignidade do homem, mas 

enquanto para a primeira concepção a natureza digna consiste em liberdade, 

para a segunda consiste na justiça. 

 Ainda o autor menciona a contribuição das concepções socialistas dos 

direitos, e conclui que a contribuição original da tradição socialista à afirmação 

dos direitos do homem está mais relacionada com seu alcance e efetividade do 

que com sua fundamentação e seu significado essencial.  

 Desta forma, Gustavo Zagrebelsky fala em concepção moderna e 

concepção antiga de direitos, e explica que os direitos do homem do 

humanismo laico são filhos da tradição antiescolástica, que se iniciou com a 

fratura operada pelo espírito do Renascimento. Trata-se aqui de perguntar não 

mais qual é o posto que me será assinalado, e sim a pergunta moderna é: qual 

é o lugar que pretendo assinalar-me no universo? 

 Portanto, em lugar da universal hierarquia natural que havia dominado 

a metafísica, a física e a antropologia, começam a aparecer dissociações que 

marcaram – sobre a base da primazia da consciência – a época moderna: o 

indivíduo e o mundo, âmbito interior e âmbito exterior, razão e realidade 

objetiva, moralidade e legalidade, liberdade e necessidade. 

 Já os direitos do humanismo cristão (e especificamente católicos), 

encontram sua explicação, pelo contrário, na tradição antiga, que a escolástica 

medieval sistematizou. E contrariamente a tudo o que se havia dito a propósito 

do humanismo renascentista, nesta visão se assume que todo ser, e entre eles 

o homem, tem no universo o seu “lugar natural”, conforme a ordem da criação.       
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Assim, não se trata de poder atuar segundo a própria liberdade (como ocorre 

na tradição moderna), e sim de poder atuar segundo o próprio dever. 

 A Igreja, portanto, nunca se tem aberto aos direitos de tradição laica, 

embora por razões políticas de reconciliação com o mundo secularizado ou 

“moderno” possam ser matizadas ou atenuadas as divergências, mas na hora 

da verdade nenhum católico renunciará à originalidade de sua visão. 

 O que, finalmente, pretende o autor deixar claro é o fato de que cai por 

terra a impressão de que a unidade de linguagem sobre os direitos humanos é 

possível, vindo posteriormente a apresentar aspectos importantes desta 

divergência. 

 

1.4.2 Norma Jurídica: Princípios e Regras  

 

 Dentro deste contexto e encarando-se a possibilidade de se conceder 

ao Duplo Grau de Jurisdição a condição de princípio constitucional do 

processo, relacionada aos direitos e garantias fundamentais, ou, ao menos, de 

princípio geral, faz-se necessário evidentemente o estudo acerca da norma 

jurídica, da noção de princípio e diferenciação entre princípio e regra, com 

especial atenção à questão da possibilidade da colisão entre princípios e sua 

aplicação ao tema proposto. 

E para sua melhor compreensão cabe aqui uma referência acerca da 

distinção entre norma e dispositivo ou comando normativo.  

 O enunciado normativo corresponde ao comando específico que estará 

dando solução a um caso concreto, já a norma encontra seu fundamento 

principal em um ou mais de um enunciado normativo, ainda que seja 
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perfeitamente possível haver normas extraídas do sistema como um todo, e 

não de qualquer enunciado normativo em particular. Neste sentido, esclarece 

Humberto Ávila que: 

 

Normas não são textos nem o conjunto deles, mas os sentidos construídos a partir da 

interpretação sistemática de textos normativos. Daí se afirmar que os dispositivos se 

constituem no objeto da interpretação; e as normas, no seu resultado. O importante é 

que não existe correspondência entre norma e dispositivo, no sentido de que sempre 

que houver um dispositivo haverá uma norma, ou sempre que houver uma norma 

deverá haver um dispositivo que lhe sirva de suporte71. 

 

  Reconhecendo-se, ainda que os princípios fazem parte da estrutura 

das normas, especialmente daquelas relacionadas aos direitos fundamentais, 

para sua compreensão torna-se pertinente citar a advertência feita pelo 

professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho: 

 
A par de se poder pensar em princípio (do latim, principium) como sendo início, origem, 

causa, gênese, aqui é conveniente pensá-lo(s) como motivo conceitual sobre o(s) 

qual(ais) funda-se a teoria geral do processo penal, podendo estar positivado (na lei) 

ou não72. 

 

 Prossegue o autor em sua lição e enfatiza que dizer motivo conceitual 

é, na aparência, não dizer nada, em razão da ausência de um referencial 

semântico perceptível aos sentidos, para logo em seguida esclarecer da 

                                                 
71 ÁVILA, Humberto Bergmann. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos  

princípios jurídicos . São Paulo: Malheiros, 2004, p. 22. 
72 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Introdução aos princípios gerais do Direito 

Processual Penal Brasileiro . Texto preparado e inicialmente apresentado no âmbito da 

Comissão de Estudos criados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e Instituto Max 

Planck, Alemanha, no Projeto “A Justiça como garantia dos direitos humanos na América 

Latina”, maio de 1998, a partir das aulas de Direito Processual Penal na Faculdade de Direito 

da UFPR, p. 1. 
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desnecessidade de sempre, pelos significantes, de dar conta dos significados e 

que, de qualquer sorte, pode-se afirmar que motivo conceitual aqui quer dizer 

mito, considerando-se que há sempre algo que as palavras não expressam, 

não conseguem dizer, e mito, neste contexto, pode ser tomado como a palavra 

que é dita, para dar sentido no lugar daquilo que, em sendo, não pode ser dito: 

 
O importante, sem embargo, é que, seja na ciência, seja na teoria, no principium está 

um mito; sempre! Só isso, por sinal, já seria suficiente para retirar, dos impertinentes 

legalistas, a muleta com a qual querem, em geral, sustentar, a qualquer preço, a 

segurança jurídica, só possível no imaginário, por elementar o lugar do logro, do 

engano, como disse Lacan; e aí está o direito. Para espaços mal-resolvidos nas 

pessoas – e veja-se que o individual está aqui e, portanto, todos -, o melhor continua 

sendo a terapia, que se há de preferir às investidas marotas que, usando por desculpa 

o jurídico, investem contra uma, algumas, dezenas, milhares, milhões de pessoas73. 

  

  O papel dos princípios, então, pressupõe um conhecimento que se não 

tem, de regra, não tendo os operadores do direito o seu sentido preciso, o que 

acaba por dificultar o seu manejo e torna dramática a situação, pois, 

constituindo-se estruturalmente em norma jurídica terão influência em relação 

às decisões jurídicas. Aliás, Eros Roberto Grau identifica: 

 

Também os princípios gerais de direito – e não será demasiada a insistência, aqui, em 

que se trata de princípios de um determinado direito – constituem, estruturalmente, 

normas jurídicas. 

Norma jurídica é gênero que alberga, como espécies, regras e princípios – entre estes 

últimos incluídos tanto os princípios explícitos quanto os princípios gerais de direito74. 

 

                                                 
73 Idem, p. 2. 
74 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação d o Direito . São 

Paulo: Malheiros, 2003, p. 45. 
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 Acrescente-se ainda neste cenário que o elemento essencial do Direito, 

e da norma jurídica em particular, consiste na imperatividade dos efeitos 

propostos75, ou seja, o Direito não é um fim em si mesmo, mas instrumento de 

realização da pacificação, da justiça e de determinados valores escolhidos pela 

sociedade. A norma jurídica, desse modo, pretende produzir algum efeito no 

mundo dos fatos, deseja moldar a realidade, alterá-la, modificá-la em alguma 

medida. 

Essa particularidade é o que distingue as normas jurídicas de todas as 

outras formas de proposições normativas, como as que habitam o universo da 

moralidade ou das convenções sociais. De acordo com a lógica de 

funcionamento do Estado de Direito, no momento em que uma norma se torna 

jurídica, qualquer que tenha sido a sua origem remota, seu cumprimento passa 

a ser obrigatório para todos, o que requer um aparato estatal capaz de impor 

essa obediência, direta ou indiretamente, caso ela não seja obtida de forma 

voluntária. 

 Revela-se aqui, portanto, a enorme importância dos princípios na seara 

jurídica, os quais, como as regras, são dotados de imperatividade, colocando-

se neste ponto a urgente necessidade de distingui-los das regras76, o que ora 

                                                 
75 Norberto Bobbio ao analisar doutrinas imperativistas, mistas e negativas, conclui que “não se 
nota, de fato, como uma norma poderia atribuir certas conseqüências, se não fosse, no caso 
dessas conseqüências serem obrigatórias, uma prescrição que tenda a influir sobre o 
comportamento alheio” e por fim que “a disputa entre imperativistas e não imperativistas é 
apresentada como uma disputa relativa ao genus, enquanto foi na realidade – esta é a nossa 
conclusão – uma disputa em relação às species, vale dizer, em relação aos vários tipos de 
proposições prescritivas que podem compor um sistema normativo, e não danificou a 
comunidade do gênero, ao qual todos os diversos tipos de normas pertencem, e que é o 
gênero das proposições prescritivas distintas das descritivas” (BOBBIO, Norberto. Teoria da 
norma jurídica . Tradução Fernando Pavan Baptista e Ariani Bueno Sudatti. Bauru, SP: Edipro, 
2003, pp. 142-144. 
76 “Hasta ahora, lo que intersaba era el concepto de la norma de derecho fundamental o 
iusfundamental. Ahora hay que considerar su estructura. A tal fin, pueden llevarse a cabo 
numerosas distinciones teóricos-estructurales. Para la teoría de los derechos fundamentales, la 
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se faz sucintamente, seguindo-se análise realizada por Ana Paula de 

Barcellos77: 

 a) O conteúdo. Os princípios estão mais próximos da idéia de valor e 

de direito. Eles formam uma exigência da justiça, da eqüidade ou da 

moralidade, ao passo que as regras têm um conteúdo diversificado e não 

necessariamente moral. 

 b) Origem e validade. A validade do princípio decorre de seu próprio 

conteúdo, ao passo que as regras derivam de outras regras ou dos princípios. 

 c) Compromisso histórico. Os princípios são para a maioria, em maior 

ou menor medida, universais, absolutos, objetivos e permanentes, ao passo 

que as regras caracterizam-se pela contingência e relatividade de seus 

conteúdos, dependendo do tempo e do lugar.  

 d) Função no ordenamento. Os princípios têm uma função explicadora 

e justificadora em relação às regras. 

 e) Estrutura lingüística. Os princípios são mais abstratos que as regras, 

em geral não descrevem as condições necessárias para sua aplicação e, por 

isso mesmo, aplicam-se a um número indeterminado de situações. Em relação 

às regras, diferentemente, é possível identificar, com maior ou menor trabalho, 

suas hipóteses de aplicação. 

 f) Espaço interpretativo exigido. Os princípios exigem uma atividade 

argumentativa muito mais intensa, não apenas para precisar seu sentido, como 

                                                                                                                                               
más importante es la distinción entre reglas y principios. Ella constituye la base de la 
fundamentación iusfundamental y es una clave para la solución de problemas centrales de la 
dogmática de los derechos fundamentales. Sin ella, no puede existir una teoría adecuada de 
los límites, ni una teoría satisfactoria de la colisión y tampoco una teoría suficiente acerca del 
papel que juegan los derechos fundamentales en el sistema jurídico” (ALEXY, op. cit., p. 81). 
77 BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais:  o 

princípio da dignidade da pessoa humana , Rio de Janeiro: Renovar, 2002, pp. 47-51. 
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também para inferir a solução que ele propõe para o caso, ao passo que as 

regras demandam apenas uma aplicabilidade, na expressão de Josef Esser, 

“burocrática e técnica”. 

 g) Aplicação. As regras têm estrutura biunívoca, aplicando-se de 

acordo com o modelo do “tudo ou nada”, popularizado por Ronald Dworkin. Isto 

é, dado o seu substrato fático típico, as regras só admitem duas espécies de 

situação: ou são válidas e se aplicam ou não se aplicam por inválidas. Uma 

regra vale ou não vale juridicamente. Como registra Robert Alexy, ao contrário 

das regras, os princípios determinam que algo seja realizado na maior medida 

possível, admitindo uma aplicação mais ou menos ampla de acordo com as 

possibilidades físicas e jurídicas existentes. Esses limites jurídicos, que podem 

restringir a otimização de um princípio, são (i) regras que o excepcionam em 

algum ponto e (ii) outros princípios opostos que procuram igualmente 

maximizar-se, daí a necessidade eventual de ponderá-los. Desenvolvendo 

esse critério de distinção, Robert Alexy denomina as regras de comandos de 

definição, e os princípios, de comandos de otimização. 

 Assim, segundo o citado autor, a distinção entre regras e princípios se 

mostra claramente nas colisões de princípios e conflitos de regras, porquanto 

eles se diferenciam na forma como se soluciona o conflito, e anota que na 

hipótese das regras, o conflito pode ser solucionado ou introduzindo em uma 

das regras uma cláusula de exceção, que elimina o conflito, ou declarando 

inválida, pelo menos, uma das regras78. 

                                                 
78 “Un ejemplo de un conflicto de reglas que puede ser eliminado a través de la introducción de una 
cláusula de excepción es el que se da entre la prohibición de abandonar la sala antes de que suene el 
timbre de salida y la orden de abandonarla en caso de alarma de incendio. Si todavía no ha sonado el 
timbre de salida y se da alarma de incendio, estas reglas conducen juicios concretos de deber ser 
contradictorios entre sí. Este conflicto se soluciona introduciendo en la primera regla una cláusula de 
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 Por outro lado, mais especificamente quanto à outra hipótese, que 

interessa mais de perto no presente trabalho, tem-se que, havendo um conflito 

de princípios, a solução não poderá ser a mesma que se adota para o caso das 

regras, valendo aqui as seguintes advertências: 

 

Segundo a tese da separação estrita, existe uma diferença lógica entre regras e 

princípios. Os princípios contêm um dever prima facie, as regras um dever definitivo. 

Quando uma regra vale e é aplicada, sempre se imputa uma conseqüência jurídica. 

Diversamente dos princípios, as regras não podem simplesmente ceder ante outras 

regras nos casos individuais. A forma de aplicação dos princípios é a ponderação, 

enquanto que sob as regras somente se subsume79. 

 

 Vale dizer que tal distinção é de grande importância quanto aos direitos 

fundamentais, tendo-se em vista que os princípios são empregados com 

grande freqüência na positivação dos direitos humanos (reconhecendo-se, por 

outro lado, a existência de posicionamentos contrários à interpretação dos 

direitos fundamentais como princípios), surgindo conflitos que não encontram 

solução mediante a simples subsunção, sendo certo que os conflitos de direitos 

fundamentais reconduzem-se a um conflito de princípios. 

                                                                                                                                               
excepción para el caso de alarma de incendio” (ALEXY, op. cit., p. 88). Tradução livre: “um exemplo de 
um conflito de regras que pode ser eliminado através da introdução de uma cláusula de exceção é o que 
se dá entre a proibição de abandonar a sala antes que soe a campainha de saída e a ordem da 
abandoná-la em caso de alarme de incêndio. Se todavia não foi soada a campainha de saída e sim o 
alarme de incêndio, estas regras conduzem a juízos concretos de deverem ser contraditórios entre si. 
Este conflito se soluciona introduzindo na primeira regra uma cláusula de exceção para o caso de alarme 
de incêndio.” 
79 BOROWSKY,Martin. La estructura de los derechos fundamentales . Trad. Carlos Bernal 

Pulido. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2003, p. 49. Tradução livre do texto 

original: “Según la tesis de la separación estricta, existe uma diferencia lógica entre reglas y 

principios. Los principios contienen un deber prima facie, las regras un deber definitivo. Cuando 

una regla vale y es aplicada, siempre se imputa una consecuencia jurídica. A diferencia de los 

principios, las reglas no pueden simplemente ceder ante otras reglas en los casos individuales. 

La forma de aplicación de los principios es la ponderación, mientras que bajo las reglas sólo se 

subsume.” 
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 Ademais, adotando-se a teoria dos limites imanentes dos direitos 

fundamentais, ou seja, com a crença de que os direitos fundamentais são 

razões provisórias, que somente se tornam definitivas após a confrontação com 

outras razões de decidir, de que os limites do direito não residem nele próprio, 

mas no cotejo com outros direitos, considera-se, prima facie, que o direito 

permite que se faça tudo o que o envolva, mas esse direito sofrerá restrição em 

face de outro, e é justamente através da ponderação80 entre os direitos que se 

vai extrair o comando definitivo, isto é, a regra que vai ser aplicada no caso 

concreto. 

 E diante da evidente necessidade de critérios que permitam uma 

melhor aplicação do princípio da ponderação, ressalta-se a íntima relação 

existente entre este princípio e o da proporcionalidade, tendo este último seu 

                                                 
80 Seguindo a lição de Ana Paula de Barcellos, a ponderação seria uma técnica de decisão a 

ser utilizada nos chamados casos difíceis, ou seja, aqueles que não podem ser resolvidos 

utilizando-se apenas o raciocínio tradicional da subsunção. Tal método seria aplicado, por 

exemplo, quando se opera com a Constituição, naqueles casos em que não é possível 

escolher uma norma em detrimento das demais (premissa maior), em razão do princípio da 

unidade, pelo qual as disposições constitucionais têm a mesma hierarquia e devem ser 

interpretadas de forma harmônica. Esta situação se repete com aquelas normas 

infraconstitucionais que encontram suporte em algumas normas constitucionais e parecem 

afrontar outras. Acerca do processo de ponderação ele possui três etapas. Em uma primeira, 

são identificados os comandos normativos ou as normas relevantes em conflito. Numa 

segunda fase, se deve analisar as circunstâncias concretas do caso e suas repercussões sobre 

os elementos normativos. Finalmente, na terceira fase (da decisão), serão examinados 

conjuntamente os grupos de normas e a repercussão dos fatos sobre eles, a fim de apurar os 

pesos que devem ser atribuídos aos diferentes elementos em disputa, e diante desta 

distribuição de pesos será possível definir o conjunto de normas que deve prevalecer. Em 

seguida, caso seja possível graduar a intensidade da solução escolhida, será necessário 

avaliar qual deve ser o grau apropriado no caso (“Alguns parâmetros normativos para a 

ponderação constitucional”. In: BARROSO, Luís Roberto. A nova interpretação 

constitucional: ponderação, direitos fundamentais e  relações privadas . Rio de Janeiro: 

Renovar, 2003, pp. 49-118). 
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primordial campo de atuação no contexto dos direitos fundamentais, 

traduzindo-se como decorrência inevitável do Estado Democrático de Direito. 

 No que respeita à proporcionalidade81, resumidamente, se trata de 

transportar as noções de proporcionalidade, simetria e harmonia para o campo 

da ciência jurídica. Há, neste caso, considerações sobre a adequação entre 

meios e fins e a utilidade de um ato para a salvaguarda de um determinado 

direito, e se pode afirmar que: 

...há casos em que é analisada a correlação entre dois bens jurídicos protegidos por 

princípios constitucionais, em função dos quais é preciso saber se a medida adotada é 

adequada para atingir o fim constitucionalmente instituído (relação meio x fim), se a 

medida é necessária enquanto não substituível por outro meio igualmente eficaz e 

menos restritivo do bem jurídico envolvido (relação meio x meio) e se a medida não 

está em relação de desproporção em relação ao fim a ser atingido (relação meio x fim). 

Nesse caso, devem ser analisados dois bens jurídicos protegidos por princípios 

constitucionais e a medida adotada para sua proteção (...). Trata-se de um exame 

abstrato dos bens jurídicos envolvidos (segurança, liberdade, vida etc.) 

especificamente em função da medida adotada82. 

  

 Por sinal, do conceito acima podem ser subtraídos os três 

subprincípios em que se decompõe o princípio da proporcionalidade, quais 

sejam, respectivamente: adequação (“se a medida é adequada para atingir o 

                                                 
81 Em que pese existir uma relação intrínseca entre os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, chegando alguns autores a se referir igualmente a ambos, é possível anotar-se 

que os princípios apresentam distinções, estando a razoabilidade, em linhas gerais, ligada à 

tradição jurídica norte-americana, que a encara como uma virtude do homem prudente, 

devendo o juiz aplicá-la ao caso concreto de maneira intuitiva e sem elaborar complexas 

demonstrações lógicas. Já a proporcionalidade, desenvolvida pelo Tribunal Constitucional e 

doutrina alemã, estaria ligada às noções de simetria e harmonia, transportadas para o campo 

da ciência jurídica, revelando-se a necessidade de adequação entre meios e fins e a utilidade 

de um ato para o resguardo de um determinado direito. 
82 ÁVILA, apud GRAU, op. cit., pp. 185-186. 
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fim constitucionalmente instituído”), necessidade (“se a medida é necessária 

enquanto não substituível por outro meio igualmente eficaz e menos restritivo 

do bem jurídico envolvido”) e proporcionalidade em sentido estrito (“se a 

medida não está em relação de desproporção em relação ao fim a ser 

atingido”). Tais subprincípios são critérios a serem utilizados e correspondem 

na ordem mencionada a etapas que devem ser observadas quando da 

aplicação da proporcionalidade, o que acaba propiciando a almejada segurança 

jurídica e fornecendo consistência às razões de decidir no caso concreto.  

 Assim, neste momento, fazendo coro com aqueles que concedem ao 

princípio do Duplo Grau de Jurisdição a condição de garantia constitucional83 

(ao menos no processo penal), vê-se que existem instrumentos que permitem 

uma aplicação racional do princípio, com a previsão coerente de limites e 

exceções, dentro de parâmetros indicados pelos princípios da ponderação e da 

proporcionalidade, os quais acabam por fornecer um caminho seguro (ainda 

que avanços e aperfeiçoamentos possam ser feitos) para a sua relativização e 

aplicação racional. 

                                                 
83 Registre-se, por fim, o evidente dualismo – direitos e garantias – existente neste âmbito, 

ressaltando-se que “de nada valeria – acrescentamos – a projeção do ideal de definir os 

direitos do homem, notoriamente uma das mais importantes conquistas do século XVIII, se a 

respectiva declaração não se fizesse prover de meios hábeis à sua realização por um dos 

poderes do Estado, autônomo e independente dos demais; vale dizer, se não se vissem eles 

garantidos por instrumentos aptos à sua asseguração, ao seu reconhecimento ou à sua 

satisfação por órgãos estatais aos quais conferidos poderes para sua precaução, determinação 

ou efetivação. (...) Em suma, estabelecidos os direitos fundamentais do indivíduo, devem ser, 

igualmente, estatuídas as garantias a eles correspondentes, a fim de preservá-los e tutelá-los 

mediante atuações judiciais, tanto quanto possível rápidas, prontas e eficazes” (TUCCI, op. cit., 

pp. 53-54. 
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 Finalmente, encontrando-se o Duplo Grau de Jurisdição, segundo já se 

afirmou, assegurado implicitamente pela Constituição Federal, ao estruturar os 

órgãos do Judiciário, concedendo aos chamados órgãos da Jurisdição Superior 

competência recursal, faz-se neste momento necessária a análise da presença 

do princípio sob este ponto de vista.  

 

1.5 O DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E O SISTEMA JUDICIÁRIO 

BRASILEIRO 

 

 Historicamente se nota a preocupação com a possibilidade da revisão 

das decisões dos juízes, ainda que tal apreensão fosse motivada por diferentes 

razões, fato é que o legislador durante a evolução histórica criou mecanismos 

que favorecem tal controle, ficando claro perceber nos dias atuais que: 

 

O sistema de distribuição de competências jurisdicionais no direito brasileiro sugere a 

existência de um princípio do duplo grau de jurisdição. O jurisdicionado, inconformado 

com uma decisão judicial prolatada por juiz de primeiro grau, em geral, pode, satisfeitos 

os requisitos constitucionais ou legais, interpor recurso para reclamar sua reapreciação. 

A existência de óbices de alçada, estabelecidos por meio de lei, não é suficiente para 

infirmar a existência do referido princípio84. 

 

 É justamente essa mencionada distribuição de competências 

jurisdicionais que estaria a justificar (entre outros fatores já mencionados no 

tópico anterior) a existência do Duplo Grau de Jurisdição, motivo pelo qual se 

fará a seguir a sua análise no âmbito da evolução do Direito brasileiro, devendo 

                                                 
84 CLÈVE, Clèmerson Merlin. Temas de direito constitucional (e de teoria do Dir eito) . São 

Paulo: Editoria Acadêmica, 1993. p. 41. 
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tal estudo, entretanto, ser precedido de notícias acerca de suas origens e de 

sua acolhida pelo nosso Direito. 

 

1.5.1 Origem Histórica do Duplo Grau de Jurisdição  

 

 A origem do Duplo Grau de Jurisdição não pode ser dissociada do 

surgimento da apelação, reconhecidamente a forma recursal mais antiga, 

consagrada na expressão appelatio est provocatio ad maiorem iudicem. 

 Segundo Carolina Alves de Souza Lima85, o Duplo Grau de Jurisdição, 

guardadas as devidas proporções com a realidade da época e a evolução do 

Direito, já era encontrado no Direito Grego em algumas situações, como nos 

recursos endereçados ao Tribunal dos Heliastas86, ressaltando Djanira Maria 

Radamés de Sá (após verificar que o Direito mosaico permitia a impugnação 

da sentença criminal por qualquer pessoa que não o acusado) que: 

 

                                                 
85 LIMA, op. cit., p. 24. 
86 “Havia em Atenas quatro jurisdições criminais: a Assembléia do povo, o Areópago, os Efetas 

e os Heliastas. (...) O tribunal dos Heliastas, a jurisdição comum dos atenienses, reunia-se na 

praça pública e sob o sol (daí o seu nome). Composto de cidadãos, suas decisões eram 

consideradas como proferidas pelo povo. O número de juízes, sorteados anualmente, era de 

seis mil, que se dividiam em dez seções, formando outros tantos tribunais, funcionando juntos 

ou separadamente, conforme a importância das causas. Este número, para o funcionamento 

não era determinado; mas, em geral, era considerável e se elevava conforme a gravidade das 

causas, tanto mais quanto cada cidadão tinha uma indenização de três óbolos. Aos Heliastas 

não só competia a plenitude da jurisdição criminal, salvo nos crimes excepcionalmente 

reservados ao Aerópago e aos Efetas, como também competia-lhes suprir, em relação aos 

crimes políticos, a Assembléia do Povo” (ALMEIDA JÚNIOR, João Mendes de. O processo 

criminal brasileiro . São Paulo: Freitas Bastos, 1959, pp. 22-23). 
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Relativamente às antigas cidades-Estados gregas, dois momentos processuais 

merecem destaque: a legislação ateniense de Sólon e o Código de Gortina cretense. 

Embora este último muito tenha legado ao nascimento e desenvolvimento da ciência 

processual, principalmente com a divisão do processo em duas fases – fixação da lide 

e investigação dos fatos controvertidos – e com a criação das astreintes, não era nele, 

e sim no conjunto de leis atenienses, que se encontrava presente a previsão de um 

sistema recursal87. 

 

 Acerca do Direito romano, em lição de José Reinaldo de Lima Lopes88 

deve-se esclarecer que tradicionalmente se divide a sua evolução nos 

seguintes períodos: direito arcaico (que iria desde a fundação presumida da 

cidade, em 753 a. C., até meados do século II a. C., com a adoção do processo 

formular e a atividade dos pretores). Em seguida, inicia-se uma época clássica 

(que abrange a República tardia e vai até o Principado, antes da anarquia 

militar, ou até pouco depois da dinastia dos Severos), e, finalmente, o chamado 

período Tardio (pós-clássico), relacionado ao ocaso da jurisprudência, no qual 

se tentará organizar e salvar o material já produzido (século III d. C. ao fim do 

Império). O mesmo autor elucida que ao período arcaico corresponde o 

processo segundo as ações da lei (legis actiones); ao período clássico 

corresponderá o processo formular (per formulas), introduzido pela Lex Aebutia 

(149-126 a. C.) e confirmado pela Lex Iulia (art. 17 a. C.), e o período tardio é 

dominado pela cognitio extra ordinem. 

 No que interessa a este estudo, ressalta-se o fato de se apontar o 

período da cognitio extra ordinem  como aquele que marcou o aparecimento da 

                                                 
87 SÁ, op. cit., pp. 79-80. 
88 LOPES, José Reinaldo de Lima. O direito na história – lições introdutórias.  São Paulo: 

Max Limonad, 2002, p. 43. 
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apelação, como forma de impugnação das sentenças definitivas, e que se 

caracterizava da seguinte maneira: 

 

Ao lado da forma tradicional de justiça, consistente na bipartição de tarefas pretor/juiz, 

surge esta forma concentrada. Para julgar no lugar do príncipe são criados delegados 

seus, assim como na administração das províncias e no cuidado de seu tesouro já se 

haviam instalado “funcionários” ou agentes imperiais. Quando além do julgamento de 

casos que ele resolve avocar, o imperador também passa a ouvir queixas contra 

sentenças proferidas por outros, ouvindo apelo (supplicatio) ou recurso, a tarefa não é 

exercida por ele pessoalmente mas por algum membro de seu conselho, que se 

transforma em cúria e tribunal central do império. E nestas funções estarão presentes 

os juristas. O príncipe torna-se aos poucos o juiz supremo, tanto em matéria civil 

quanto penal, intervém a convite de um magistrado, funcionário, ou de um particular. 

Como sempre na história de Roma, a mudança justifica-se pela restauração da 

república, mas de fato é substancialmente algo novo.  

Assim, a cognitio extra ordinem difere substancialmente do processo formular porque 

centraliza o juízo (abolindo a diferença pretor/juiz) e introduz a possibilidade de 

apelação. Se a função de julgar estava repartida entre dois órgãos de natureza diversa 

(pretor/juiz), um não poderia rever a decisão do outro. Quando o julgamento se 

concentra num delegado (inferior) do imperador, este pode reanalisar e corrigir o que 

foi feito pelo agente. O julgamento do príncipe é um decreto (decretum) para o caso 

concreto89. 

 

 Percebe-se que a previsão da apelação no Direito Romano estava 

ligada à possibilidade de controle das decisões dos subalternos não havia 

qualquer preocupação com segurança ou garantia de justiça, e de início o 

julgamento da appellatio era realizado pelo próprio imperador (o que lhe 

garantia controle sobre toda a sociedade, em face da evidente concentração de 

poder). Posteriormente tal exercício foi transferido para os magistrados, ficando 

desta maneira estabelecido o Duplo Grau de Jurisdição e a pluralidade de 

instâncias. 

                                                 
89 Idem, p. 52. 
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   No período das invasões bárbaras se acabou introduzindo o Direito 

desses povos, “caracterizado pela concepção da Justiça como ato de vingança, 

desenvolvendo-se espécies de processo mescladas com a interpretação da 

vontade das divindades em matéria de prova; suprimindo-se o duplo grau de 

jurisdição”90. Assim, quanto à resolução de conflitos, foram trazidos pelos 

povos germânicos os ordálios ou “Juízos de Deus”, os quais se baseavam na 

Justiça Divina. 

 Nesta relação, entretanto, o pensamento romano passou a influenciar 

os dominadores, o que fez com que estes incorporassem princípios e institutos 

do Direito Romano, com a aprovação de vários textos legislativos de inspiração 

romana, entre os quais se destaca o Líber Iudiciorum, ou Código Rescesvindo, 

dos visigodos, de 654, que aboliu o chamado princípio da personalidade, que 

mantinha o processo “como manifestação de embate pessoal entre 

contendores, sob as vistas de um juiz que pouco ou nada interferia, apreciando 

as provas e o sistema de ordálias para firmar sua convicção e decidir”91. 

Destaca-se também o Edictum Theodorici (promulgado pelo rei ostrogodo 

Teodorico, que reinou na península italiana entre 493-526), prevendo a 

apelação como forma de impugnação da sentença. 

 Ressalte-se a importância do Direito Canônico nessa época, com forte 

influência durante toda a Idade Média, em face do poder da Igreja Católica, e 

que, embora reconhecesse a existência de dois sistemas jurídicos, o Direito 

religioso e o Direito laico, podia ser aplicado a todas as pessoas em 

determinadas matérias: 

                                                 
90 CRETELLA NETO, op. cit., p. 82. 
91 Idem, pp. 82-83. 
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Em certas matérias penais e civis, os tribunais eclesiásticos julgam todas as pessoas, leigos e 

clérigos. 

Em matéria penal, julgam todas as pessoas: 

- em caso de infracção contra a religião (heresia, apostasia, simonia, sacrilégio, feitiçaria, etc.); 

 - em caso de algumas outras infracções, desde que atentassem contra as regras canônicas; tal 

é o caso do adultério e da usura (isto é, o simples empréstimo a juros, que era proibido pela 

Igreja); nestas matérias, havia contudo competência concorrente da jurisdição laica92. 

 

  Ao menos, se admitia a possibilidade de recursos, de acordo com John 

Gilissen:  

 

O recurso era admitido: do bispo para o arcebispo e deste para o papa que 

mandava julgar por um Supremo Tribunal, a Rota. Este perdeu, no século XVI, 

uma parte de suas atribuições em proveito das Congregações; foi restabelecido 

como Supremo Tribunal da Cristandade por Pio X, em 190893. 

 

 No que respeita à península Ibérica, foi esta tomada aos visigodos 

pelos árabes, e, iniciada uma reação contra os invasores, criou-se o Reino de 

Leão, ao norte, de onde partiram as tentativas de reconquista pelos neogóticos, 

sucessores dos visigodos, e à medida que os territórios iam sendo 

reconquistados criavam-se condados, ligados ao reino de Leão, e se encontra 

aí a gênese do Condado Portucalense, que deu origem ao Reino de Portugal, 

notando-se que o Condado baseava o Direito no Código Visigótico, no Direito 

Canônico e em demais leis religiosas, nos costumes e nos forais94. Após a 

independência, o Direito passou a se basear nas concórdias (acordos entre o 
                                                 
92 GILISSEN, pp. 140. 
93 Idem, p. 384. 
94 “Nestes tempos, constituídos os condados e mais senhorios, os Reis davam-lhes Cartas, determinando 
os direitos e privilégios, cartas estas que se denominavam foros ou forais. Esta denominação estendeu-se 
mesmo a todo o estatuto que contivesse preceitos fundamentais. O rei D. Afonso V, em 1920, 
estabelecendo, no Concílio de Lião, regras de administração tributária, assim como policial e judiciária, 
assim como do processo, para serem observadas na cidade de Lião, denominou a isso – Fuero de Leon; 
e, como os Juízes de Lião julgavam, não só pelo Fórum Judicium, que se denominava – Líber Judicium, 
isto é, pelo Código Visigótico, como também pelo Fuero de Leon, foram esses Juízes chamados Juízes 
do Livro e do Fôro. Foros semelhantes eram dados a outras cidades, vilas e lugares, ou para confirmar os 
usos das terras, ou para concessão de privilégios” (ALMEIDA JÚNIOR, op. cit., pp. 63-64).   
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rei e o clero), nos forais e nas leis gerais esparsas; acrescente-se que não 

havia previsão do direito à revisão das sentenças95.  

 A partir do século XI, com o surgimento das universidades 

européias, a Escola de Bolonha passou a desenvolver estudos do Direito  

Romano a partir do Corpus Juris Civilis, o que transformou a Itália num 

centro de estudos jurídicos e propiciou o aparecimento de três grandes 

escolas do pensamento jurídico (glosadores, pós-glosadores e 

humanista). Em conseqüência desses estudos jurídicos, surgiu o diploma 

legal denominado Fuero Real, unificando o Direito espanhol, passando a 

ser aplicado a partir de 1230 a todos os territórios europeus 

reconquistados ao invasor e substituindo o anterior Fuero Juzgo, de 654. 

 As Siete Partidas, resultado da combinação dos Direitos Romano 

e Canônico, complementaram o trabalho de unificação e influenciaram a 

formação do Direito Português, servindo-lhe como fonte subsidiária. 

 No século XV foi iniciada a elaboração dos textos legais 

portugueses consolidados, ou seja, as conhecidas Ordenações do Reino, 

começando pelas Ordenações Afonsinas, seguidas pelas Manuelinas e, 

por fim, pelas Filipinas, não tendo elas, entretanto, inovado no que diz 

respeito à matéria recursal, revelando-se nelas, ainda, segundo Djanira 

Maria Radamés de Sá96, a instituição da reformatio in pejus e do ius 

                                                 
95 SÁ, op. cit., p. 83. 
96 Idem, p. 84. 
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novorum, bem como restrições ao recurso de apelação, especialmente 

quanto à alçada97. 

 A Revolução Francesa trouxe importantes conseqüências ao Duplo 

Grau de Jurisdição, pois, embora o direito de apelar já fosse uma tradição do 

Direito Francês, quando da instalação da Assembléia Nacional Constituinte, 

muito se debatia sobre a adoção ou não do princípio, revelando-se que “os que 

defendiam sua adoção fundamentavam com o critério de justiça, enquanto a 

facção contrária adotava posição ideológica, pela qual o recurso serviria ao 

elitismo dos juízes e aos privilégios da aristocracia e das classes 

dominantes”98, prevalecendo o direito ao reexame. 

 Djanira Maria Radamés de Sá99, ao analisar mais de quarenta 

Constituições contemporâneas, verifica que a garantia do devido processo 

                                                 
97 José Henrique Pierangeli ressalta que “os autores são unânimes em exaltar a importância 

das Ordenações Afonsinas, principalmente em razão de seu pioneirismo e da época em que 

surgiram, constituindo-se no ponto de partida para a posterior evolução do Direito português, 

inclusive e principalmente, para as Ordenações Manuelinas e Filipinas, as quais mantiveram 

essencialmente o plano das primitivas e se limitaram a introduzir alterações em diferentes 

lugares. As Ordenações Afonsinas são, assim, um marco fundamental na história do Direito 

português. Sem dúvida, apresentavam imperfeições, contradições, e mesmo falta de unidade 

de plano, e contemplavam grande número de infrações religiosas, às quais cominavam penas 

atrozes. Deve-se, porém, ter-se em conta a época em que foram compiladas, o momento 

histórico vivido, e, só assim, se poderá bem avaliar o seu significado” (Processo penal: 

evolução histórica e fontes legislativas . São Paulo: IOB Thomson, 2004, pp. 54-55).  
98 CRETELLA NETO, op. cit., p. 84. Acrescenta o autor que “prevaleceu o direito ao reexame 

das sentenças de primeiro grau, conferido pelo Decreto de 01.05.1790, posteriormente 

revogado pela Constituição de 1793, que reservou à Cour de Cassation competência para o 

reexame das sentenças, limitado, porém, às formas (vedada a révison au fond). O duplo grau 

de jurisdição voltou a vigorar com a Constituição de 1795; posteriormente, o primeiro Code de 

Proceduré Civile, da era napoleônica, acolheu o princípio, que não mais foi suprimido no Direito 

francês”. Idem, p. 84. 
99 Idem, p. 103. 
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legal é recepcionada quase que unanimemente, enquanto o Duplo Grau de 

Jurisdição é maciçamente recepcionado pelas Cartas Magnas das nações 

recém-criadas e que especialmente viveram longo tempo sob regime de 

opressão, encontrando-se mencionado como garantia constitucional na Rússia, 

Chechênia, Estônia, Macedônia, Polônia, Eslovênia, Angola, Croácia e 

Bielorússia (das nações que não se incluem nesse bloco, somente Chile, Irã, 

Austrália, Nova Zelândia, Finlândia e Dinamarca contemplam a garantia em 

suas Constituições). E conclui a autora:  

 

Da análise se dessume que pelo menos quarenta por cento das Constituições 

examinadas contemplam, expressamente, o direito ao reexame das sentenças. 

Considerando o fato de que outros cinqüenta por cento delas adotam a cláusula do due 

process of law, ainda que algumas o façam com certa mitigação, é de se ver, pela 

amostragem, que o duplo grau de jurisdição é garantido pela maioria das nações, se 

não expressa, pelo menos implicitamente, por decorrência do devido processo legal100. 

 

 Evidente que o entendimento no sentido de que o Duplo Grau de 

Jurisdição seria decorrência do princípio do Devido Processo Legal não é 

pacífico, mas não desqualifica a pesquisa por ela empreendida, a qual traz um 

quadro esclarecedor acerca de sua adoção nos vários países. 

 

1.5.2 A organização do Poder Judiciário no Brasil – Período Colonial 

 

 Iniciando-se com uma breve exposição concernente ao período 

colonial, deve-se anotar que nesta época vigoraram no Brasil as já 

                                                 
100 SÁ, op. cit., p. 104. 
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mencionadas Ordenações do Reino101, podendo ser tal período dividido em 

três fases: a das capitanias hereditárias, a dos governadores gerais e da 

transmigração da Corte de D. João VI, em 1808102. 

 Descoberto o Brasil em 1500, somente foi deliberada a sua colonização 

em meados do século XVI, com a chegada de Martim Afonso de Souza, 

munido de poderes extraordinários, inclusive acerca da aplicação da justiça, e 

até fundou algumas vilas, com juízes ordinários, vereadores, almotacés, 

alcaides pequenos, tabeliães e mais oficiais, na forma das Ordenações, mas 

retornou em 1533 a Portugal, deixando como seu delegado o padre Gonçalo 

Monteiro. No ano de 1534, D. João III dividiu o Brasil em doze capitanias 

hereditárias e concedeu vários privilégios aos donatários, com ênfase para a 

jurisdição no cível e no crime, limitada em alguns casos, ressaltando-se a 

possibilidade de conhecer apelações e agravos103. 

                                                 
101 Não se deve descartar a existência de outras fontes para o Direito da época, quais sejam: 

“forais, regimentos, alvarás, avisos que só se aplicaram ao Brasil ou a cargos e funções 

especialmente criados para o Brasil ou para o Estado Grão-Pará e Maranhão. A vigência das 

Ordenações entre nós ligou-se ao fato de a carreira judicial portuguesa ser unificada, como 

dito, e de a Universidade de Coimbra formar todos magistrados letrados. Mas aqui, dadas as 

distancias e o poder das Câmaras, o fato de suas disposições permanecerem formalmente em 

vigor precisa ser temperado com um grão de sal. E não é de se desprezar a fonte eclesiástica: 

no Brasil, a partir de 1707, pode-se contar com as Constituições Primeiras do Arcebispado da 

Bahia. Resultado do único sínodo realizado no Brasil e no Maranhão antes da independência, é 

um testemunho da época, seja das atitudes e comportamentos em matérias hoje tidas como de 

vida privada e de consciência, seja do papel social da disciplina eclesiástica. Embora fonte 

importante, as constituições também lembram a dificuldade de se impor disciplina no imenso 

território americano português” (LOPES, op. cit., pp. 272-273).  
102 ALMEIDA, José Maurício Pinto de. O Poder Judiciário brasileiro e sua organização.  

Curitiba: Juruá, 1996, p. 11. 
103 ALMEIDA JÚNIOR, op. cit., pp. 140-141. 
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 Na segunda fase, iniciada em 1549 com a criação de um governo-geral 

para o Brasil, a organização judiciária brasileira foi regulada pelas Ordenações 

Filipinas, tendo sido este, segundo Ives Gandra da Silva Martins Filho104, o 

marco da estruturação do Judiciário brasileiro, já que o primeiro governador-

geral, Tomé de Souza, trouxe consigo o desembargador Pero Borges para 

desempenhar a função de ouvidor-geral105.   

 Assim, a administração da Justiça era feita pelo ouvidor-geral, ao qual 

se poderia recorrer das decisões dos ouvidores das comarcas, que atuavam, 

portanto, em primeira instância, e, conforme eram as funções judiciais nesse 

período, confundidas com as funções administrativas e policiais, também 

acabavam exercendo atividades jurisdicionais os chanceleres, contadores e 

vereadores que compunham os Conselhos ou Câmaras Municipais, vindo 

posteriormente a aparecer as figuras dos corregedores, provedores, juízes 

ordinários e juízes de fora, próprias da Justiça portuguesa106. 

 Era preparada desde 1857 a instalação de um Tribunal Régio no Brasil, 

o que somente acabou acontecendo no ano de 1609 (Lei de 7 de março de 

                                                 
104 MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva. O sistema legal e judiciário brasileiro . São 

Paulo: LTR, p. 55. 
105 “Com o fracasso das capitanias, Tomé de Souza, governador-geral a partir de 1549, foi 

diretamente financiado pelo Tesouro real. No seu regimento menciona-se o seu Ouvidor-geral, 

que ocuparia o primeiro lugar hierárquico na vida judicial colonial, pois os donatários tiveram 

que dar apelo e agravo para o Ouvidor-geral. O cargo de ouvidor, no Brasil, equivalia ao de 

corregedor da metrópole” (LOPES, José Reinaldo de Lima, op. cit., p. 263). 
106 MARTINS FILHO, op. cit., p. 55. Acrescenta ainda o autor que “na Bahia, surgiu a figura dos 

juízes do povo , eleitos pela população local, que perdurou de 1644 até 1713. Outra figura com 

jurisdição restrita era a dos almotacés , que julgavam as causas relativas a obras e 

construções, cabendo de sua decisão recurso para os ouvidores da comarca” (extintos por Lei 

de 26 de agosto de 1830). Idem, pp. 55-56. 
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1609)107 , criando-se o Tribunal de Relação da Bahia, constituído de dez 

desembargadores: um chanceler, três desembargadores de Agravos, um 

ouvidor-geral do Cível e Crime, um juiz de Feitos da Coroa, Fazenda e Fisco, 

um provedor de defuntos e resíduos, dois desembargadores extravagantes, e 

um governador-geral, que teria assento no Tribunal como governador da 

Relação.  

 Este Tribunal – suprimido em 1636 e restabelecido em 1652 – passou 

a decidir os recursos em substituição à Casa de Suplicação de Lisboa (que 

julgava em grau de recurso os processos advindos do Brasil), e na cidade de 

Salvador conhecia originariamente de diversos feitos. Ademais, ficou incumbido 

de julgar causas dos territórios africanos. Com o crescimento e 

desenvolvimento econômico das capitanias do Sul foi criado o Tribunal da 

Relação do Rio de Janeiro, por alvará de D. José I, de 13 de outubro de 1751. 

 Finalmente, quanto à terceira fase, cujo marco foi o ano de 1808, com 

a mudança da Corte de D. João VI para o Brasil, nota-se que foram criados 

mais dois Tribunais de Relação, um no Maranhão e outro em Pernambuco, o 

Conselho Supremo Militar e de Justiça (Lei de 1º de abril de 1808), o Tribunal 

da Mesa do Desembargo do Paço e da Consciência e Ordens, Lugar de juiz 

conservador da Nação Britânica, e a Intendência Geral de Polícia. Ainda em 14 

                                                 
107 “Em 7 de março de 1609, foi criado em Salvador um tribunal de segunda instância, a 

Relação da Bahia. Também foram criadas duas novas ouvidorias: a do Rio de Janeiro e a de 

Minas Gerais. Organizou-se uma nova administração da justiça para o Maranhão e 

estabeleceu-se um novo regimento para o ouvidor-geral, capitães-mor e ouvidores de 

capitania. Estes últimos, existentes desde as primeiras capitanias, tiveram as suas atribuições 

consignadas nos regimentos de 7 de março de 1609 e de 14 de abril de 1628” (PIERANGELI, 

op. cit., pp. 70-71). 
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de maio de 1808, elevou-se a Relação do Rio de Janeiro à categoria de Casa 

de Suplicação, tornando-a Superior Tribunal de Justiça. 

 

1.5.3 Período Imperial 

 

 Após a Proclamação da Independência do Brasil continuaram em vigor 

os antigos regimentos, ordenações, leis, alvarás, resoluções e decretos já 

promulgados108, enquanto se aguardava a organização de um novo código de 

leis. 

 Finalmente, foi outorgada a Constituição de 25 de março de 1824, a 

qual, além de organizar o Poder Judiciário, conforme já se frisou, foi a única 

Constituição brasileira a garantir expressamente o direito ao Duplo Grau de 

Jurisdição, em seu artigo 158: “para julgar as causas em segunda e última 

instância haverá nas províncias do Império as relações que forem necessárias 

para a comodidade dos povos”. 

 Como órgãos encarregados de garantir a observância do Duplo Grau 

de Jurisdição mencionem-se aqueles previstos nos seguintes dispositivos da 

Constituição:  

 

                                                 
108 “Em 20 de outubro de 1823, a Assembléia Geral Constituinte e Legislativa do Império 

decretou: ´1º) Que as Ordenações, Leis, Regimentos, Alvarás, Decretos e Resoluções 

promulgadas pelos Reis de Portugal e pelos quais se governava até o dia 25 de abril de 1821, 

em que El-Rei D. João VI se ausentara, e todas as que foram promulgadas daquela data em 

diante pelo Regente do Brasil e como imperador Constitucional dele, desde que se erigiu em 

Império, ficam em inteiro vigor na parte em que não tiverem sido revogadas, para por elas se 

regularem os negócios do interior do Império, enquanto se não organizar um novo código, ou 

não forem especialmente alterados” (PIERANGELI, idem, p. 80) 
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Art. 163. Na Capital do Império, além da Relação que deve existir, assim como nas 

províncias, haverá também um tribunal com a denominação de Supremo Tribunal de 

Justiça, composto de juízes letrados, tirados das Relações por suas antiguidades, e 

serão condecorados com o título de Conselheiros. Na primeira organização poderão 

ser empregados neste tribunal os ministros daqueles que se houverem de abolir. 

 
Art. 164. A este tribunal compete: 

1º) Conceder ou denegar revistas nas causas e pelas maneira que a lei   

determinar. 

2º) Conhecer dos delitos e erros de ofício que cometerem os seus ministros, os 

das relações, os empregados no corpo diplomático e os presidentes das 

províncias. 

3º) Conhecer e decidir sobre conflitos de jurisdição. 

 

 Entretanto, a verdadeira reforma do Judiciário somente começou de 

fato com o Código de Processo Criminal de 1832, tendo sido por ele extintos os 

cargos anteriores, começando a tomar forma o aparato judicial em torno dos 

cargos de juiz de paz, juiz municipal e juiz de direito na primeira instância, 

mantendo-se a segunda instância com as Relações e com um Supremo 

Tribunal de Justiça, já mencionados. O Tribunal do Júri, com sua origem no 

Direito pátrio pela Lei de 18 de junho de 1822, com competência para crimes 

de imprensa, teve esta competência estendida a todos os crimes (com o 

Código Criminal de 1832)109. 

                                                 
109 O Código de Processo Criminal passou por uma reforma nitidamente conservadora em 1841 

(Lei de 3 de dezembro de 1841), na qual “a instrução criminal passou do poder judiciário eleito 

(juízes de paz) ao executivo: eram os Chefes de Polícia nomeados pelo Presidente da 

Província que delegavam suas funções a delegados de polícia no interior para investigar 

inquisitorialmente os crimes. Juiz de paz e juiz municipal perderam a “jurisdição policial”. Uma 

segunda reforma judiciária veio a ter lugar em 1871. Quando foi debatida, alguns pontos 

centrais foram levantados pelos liberais e pelos conservadores reformistas: criação de 

incompatibilidades entre os cargos da magistratura e os cargos eletivos, controle dos poderes 

da polícia (ampliação do habeas-corpus), entre outras” (LOPES, op. cit., p. 331). 
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 Em resumo, como lembra José Reinaldo de Lima Lopes110, a estrutura 

judicial era formada aos tempos do Império pelo Supremo Tribunal de Justiça, 

cuja principal função era de revista e processos previstos na Constituição e leis 

especiais; Tribunais da Relação, que tinham como função principal a de atuar 

como segunda instância e julgar revistas enviadas pelo STJ; juiz de direito 

(presidência dos júris) e jurados; juiz municipal (substituição dos juízes de 

direito), e juiz de paz, cujas principais funções eram as de conciliação nos 

casos cíveis e presidência da instrução penal (contraditória) nos casos 

criminais (esta última função eliminada pela Lei de 3 de dezembro de 1841 – 

reforma do processo – em favor do delegado de polícia, nomeado pelo chefe 

de polícia da Província).    

 

1.5.4 Período Republicano 

 

 Proclamada a República em 15 de novembro de 1889, cada uma das 

Províncias passou a constituir um Estado federado, o antigo município neutro 

tornou-se o Distrito Federal, compreendendo administrações autonômicas, 

devendo cada Estado reger-se pela constituição e leis que adotassem, 

respeitados os princípios constitucionais da União111. 

 Com a Constituição de 1891, preparada por Ruy Barbosa, optou-se 

pelo modelo dual de Justiça (ao contrário do que aconteceu no Império, no qual 

prevaleceu o sistema de unidade das Justiças); aliás, antes mesmo da 

promulgação da Constituição, o governo provisório organizou a Justiça Federal 

                                                 
110 LOPES, idem, pp. 331-332. 
111 ALMEIDA JÚNIOR, op. cit., p. 212. 
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através do Decreto 848/1890, tendo a Constituição, nessa esteira, delimitado a 

competência das Justiças Federal e Estadual. 

 Quanto à organização da Justiça Federal, esta tinha como órgãos o 

Supremo Tribunal Federal, com sede na capital da República, e juízes e 

Tribunais Federais, nos termos do artigo 55 da Constituição, que previa: “O 

Poder Judiciário da União terá por órgãos um Supremo Tribunal Federal, com 

sede na Capital da República, e tantos juízes e tribunais federais, distribuídos 

pelo país quanto o Congresso criar.”112 

 A Constituição concedeu autonomia para os Estados-Membros 

organizarem sua Justiça e respectivo processo, mantendo cada um seu 

Tribunal de Apelação e juízes de comarcas, municípios e distritos, os Tribunais 

do Júri, tendo alguns conservado os juízes de paz113. 

                                                 
112 Acerca da competência do Supremo Tribunal Federal, inclusive recursal, assim pode ser ela 

resumida: “ao Supremo Tribunal Federal, ficou reservada a competência exclusiva para 

conhecer de determinados assuntos em instância única, delas não podendo os juízes inferiores 

conhecer, mas tão-somente praticar diligência quando solicitados. É a denominada jurisdição 

originária. De outras causas o Supremo Tribunal Federal poderá conhecer, mas em instância 

superior, em grau de recurso, confirmando ou reformando decisões. É a denominada jurisdição 

de apelação. Poderão também extraordinariamente rever matéria de constitucionalidade em 

sentenças de última instância proferidas pelas justiças dos estados e os processos findos em 

matéria crime, é a denominada jurisdição de recurso ou revisão” (BARBALHO, João Uchoa 

Cavalcanti, apud ARAÚJO, Rosalina Corrêa de, O Estado e o Poder Judiciário no Brasil . Rio 

de Janeiro: Lumen Júris, 2004, p. 105). 
113 “Os Estados, em geral, mantiveram, com poucas variantes, a organização judiciária e 

policial e o processo do tempo do Império. Aliás, por maior que fosse a sua autonomia, não 

podiam afastar-se dos princípios constitucionais da União, tanto no que dizia respeito à 

organização judiciária, como no tocante ao processo de ação penal, cujas formas estavam 

subordinadas aos princípios reguladores dos direitos de acusação e de defesa, então 

determinados no art. 407 do Código Penal da República (Dec. n. 847, de 11 de outubro de 

1890) e em outras leis federais” (ALMEIDA JÚNIOR, op. cit., p. 220).  
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 Com a revolução de 1930, e a chegada de Getúlio Vargas ao poder, foi 

promulgada em 16 de julho de 1934 uma nova Constituição, que entre outras 

coisas manteve a dualidade de Justiça (art. 104), instituindo a unidade de 

processo (art. 5º, XIX, “a”). 

 Foi nessa época que surgiu a Justiça Eleitoral, através da promulgação 

do Código Eleitoral pelo Decreto n. 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, sendo 

ela composta de um Tribunal Superior Eleitoral, de Tribunais Regionais 

Eleitorais e juízes eleitorais, estrutura esta referendada pela Constituição, que 

estabeleceu ainda, como outro ramo especializado do Poder Judiciário, a 

existência de juízes e Tribunais Militares. 

 Foi instituída também a Justiça do Trabalho, todavia, não como órgão 

integrante do Poder Judiciário, mas como órgão administrativo. Por fim, o 

Supremo Tribunal Federal (cuja composição foi diminuída para onze ministros 

pelo Decreto nº. 19.656, de 3 de fevereiro de 1931), passou a ser denominado 

de Corte Suprema114. 

 A Constituição outorgada em 10 de novembro de 1937, de evidente 

índole ditatorial, revelou-se um retrocesso em vários pontos quanto à atividade 

do Poder Judiciário, chegando a extinguir as Justiças Federal e Eleitoral (que 

                                                 
114 Segundo Ives Gandra da Silva Martins Filho: “A Constituição de 1934 introduziu profundas e 

significativas alterações no sistema de controle de constitucionalidade  brasileiro. Por um 

lado manteve, no art. 76, III, b e c, as disposições contidas na Constituição de 1891, e por 

outro, o constituinte determinou que a declaração de inconstitucionalidade somente poderia ser 

realizada pela maioria da totalidade de membros dos tribunais. Consagrou, outrossim, a 

competência do Senado Federal para suspender a execução de qualquer lei ou ato declarado 

inconstitucional pelo Poder Judiciário, emprestando efeito erga omnes à decisão do Supremo 

Tribunal Federal. Introduziu, por outro lado, a figura da representação interventiva  para fins 

de intervenção federal nos Estados” (op. cit., p 68) 
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vieram a reaparecer com o Decreto nº. 7.586, de 28 de maio de 1945). 

Estabeleceu-se acerca do tema: 

 

Art. 90. São órgãos do Poder Judiciário: 

a) o Supremo Tribunal Federal; 

b) os Juízes e Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; 

c) os Juízes e Tribunais Militares. 

 

  O órgão máximo do Poder Judiciário, como se pode observar, retornou 

à anterior denominação Supremo Tribunal Federal tendo a Constituição 

mantido a Justiça Militar e conservado a Justiça do Trabalho fora da esfera do 

Poder Judiciário (art. 139)115. 

 Com a retomada democrática e a promulgação de uma nova 

Constituição em 18 de setembro de 1946, a estrutura do Judiciário foi 

novamente alterada, conforme se verifica no seguinte dispositivo constitucional: 

 

Art. 94. O Poder Judiciário é exercido pelos seguintes órgãos: 

 I – Supremo Tribunal Federal; 

 II – Tribunal Federal de Recursos; 

 III – Juízes e Tribunais Militares; 

 IV – Juízes e Tribunais Eleitorais; 

 V – Juízes e Tribunais do Trabalho. 

 

                                                 
115 Sobre esse período assim comenta José Maurício Pinto de Almeida: “Não foi um bom 

período para o Judiciário, vez que o Chefe do Executivo personificava todo o poder do Estado, 

´acumulando as funções legislativas com a faculdade de expedir decretos-lei, até mesmo sobre 

assuntos constitucionais, e exercendo ainda um controle político sobre os membros do próprio 

Poder Judiciário, com base no art. 177´. Forte exemplo de ingerência política era a nomeação 

do Presidente do Supremo Tribunal Federal pelo Chefe do Executivo” (op. cit., p. 19). 
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  Interessante notar que não obstante deixasse tal Carta Política de 

prever a Justiça Federal de primeira instância, criou o Tribunal Federal de 

Recursos, entre outras competências como instância revisional de sentenças 

(art. 104, II), tendo o Ato Institucional nº. 2, de 27 de outubro de 1965, 

restaurado a Justiça Federal em sua plenitude116. 

 Foi ainda restabelecida a Justiça Eleitoral, com a previsão da 

existência de um Tribunal Superior Eleitoral, Tribunais Regionais, Juntas e 

juízes eleitorais (art. 109), e trazida para o seio do Poder Judiciário a Justiça do 

Trabalho, que até então era um órgão administrativo. 

 A Constituição de 1946 manteve o princípio da dualidade da Justiça, 

originário da Constituição de 1891, estabelecendo que a Justiça Estadual seria 

organizada pelos Estados-Membros, com a observância de princípios traçados 

pela própria Constituição (art. 124), possibilitando, além da existência de juízes 

e Tribunal de Justiça, a criação de Tribunais de Alçada (art. 124, II), garantindo, 

                                                 
116 “O ato institucional n. 2/65 foi uma das mais fortes ações políticas que atuaram sobre as 

Constituições brasileiras, especialmente sobre o Poder Judiciário. (...) Genericamente, 

podemos observar que o ato institucional nº 2/65 investiu a Revolução de 1964 em poder 

constituinte permanente, atribuiu à Justiça Militar competência para processar e julgar crimes 

políticos ou contra a segurança nacional cometidos por civis; permitiu que juízes fossem postos 

em disponibilidade ou removidos; definiu a prevalência das sanções militares sobre as da 

justiça civil; alterou a composição do Supremo Tribunal Federal para dezesseis juízes 

(ministros) e do Tribunal Federal de Recursos para treze; modificou as disposições originárias 

do texto constitucional sobre os Tribunais Regionais Federais; admitiu a nomeação de juízes 

federais, pelo Presidente da República, sem concurso, prática rejeitada desde o início da 

República; excluiu da apreciação judicial os atos praticados pelo Comando Supremo da 

Revolução e pelo governo federal, com base no ato institucional nº 1, de 9 de abril de 1964, 

demais atos complementares e, ainda, pelas Assembléias de Cassação – legislativas ou 

Câmaras Municipais” (ARAÚJO, op. cit., pp. 258-259).  
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mais uma vez, a pluralidade de instâncias, como tradicionalmente têm feito as 

Constituições brasileiras. 

  A Constituição autoritária de 1967 (promulgada em 24 de janeiro de 

1967 e entrando em vigor em 15 de março do mesmo ano) e a Emenda 

Constitucional nº. 1, de 17 de outubro de 1969, que reformulou a 

Constituição117, manteve o Poder Judiciário com a estrutura praticamente 

inalterada em relação à anterior Constituição, somente inovando com a 

previsão da Justiça Federal de primeira instância (art. 107, II). 

 O ato institucional nº. 5, de 1968, que conferiu poderes quase totais e 

absolutos ao chefe do Executivo, atingiu fortemente o Poder Judiciário, pois 

acabou por suspender as garantias constitucionais da vitaliciedade e 

inamovibilidade dos magistrados (art. 6º), permitindo ainda ao presidente da 

República, mediante decreto, demitir, remover, aposentar ou pôr em 

disponibilidade qualquer magistrado (art. 6º, § 1), tendo o ato institucional que 

lhe seguiu, de n. 6/69, atingido o Supremo Tribunal Federal, reduzindo de 

dezesseis para onze o número de seus ministros. 

 Com a Emenda n. 7/77, entre outras alterações se ressalta a criação 

do Conselho Nacional da Magistratura, que passou a ser previsto no artigo 112, 

II, da Constituição Federal, “competindo-lhe receber reclamações contra 

membros dos Tribunais e sendo-lhe facultado avocar processos disciplinares 

                                                 
117 Segundo José Afonso da Silva, “teórica e tecnicamente, não se tratou de emenda, mas de 

nova constituição. A emenda só serviu como mecanismo de outorga, uma vez que 

verdadeiramente se promulgou texto integralmente reformulado, a começar pela denominação 

que se lhe deu: Constituição da República Federativa do Brasil, enquanto a de 1967 se 

chamava apenas Constituição do Brasil” (op. cit., p. 87). 
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contra juízes de primeiro grau. Essa mesma emenda introduziu a figura da 

avocatória”118. 

 Com a redemocratização do Brasil foi promulgada a Constituição da 

“Nova República”, no dia 5 de outubro de 1998, que trouxe importantes 

avanços, especialmente no campo dos direitos e garantias fundamentais, e 

mais especificamente na seara do Direito Processual, tratou de questões que 

ultrapassam os tradicionais direitos individuais, buscando a viabilização dos 

direitos difusos e coletivos, apresentando uma nova dimensão de atuação ao 

Poder Judiciário119, capaz agora de atuar no processo de transformação social. 

 Acerca da organização do Poder Judiciário, verifica-se que a grande 

inovação com o advento da Constituição de 1988, foi a criação do Superior 

Tribunal de Justiça (art. 92, II), que surgiu da transformação do TFR em 

Tribunal Superior, que passou a ser o órgão de cúpula da Justiça Comum 

(Estadual e Federal), ao lado do TST, TSE e STM (que compõem as Justiças 

Especializadas), e que tem como função principal a uniformização de 

                                                 
118 MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva. Op. cit., p. 71. O mesmo autor acrescenta que a 

avocatória consiste no “poder dado ao Supremo Tribunal Federal, por solicitação do 

Procurador-Geral da República, de avocar toda e qualquer causa em curso perante qualquer 

órgão judicante. Uma vez avocada, cabia ao STF processá-la e julgá-la como se fosse questão 

de sua competência originária”. Idem. 
119 “Neste sentido, a Constituição de 1988 criou, e consolidou, instrumentos que lhe permitiram 

superar os modelos processuais clássicos, destinados exclusivamente à proteção dos direitos 

individuais isoladamente, ou em conjunto, nos limites da legislação processual. A viabilização 

legislativa e judicial dos interesses difusos e coletivos esvaziou a força dos conflitos de maior 

complexidade, pois, à medida em que o texto constitucional possibilitou judicialmente a 

discussão desses conflitos, não apenas requalificou o papel do Poder Judiciário no processo 

de transformação da sociedade, como também tornou passível de avaliação jurídica outras 

complexidades, com natureza inclusive política e social” (ARAÚJO, op. cit., pp. 330-331) 
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jurisprudência em torno da legislação federal, permitindo que o Supremo possa 

se dedicar à tarefa de guardião da Constituição. 

 Com vistas a obter maior celeridade na prestação jurisdicional, ao 

menos nos casos menos complexos, a Constituição estabeleceu em seu artigo 

98, I, a criação de Juizados Especiais, providos por juízes togados, ou togados 

e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas 

cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, 

estabelecendo o julgamento de recursos, nesses casos, por turmas de juízes 

de primeiro grau (a Emenda Constitucional nº. 22/99 autorizou a criação de 

Juizados Especiais também na Justiça Federal). 

 Com o objetivo, ao menos assim declarado por seus artífices, de 

assegurar uma prestação jurisdicional de melhor qualidade, veio à luz a 

Emenda Constitucional nº. 45, de 8 de dezembro de 2004, que remodelou 

algumas das instituições da Constituição de 1988, extinguiu outras, como os 

Tribunais de Alçada, e criou várias, como o Conselho Nacional de Justiça, o 

Conselho Superior da Justiça do Trabalho e o Conselho Nacional do Ministério 

Público. 

 É certo que a mencionada reforma é recente, em que pese serem 

antigas as discussões que culminaram com a Emenda Constitucional nº. 

45/2004, e, portanto, se torna inviável a verificação da sua necessidade quanto 

aos resultados, pelo menos no que respeita aos resultados pretendidos e que a 

justificaram, sendo de se notar, entretanto, que não são poucas as críticas que 

lhe têm sido opostas, máxime nos dias atuais, nos quais, conforme já se 

comentou neste trabalho, a defesa do Estado Mínimo e de uma “ordem 
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espontânea e justa” se tem colocado acima dos direitos sociais120, valendo 

neste momento a advertência de Sérgio Bermudes, no sentido de que...  

 

 Sabe-se que normas constitucionais, algumas programáticas e até oníricas, só por si 

 não bastam para produzir o resultado a que visam. Essa meta requer o esforço das 

 pessoas e entidades incumbidas de alcançá-la. (...) Recomendável embora a crítica, 

 para tantos fins, não se pode olvidar a existência da realidade jurídica implantada 

pela  reforma. Deve-se, então, tirar o melhor proveito do novo quadro, com muita 

 responsabilidade e alguma ousadia 121. 

 

 
  Desta maneira, fica o Poder Judiciário brasileiro composto dos 

seguintes órgãos, de acordo com a atual sistemática constitucional: 

 

Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário:  

 I – o Supremo Tribunal Federal; 

 I-A – o Conselho Nacional de Justiça; 

 II – o Superior Tribunal de Justiça; 

 III – os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; 

 IV – os Tribunais e Juízes do Trabalho; 

 V – os Tribunais e Juízes Eleitorais; 

 VI – os Tribunais e Juízes Militares; 

 VII – os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. 

 

                                                 
120 André Ramos Tavares chega a apontar algumas inconstitucionalidades materiais na 

reforma: “(i) o TPI não respeita direitos fundamentais consagrados na CB; (ii) o incidente de 

deslocamento de competência criado viola o princípio do juiz natural; (iii) a limitação do sigilo 

processual viola o direito à intimidade e outros direitos fundamentais; (iv) a extinção dos 

tribunais de alçada buliu com o governo estadual do Judiciário; (v) a criação do CNJ não 

respeitou a separação de poderes, nem a forma federativa de Estado; (vi) igualmente, a 

criação do CNMP não respeitou a autonomia funcional do MP, essencial à estruturação dos 

poderes; (vii) a votação secreta para escolha do Corregedor Nacional viola a soberania popular 

e o princípio republicano” (Reforma do judiciário no Brasil pós-88: op.cit.),p. 12. 
121 BERMUDES, Sérgio. A reforma do Judiciário pela emenda constitucional nº 45. Rio de 

Janeiro: Forense, 2005, p. 2.  
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 Assim, na estrutura dos órgãos que compõem o Poder Judiciário 

percebe-se que a maior inovação com a recente mudança foi a inclusão do 

Conselho Nacional de Justiça, com sede na capital federal (art. 92, § 1º), e 

cujas atribuições estão previstas no art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal, 

destacando-se por evidente a possibilidade de controle externo da atividade do 

Poder Judiciário, mencionando o citado dispositivo que “compete ao Conselho 

o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do 

cumprimento dos deveres funcionais dos juízes...”122. 

 Uma modificação que vem sendo bem recebida é aquela referente à 

criação de varas especializadas com competência específica para questões 

                                                 
122 Entre outras críticas, Ives Gandra da Silva Martins entende que o dispositivo que trata do 

Conselho Nacional de Justiça, ao permitir que o Senado Federal e a Câmara dos Deputados 

indiquem representantes no Conselho acaba ferindo o princípio da separação e independência 

dos poderes (insuscetível de alteração pelo constituinte derivado), concluindo que “assim 

sendo, mais do que uma questão de inconstitucionalidade – a meu ver, fere o § 4º, III, do art. 

60, todo o art. 103-B da Emenda Constitucional n. 45 no que concerne à participação de outros 

pólos – trata-se de questão de incompatibilidade, esta transposição de um modelo de controle 

parlamentar para um país de perfil presidencial” (“Conselho Nacional de Justiça”. In: BOTTINI, 

Pierpaolo; RENAULT, Sérgio Rabello Tamm. Reforma do Judiciário . São Paulo: Saraiva, 

2005, pp. 93-94). Em sentido contrário, veja-se o entendimento de Luís Roberto Barroso, no 

sentido de que “o Conselho Nacional de Justiça não viola o princípio da separação de Poderes. 

O princípio tem como sentido básico a repartição das funções estatais entre diferentes centros 

de competência – Poderes -, de modo que haja controle recíproco entre eles. Por isso, 

atribuem-se-lhes competências privativas (especialização funcional) e garantias que 

assegurem a independência de cada um dos Poderes em face dos demais (independência 

orgânica). O Conselho Nacional de Justiça é órgão do próprio Judiciário, não de outro Poder, e 

suas atividades dizem respeito à fiscalização e à supervisão de atividades administrativas, não 

da atividade privativa do Judiciário. O princípio da separação de Poderes não serve de 

fundamento para pretensões envolvendo a organização interna de cada Poder e a distribuição 

de atribuições entre órgãos de um mesmo Poder. Não há aqui, portanto, qualquer vulneração à 

cláusula pétrea em questão” (“Constitucionalidade e legitimidade da criação do Conselho 

Nacional de Justiça”. In: WAMBIER, et al., op. cit., p. 443).   
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agrárias, segundo a nova redação dada ao artigo 126 (na redação anterior se 

previa apenas a designação pelo Tribunal de Justiça de juízes de entrância 

especial para se dirimir em conflitos fundiários). 

 Pertinente ao tema do presente trabalho, estabeleceu a Emenda 

Constitucional nº. 45 a extinção dos Tribunais de Alçada, em seu artigo 4º, 

determinando aos Tribunais de Justiça a integração dos membros dos tribunais 

extintos em seus quadros, no prazo de cento e oitenta dias a contar da 

promulgação da emenda. Registre-se que esta supressão não vai alterar o 

direito ao jurisdicionado ao Duplo Grau de Jurisdição, já que as atividades de 

segunda instância, no âmbito da Justiça Comum Estadual, continuarão sendo 

executadas a partir de agora somente pelo Tribunal de Justiça. 

 Finalmente, a justificativa do abarrotamento dos tribunais brasileiros e a 

multiplicação de recursos contra jurisprudências já neles assentadas, acabou 

ensejando a adoção da súmula vinculante (“expressão que designa a 

jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal sobre determinada 

questão constitucional e, a partir de sua publicação, se torna de observância 

obrigatória pelos órgãos do Judiciário e da administração pública”123), com a 

criação do art. 103-A, §§ 1º, 2º e 3º. Diante do regramento oferecido pelo 

constituinte, derivado acerca do tema, percebe-se que a súmula vinculante, a 

despeito de afetar o exercício do direito ao recurso, não constitui uma ofensa 

ao Duplo Grau de Jurisdição, em face da realidade dos tribunais pátrios, caso 

                                                 
123 BERMUDES, op. cit. sobremaneira, pp. 114-115. 
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em que a existência da súmula vai se inserir na busca de uma racionalização 

do sistema124. 

 Não obstante tais modificações mencionadas, algumas das quais 

afetando diretamente o Duplo Grau de Jurisdição, percebe-se de forma 

cristalina que a atual ordem constitucional prevê a pluralidade de instâncias e 

tribunais, consagrando evidentemente o Duplo Grau de Jurisdição, mantendo, 

aliás, uma tradição do Direito nacional, pois, conforme se pode constatar, todas 

as Constituições no País dedicaram-se em estabelecer a organização do Poder 

Judiciário, desta maneira, atribuindo competência essencialmente recursal aos 

Tribunais. 

 Digno de nota que a primeira Constituição do Brasil, de 1824, chegou a 

consagrar expressamente o direito a Duplo Grau de Jurisdição, em seu artigo 

158, demonstrando uma preocupação pelo fato de lhe ser anterior 

considerando-se a possibilidade de recurso quando aqui vigoravam as 

Ordenações do Reino, no Brasil Colônia, e a criação do Tribunal de Relação da 

Bahia, no ano de 1609. 

 Enfim, ainda que não se reconheça a existência do Duplo Grau de 

Jurisdição como garantia fundamental, não se pode negar, ao menos, a sua 

                                                 
124 Para André Ramos Tavares “o texto da lei, da Constituição, ou qualquer outro texto jurídico, 

antes de sua aplicação, assume a forma de um mero enunciado, a ser considerado, de 

maneira determinante, na atuação do aplicador do Direito, no momento em que este formula a 

norma jurídica concreta. Contudo, e embora seja um fator de influência decisivo, o enunciado 

deve ser interpretado. E todo ato interpretativo demanda prévia tomada de posição por parte do 

aplicador do Direito. Não se trata de um ato totalmente neutro. A súmula preenche exatamente 

este espaço, servindo como mais um indicador (sinalizador) do caminho a ser trilhado pelo 

magistrado, ao aplicar o Direito, em nome de sua unidade e da segurança jurídica” (op. cit., p. 

118). 
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existência como princípio geral do processo125 e,como tal, digno de importância 

e do devido cuidado quanto à sua aplicação. 

 Ademais, caso se reconheça a sua existência como garantia 

fundamental, não significa que o princípio não possa ser objeto de limitações, o 

que faz lembrar a lição de Gustavo Zagrebelsky126, para quem diante da falta 

de uma expressão melhor, tem-se defendido a exigência de uma dogmática 

jurídica “líquida” ou “fluida”, que possa conter os elementos do direito 

constitucional desta época, ainda que sejam heterogêneos, agrupando-os em 

uma construção necessariamente não-rígida que dê conta de todas as 

combinações que derivam não já do Direito Constitucional, e também da 

política constitucional. A dogmática constitucional deve ser como o líquido do 

qual as substâncias que se vertem – os conceitos – mantêm sua 

individualidade e coexistem sem choques destrutivos, embora com certos 

movimentos de oscilação e, em todo caso, sem que jamais um só componente 

possa impor-se e eliminar os demais. 

 Registre-se, neste sentido, o entendimento de que “efetivamente não é 

absoluto o Duplo Grau de Jurisdição, qualificação que em verdade nenhum 

princípio ou direito possui. Serão sempre os princípios balanceados pelo 

exame dos bens jurídicos e valores envolvidos na questão”127. 

                                                 
125 Este, aliás, é o posicionamento do Ministro Sepúlveda Pertence, do STF, que ao negar 

hierarquia constitucional ao Duplo Grau de Jurisdição, reconheceu tratar-se de um princípio 

geral do processo. In: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso ordinário em habeas 

corpus n. 79-785-7. Op. cit. 
126 ZAGREBELSKY, op. cit., p. 17. 
127 CORDEIRO, Néfi. “A recorribilidade das interlocutórias no processo penal”. In: BONATO, op. 

cit., p. 185. 
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 É preciso não perder de vista, portanto, que não existem direitos e 

garantias absolutos, e que os instrumentais acima narrados podem e devem 

ser usados na concretização destes. 
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2. O DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO NO PROCESSO PENAL 

 

 

 Feita a análise acerca das características gerais e fundamentais 

que dizem respeito ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, resta fazer 

no presente capítulo um estudo dos aspectos mais importantes 

relacionados a sua aplicação no Direito Processual Penal. 

 Neste tópico se buscará realizar um estudo em que se 

mencionem premissas básicas para a compreensão do tema no âmbito 

do Direito Processual Penal e alguns pontos específicos relacionados a 

problematizações, sempre tendo como pressuposto a já mencionada 

visão do processo como instrumento de salvaguarda do cidadão contra o 

abuso de poder, o que obriga, de início, a que se realize um estudo sob 

este aspecto fundamental do processo. 

 

2.1 A INSTRUMENTALIDADE GARANTISTA DO PROCESSO 

 

 Aqui se apresenta a questão de se ultrapassar efetivamente a 

visão do processo como aquele conjunto de normas e princípios que vão 

reger a composição das chamadas lides penais, possibilitando a 

aplicação do Direito Penal e a satisfação da pretensão punitiva do 

Estado; visão esta que domina o ensino jurídico brasileiro, consagrada 
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que é pelos manuais128, de larga aplicação nessa seara e que acaba 

tomando conta também da prática, o que demanda uma urgente mudança de 

atitude, valendo neste ponto a seguinte advertência: 

 

O direito, porém, necessita de operacionalizadores competentes. As faculdades de 

direito têm, muitas vezes, falhado neste ponto. Daí, porque o ensino jurídico precisa ser 

repensado, seja sob o ponto de vista do conteúdo a ser transmitido, seja sob o enfoque 

do modo como o saber é transmitido. Um ensino jurídico competente é condição 

indispensável para a formação do jurista apto a produzir o direito necessário para o 

tempo novo que, embora timidamente, começa a se manifestar129. 

 

 Ora, a “cultura do manual”, no máximo, vai servir tão-somente ao já 

mencionado discurso da eficiência, ressaltando-se, aqui, aclamado pela mídia 

e pelos precursores do “Estado mínimo e direito penal máximo”, o movimento 

da lei e ordem130 que na prática, adotado e em franca expansão, só tem feito 

                                                 
128 A título de exemplo: “Qual a finalidade do Direito Processual Penal? Podemos dizer que 

existe uma finalidade mediata, que se confunde com a própria finalidade do Direito Penal – paz 

social -, e uma finalidade imediata, que outra não é senão a de conseguir a `realizabilidade da 

pretensão punitiva derivada de um delito, através da utilização da garantia jurisdicional´. Sua 

finalidade, em suma, é tornar realidade o Direito Penal” (TOURINHO FILHO, Fernando da 

Costa. Processo Penal, vol. 1 . São Paulo: Saraiva, 2003. p. 29). 
129 CLÈVE, Clèmerson Merlin. O direito e os direitos: elementos para uma crític a do direito 

contemporâneo . São Paulo: Max Limonad, 2001, p. 220. 
130 “O movimento da lei e ordem (law and order) é a mais clara manifestação penal do modelo 

neoliberal, dos movimentos de extrema direita. É `velha megera Direita Penal´, na expressão 

de KARAN. Prega a supremacia estatal e legal em franco detrimento do indivíduo e de seus 

direitos fundamentais. O Brasil já foi contaminado por esse modelo repressivista há mais de 10 

anos, quando a famigerada Lei dos Crimes Hediondos (Lei 8.972/90), seguida de outras na 

mesma linha, marcou a entrada do sistema penal brasileiro na era da escuridão, na ideologia 

do repressivismo saneador. A idéia de que a repressão total vai sanar o problema é totalmente 

ideológica e mistificadora. Sacrificam-se direitos fundamentais em nome da incompetência 

estatal em resolver os problemas que realmente geram a violência” (LOPES JR., op. cit., pp. 

14-15). 
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subtrair direitos e garantias em nome de um Estado que não cumpre 

minimamente suas obrigações, o que, aliás, tem como conseqüência principal 

o recrudescimento da própria violência, que visava a combater. 

 Neste momento e com vistas a fugir deste pensamento único que se 

deseja impor (se bem que já imposto), bem propício o posicionamento de 

Clèmerson Merlin Clève, ao demonstrar que o marxismo pode oferecer uma 

visão totalizadora dentro do fenômeno jurídico, pois proporciona uma análise 

histórica, concreta, e não artificial, cerebrina. Neste sentido, expõe o autor que 

é o Direito: 

 

Um espaço poroso e absorvente de mediação de conflitos entre classes e frações 

delas. (...) Espaço onde as forças sociais se manifestam para impor seus interesses, 

daí porque é de confronto. Espaço de condensação, porque as normas jurídicas nada 

mais são do que o resultado da condensação dos confrontos, das relações de forças 

entre classes e/ou frações delas. Neste passo, o direito produz a cada momento a 

síntese entre o singular (o direito posto, instituído) e o plural (os direitos instituintes; as 

reivindicações novas). E o direito será tanto mais democrático quanto mais equilibrada 

for a relação de assimetria entre as classes que participaram do jogo político. 

Esse fato pode demonstrar que o direito não é só repressão, sendo também liberdade. 

Não é só burguês, pois absorve e assimila valores proletários. O direito, na verdade, é 

síntese, é história, é mediação131. 

 

 Assim, em que pese o pensamento dominante caracterizando Karl 

Marx como algo totalmente ultrapassado, obsoleto, pertencente a um passado 

distante e que merece ser esquecido, vê-se que seu pensamento deixou 

ferramentas teóricas nos campos da sociologia, história e filosofia, que podem 

                                                 
131 CLÈVE, op. cit., pp. 212-213. 
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e devem ser resgatadas132 e utilizadas pelo Direito, o que, prosseguindo-se na 

lição de Clèmerson Merlin Clève133, tem sido feito por vários juristas, os quais, 

reconhecendo esta ligação intestinal entre o direito e o Estado, assumem a 

possibilidade da luta pela transformação social, o significado libertador do 

direito e o sentido democrático do discurso jurídico134. 

 Relacionada a essa noção emancipatória é que se pode encaixar a 

visão garantista do processo, que vai se preocupar em estabelecer um sistema 

de garantias perante o uso do poder do Estado135, o que, ademais, se encontra 

em consonância com as possibilidades oferecidas pela Constituição Federal de 

1988, as quais devem nortear a análise e interpretação do processo, sendo 

                                                 
132 A título de exemplo: a idéia de classes (pode-se afirmar que a evidente falta de uma 

“consciência de classe” nos dias atuais não significa que não existam classes, conforme se faz 

crer, mas, ao contrário, percebe-se a existência destas e sua atuação no contexto social) e de 

luta de classes, idéia de ideologia, o aprimoramento da dialética, noção de práxis e o 

materialismo histórico. 
133 CLÈVE, op. cit., p. 213. 
134 Na lição de Roberto Lyra Filho, o Direito é um processo de libertação permanente, 

ressaltando que “a contradição entre a injustiça real das normas que apenas se dizem justas e 

a injustiça que nelas se encontra pertence ao processo, à dialética da realização do Direito, 

que é uma luta constante entre progressistas e reacionários, entre grupos e classes espoliados 

e oprimidos e grupos e classes espoliadores e opressores. Esta luta faz parte do Direito, 

porque o Direito não é uma “coisa fixa”, parada, definitiva e eterna, mas um processo de 

libertação permanente” (op. cit., p. 83). 
135 Em síntese, pode-se afirmar que: “o garantismo é um modelo no qual se assenta o Estado 

de Direito, que adota como núcleo primário de sua atuação a proteção aos direitos 

fundamentais dos seres humanos. Especificamente no campo de proteção das liberdades 

fundamentais, a marca da própria estrutura de um Estado se define pela ampliação do rol das 

liberdades, e a dotação de instrumentos eficazes e ágeis para o pleno exercício dessas 

liberdades. E, nesse campo de proteção das liberdades, ocupa lugar de destaque o rol de 

garantias de proteção dos indivíduos contra exercício abusivo ou arbitrário do poder-dever de 

repressão do Estado” (STEINER, Sylvia Helena de Figueiredo. A convenção americana 

sobre direitos humanos e sua integração ao processo  penal brasileiro . São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2000, p. 92). 
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inseparáveis processo e Constituição. Em face de tal relação intrínseca, expõe 

Aury Lopes Jr.: 

 

A uma Constituição autoritária vai corresponder um processo penal autoritário, 

utilitarista (eficiência antigarantista). Contudo, a uma Constituição democrática, como a 

nossa, necessariamente deve corresponder um processo penal democrático e 

garantista, até porque a idéia de garantismo brota da Constituição, da noção de 

garantia substancial que dela emerge136. 

 

 Ressalte-se ainda o evidente caráter instrumental do processo, que 

não pode ser encarado como um fim em si mesmo, havendo uma evidente 

relação entre delito, pena e processo, não sendo concebível a aplicação de 

pena sem processo, e tampouco um processo do qual não se possa gerar 

pena, daí a relação de complementaridade que deve existir entre ambos: 

 

Não possuindo finalidade em si mesmo, a não ser pelos objetivos que tem a cumprir, o 

processo penal é o instrumento adequado e necessário para a concretização do direito 

penal, sem que haja com isso relação de dependência, mas sim de 

complementaridade. A imposição de pena ao delito somente pode se dar por meio do 

processo. Há uma íntima e imprescindível relação entre delito, processo e pena. Assim, 

segundo LOPES JÚNIOR, ao atual modelo de direito penal mínimo corresponde um 

processo penal garantista137. 

 

 Na verdade, Luigi Ferrajoli138, após analisar o conjunto de garantias 

penais, afirma que estas estariam incompletas se não fossem acompanhados 

pelo conjunto correlativo das garantias processuais (a presunção de inocência 

                                                 
136 LOPES Júnior, op. cit., p. 2. 
137 BONATO, op. cit., p. 111. 
138 FERRAJOLI, Luigi. Derecho e razón . Teoría del garantismo penal . Madrid: Editorial 

Trotta, 2004, p. 537. 
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até prova em contrário, a separação entre acusação e juiz, a carga da 

prova e o direito do acusado à defesa). E prossegue afirmando que entre 

os sistemas de garantias existem nexos tanto estruturais como 

funcionais. As garantias penais, ao subordinar a pena a pressupostos 

substanciais do delito – lesão, ação e culpabilidade – serão efetivas na 

medida em que estes sejam objeto de um juízo no qual resultem 

asseguradas ao máximo a imparcialidade, a veracidade e o controle. Por 

isso as garantias processuais, e em geral as normas que regulam a 

jurisdição, se chamam também instrumentais diante das garantias e às 

normas penais, designadas como substanciais139.   

 E dentre os princípios processuais, revela-se como principal, na 

lição do mencionado autor, o da jurisdicionalidade (nulla culpa sine 

iuidicio), que se apresenta como o pressuposto para todas as demais 

                                                 
139 Luigi Ferrajoli sintetiza o sistema garantista em dez axiomas: Nulla poena sine crimine. 

Nullum crimen sine lege. Nulla lex (poenalis) sine necessitate. Nulla necessitas sine iniuria. 

Nulla iniuria sine actione. Nulla actio sine culpa. Nulla culpa sine iudicio. Nullum iudicium sine 

accusatione. Nulla accusatio sine probatione. Nulla probatio sine defensione; e chama tais 

princípios, além das garantias penais e processuais penais por eles expressados, 

respectivamente: “1) princípio da retributividade ou da sucessividade da pena em relação ao 

delito; 2) princípio da legalidade, em sentido lato ou estrito; 3) princípio da necessidade ou de 

economia em direito penal; 4) princípio da lesividade ou da ofensividade do ato; 5) princípio da 

materialidade ou da exterioridade da ação; 6) princípio da culpabilidade ou da responsabilidade 

pessoal; 7) princípio da jurisdicionalidade, também em sentido lato ou estrito; 8)princípio 

acusatório ou de separação entre juiz e acusação; 9) princípio da carga probatória ou 

verificação; 10) princípio do contraditório, ou de defesa, ou de refutação”(Idem, p. 93). Os 

princípios mencionados a partir do item 7 seriam garantias processuais. 
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garantias e pode ser compreendido sob dois aspectos: jurisdicionalidade 

em sentido estrito e em sentido lato140. 

 Assim, no sentido lato, pode-se afirmar que a jurisdicionalidade está 

apenas a requerer um juízo, qualquer que seja, como condição necessária da 

pena (nulla poena, nullum crimen, nulla lex poenalis, nulla necessitas, nulla 

iniuria, nulla actio, nulla culpa, sine iudicio); já em seu aspecto estrito, exige-se 

que o juízo se desenvolva com as garantias processuais em matéria de prova e 

de defesa, que tornem possíveis a verificação da acusação e sua efetiva 

refutação (nullum iudicium sine accusatione, sine probatione et sine 

defensione)141. 

  E, seguindo na lição proposta pelo autor, somente se acolhe o 

princípio da jurisdicionalidade no sistema acusatório, pois apenas este atende 

ao aspecto estrito do princípio. E o que vai diferenciar basicamente o sistema 

acusatório do inquisitivo vai se relacionar a concepções diferentes tanto do 

poder judicial quanto da verdade.  Neste ponto, sem dúvidas se destaca de 

interesse e necessário o delineamento dos sistemas processuais penais, a fim 

de que se possa entender tal disposição e as suas conseqüências dentro do 

sistema garantista que se busca construir, o que, ademais, servirá de base 

para o estudo do sistema recursal na realidade jurídica atual. 

 

 

                                                 
140 “A jurisdicionalidade aponta para a exigência de que a resposta do Estado diante da 

conduta infracional seja apurada por um órgão natural, imparcial, independente, desvinculado 

da acusação, ao qual caberá dizer em definitivo sobre a culpabilidade após a produção 

probatória” (STEINER, op. cit., p. 101). 
141 FERRAJOLI, op. cit., p. 538.  
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2.1.1 Sistemas Processuais 

 

 De início, vale a advertência no sentido de que a distinção entre 

sistema acusatório e sistema inquisitivo pode ter um caráter teórico ou 

simplesmente histórico, e que as diferenças identificáveis no plano teórico não 

coincidem necessariamente com as detectáveis no plano histórico, por não 

estarem sempre conectadas logicamente entre si. Nota-se, ainda, que na 

experiência prática tais sistemas nunca aparecem em estado puro, mas 

sempre mesclados com outros, o que depende, por exemplo, de contingências 

histórico-políticas, ou de explícitas opções legislativas em forma de 

compromissos, ou também do fato de que muitos princípios que respondem a 

uma ou outra tradição terminaram por firmar-se na época moderna como 

universalmente válidos, e por figurar, em conseqüência, ao menos sobre o 

papel, em todos os ordenamentos processuais evoluídos142. 

 Em que pesem tais considerações, se tem determinado o estudo dos 

sistemas processuais como condição essencial para a compreensão do 

processo penal, apontando Luigi Ferrajoli dois motivos principais: “me parece 

que a dicotomia `acusatório/inquistivo´ é útil para designar uma dupla 

alternativa: antes de tudo, a que se dá entre dois modelos opostos de 

organização judicial e, em conseqüência, entre duas figuras de juiz; e, em 

segundo lugar, a que existe entre dois métodos de averiguação judicial 

igualmente contrapostos e, portanto, entre dois tipos de juízo”143. 

                                                 
142 FERRAJOLI, op. cit., p. 563-564. 
143 Idem, p. 564. 
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 Acerca da noção de sistema, mais especificamente em relação à 

matéria em análise, é possível afirmar-se que a idéia de sistema processual 

penal estaria ligada ao conjunto de princípios e regras que estabelecem as 

diretrizes a serem seguidas no caso concreto, e que se encontram agrupados 

em face de um princípio que os unifica, ou melhor dizendo: “conjunto de temas 

colocados em relação por um princípio unificador, que formam um todo 

pretensamente orgânico, destinado a uma determinada finalidade”144. 

 Neste sentido, é possível a identificação de dois sistemas básicos, 

quais sejam: o inquisitório e o acusatório. Deve-se notar que o chamado 

sistema misto é de existência controversa, até em face da constatação de que 

hoje não existiriam sistemas puros, o que acabaria por levar à conclusão de 

que todos os sistemas seriam mistos: 

 

Ora, afirmar que o “sistema é misto” é absolutamente insuficiente, até porque não 

existem mais sistemas puros (são tipos históricos), todos são mistos. A questão é, a 

partir do reconhecimento de que não existem mais sistemas puros, identificar o 

princípio informador de cada sistema, para então classificá-lo como inquisitório ou 

acusatório, pois essa classificação feita a partir do seu núcleo é de extrema 

relevância145. 

 

 Com base nestas premissas será possível, a partir de agora, o estudo 

dos mencionados sistemas processuais. 

 

a) Sistema inquisitório 

  

                                                 
144 COUTINHO, op. cit., p. 3. 
145 LOPES Jr., op cit., p. 151. 
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 Não obstante seja possível a afirmação de que o sistema inquisitório 

encontre raízes na velha Roma e alguns traços em outras legislações, postula 

Jacinto Nelson de Miranda Coutinho146 que ele nasceu, na forma como 

estudamos hoje, no seio da Igreja Católica, como uma resposta defensiva 

contra o desenvolvimento daquilo que se convencionou chamar de “doutrinas 

heréticas”147.  

 Seguindo na lição de Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, lembra o 

autor que com o fim do Império Romano começaram as populações a se 

aglutinar nos feudos, estabelecidos de maneira geral nas montanhas (que 

serviam como defesas naturais), passando a vida medieval a girar em torno 

desses feudos que, além de suseranos e vassalos, contavam sobremaneira 

com cavaleiros (o braço armado do poder) e clérigos, que representavam a 

inteligência possível. A Igreja, importante aliada do Poder após a conversão de 

Constantino (312 d. C.), por estratégia passou a preparar seus membros 

consoante a patrística agostiniana, fundada em Platão, dentro do modelo 

fornecido por uma verdade calcada em um mundo hipostasiado, sendo natural 

que nessa situação as obras de Aristóteles fossem escondidas e trancafiadas, 

conservadas nas torres, como mostra Umberto Eco no consagrado “O Nome 

da Rosa”. 
                                                 
146 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. “O papel do novo juiz no processo penal.”. In: 

COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Crítica à teoria geral do direito processual penal . 

Rio de Janeiro: Renovar, 2001, pp. 18-31. 
147 “Na sua origem, a Inquisição foi denominada de Inquisição Medieval e consistia na 

identificação, julgamento e condenação de indivíduos suspeitos de heresias. Essa tarefa, 

primordialmente desempenhada por membros do clero, no início da Idade Moderna já se 

encontrava dividida entre Tribunais Eclesiásticos e Tribunais Seculares” (NASPOLINI, Samyra 

Haydêe. “Aspectos Históricos, políticos e legais da inquisição”. In: WOLKMER, Antonio Carlos. 

Fundamentos de história do Direito . Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p. 189). 
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 Ante o domínio dos bárbaros, apesar de nuances, o sistema processual 

penal mantinha-se estruturado nos conhecidos Juízos de Deus, sob as 

fórmulas de juramento, duelo e das ordálias. Esta situação, entretanto, 

começou a virar do avesso quando se viu impelida pela realidade social e pelo 

desejo, e por volta do ano 1000, com o aumento das caravanas de 

mercadores, freqüentemente comandadas por hebreus e árabes (ou seja, não-

cristãos), começaram a aparecer os entrepostos comerciais e, de 

conseqüência, as cidades, os burgos, que acabavam se colocando contra os 

feudos, pois o que se pensava era diferente, em colisão com as velhas 

práticas, com o poder constituído; e na luta entre liberais e conservadores, a 

Igreja acabou optando já se sabe por qual caminho (a morte148), na esteira da 

Bula Vergentis in senium, do papa Inocêncio III (1199), a qual terminou por 

preparar o terreno para a repressão católica, com a equiparação das “heresias” 

aos crimes de lesa-majestade. Assim, o novo sistema foi paulatinamente 

constituindo sua fachada, estabelecendo-se os Tribunais de Inquisição com 

base efetivamente jurídica, pela Constitutio Excomuniamus (1231) do papa 

Gregório IX, para consolidar-se com a Bula Ad extirpanda, de Inocêncio IV, em 

1252. 

 Em sua forma pura, nesse sistema o controle do processo penal pelos 

clérigos acabou por excluir o órgão acusador, pois cabia ao inquisidor a missão 

de acusar e julgar, tendo o imputado se transformado em mero objeto de 

investigação, o que demonstra uma importante característica do sistema, qual 

seja: a inexistência de partes. Na verdade, tal característica acabou se 

                                                 
148 COUTINHO, Introdução aos princípios gerais do Direito Process ual Penal brasileiro  

op. cit., p. 21. 
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revelando como um elemento distintivo secundário, até porque é possível ter-

se um processo inquisitório e partes, como ocorria no ancién regime com as 

Ordennance criminelle de Luís XIV (1670)149. Assim, de se notar que: 

 

O que é mais importante no processo inquisitório, sobretudo no que destacou-se do 

processo propriamente canônico, é a questão da administração do “patrimônio 

probatório”. Essa administração, ou gestão da prova, era de competência exclusiva, ou 

quase exclusiva, do juiz. É o que ocorria, como visto, nas citadas Ordonnance 

Criminelle, de 1670, com um fundamento político específico150. 

 

  Portanto, o sistema inquisitório ia encontrar sua característica 

fundamental na administração, na gestão da prova, confiada essencialmente 

ao magistrado, o qual “sendo o senhor da prova, sai em seu encalço guiado 

essencialmente pela visão que tem (ou faz) do fato”151. 

 E neste contexto se observa uma estrutura processual fundada em 

instrumentos e conceitos falaciosos, destacando-se a verdade real ou 

absoluta152, em cuja busca Jacinto Nelson de Miranda Coutinho sobreleva quão 

                                                 
149 Na importante análise que Michel Foucault faz desse período se revela que: “por seu lado, o 

magistrado tinha o direito de receber denúncias anônimas, de esconder ao acusado a natureza 

da causa, de interrogá-lo de maneira capciosa, de usar insinuações. Ele constituía, sozinho e 

com pleno poder, uma verdade com a qual investia o acusado; e essa verdade, os juízes a 

recebiam pronta, sob a forma de peças e de relatórios escritos; para eles, esses documentos 

sozinhos comprovavam; só encontravam o acusado uma vez para interrogá-lo antes de dar a 

sentença. A forma secreta e escrita do processo confere com o princípio de que em matéria 

criminal o estabelecimento da verdade era para o soberano e seus juízes um direito absoluto e 

um poder exclusivo”. Vigiar e punir: nascimento da prisão . Trad.: Raquel Ramalhete. 

Petrópolis: Vozes, 1987, p. 32. 
150 RAMOS, João Gualberto Garcez. Audiência processual penal . Belo Horizonte: Del Rey, 

1996, p. 70. 
151 COUTINHO, op. cit., p. 24. 
152 LOPES JR., op. cit., p. 161. 
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“solitário e penoso (porque angustiante) é o labor do juiz, ciente de que deve 

chegar à verdade pelos caminhos que escolher”153, e prossegue o autor para 

revelar as dificuldades impostas pela lógica deformada do sistema, vale dizer, a 

lógica dedutiva, que deixa ao inquisidor a escolha da premissa maior, razão 

pela qual pode ele decidir antes e, depois, buscar a prova necessária para 

justificar sua decisão (e partindo-se da premissa falsa chega-se a uma 

conclusão também falsa, travestida de verdade construída). E, necessitando do 

instrumental adequado para se chegar à verdade, acaba a prisão cautelar se 

tornando regra geral, uma vez que o inquisidor precisa dispor do corpo do 

herege, e de posse deste poder lançar mão da tortura, que se bem utilizada 

levará à confissão, a qual, uma vez obtida é plenamente suficiente, pois no 

sistema de hierarquia de provas, esta é a rainha das provas154. 

 Este sistema – ainda que tenha sofrido mudanças secundárias (como a 

adoção de princípios característicos do sistema acusatório, como, por exemplo, 

a existência de partes), as quais, entretanto, não vão atuar na questão do 

núcleo fundante – é o que permanece atualmente, levando-se em consideração 

o fato de que o juiz pode agir de forma inquisitiva155 (não se pode perder de 

                                                 
153 Idem, p. 25. 
154 “No interior do crime reconstituído por escrito, o criminoso que confessa vem desempenhar 

o papel de verdade viva. A confissão, ato do sujeito criminoso, responsável e que fala, é a peça 

complementar de uma informação escrita e secreta. Daí a importância dada à confissão por 

todo esse processo de tipo inquisitorial” (FOUCAULT, op. cit., p. 34-35).  
155 Segundo Jacinto Nelson de Miranda Coutinho: “é assim que permanece, na essência, para 

nós, até hoje; e continuará prevalecendo – até porque sustenta o status quo e, portanto, serve 

a quem detém o poder em qualquer regime – enquanto as pessoas não se derem conta que a 

democracia processual só será alcançada (ou pelo menos estará mais próxima), quando for ele 

superado, avançando-se em direção da efetivação plena do contraditório, em um processo de 
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vista, a advertência já feita no sentido de que não mais existem sistemas 

puros). 

 

b) O sistema acusatório 

 

  O sistema acusatório se encontra ligado ao common law, cuja 

origem é apontada pelos estudiosos na conquista da Inglaterra por 

Guilherme da Normandia, no ano de 1066, o qual, para se fortalecer no 

poder, acabou por afastar as práticas herdadas dos direitos germânicos. 

Neste sentido: 

 

Em 1066, Guilherme, duque da Normandia, conquista a Inglaterra com a sua 

vitória na batalha de Hastings. Declarando querer os direitos anglo-saxônicos, 

importa o feudalismo; mas de facto, os seus sucessores conseguem manter e 

desenvolver a sua autoridade real, tanto face aos seus vassalos de origem 

normanda como aos antigos chefes anglo-saxônicos. 

No século XII, o costume permanece a única fonte de direito em Inglaterra: 

costumes locais anglo-saxônicos, costumes das cidades nascentes (borough 

customs), costumes dos mercadores (sobretudo os de Londres, os pie powder, 

os pés poeirentos), chamados a lex mercatoria (mais tarde: ley merchant, 

merchant law)”156.  

 

 Entretanto, é somente com Henrique II (1.154 – 1.189) que o 

common law vai aparecer com a estrutura que hoje se conhece, pois ele 

                                                                                                                                               
partes que cubra toda a persecução penal e, portanto, veja excluído, no nosso caso, o 

malfadado Inquérito Policial”. (op. cit., p. 31). 
156 GILISSEN, op. cit., p. 209. 
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organiza com eficiência a justiça e o exército157.  Esta estrutura é 

aperfeiçoada por um writ de Henrique II, do ano de 1166, que cria um 

Tribunal em Clarendon e com ele o Trial by jury. 

 Conforme explica John Gilissen158, no ano de 1166, o rei institui o Writ 

chamado novel disseisin, encarregando o sheriff de reunir doze homens da 

vizinhança para dizerem se o detentor de uma terra desapossou efetivamente o 

queixoso, eliminando, desta maneira, o duelo judiciário praticado até então. No 

mesmo período, a acusação pública em matéria criminal já não é entregue a 

um funcionário, uma espécie de Ministério Público, mas à comunidade local; 

um júri, mais tarde chamado Grand Jury deve denunciar os crimes mais graves 

(assassínios, roubos, etc.) aos juízes (indictiment); composto de 23 jurados em 

cada condado (county), de 12 jurados em cada centena (hundred), tornou-se o 

júri de acusações; os jurados deviam decidir segundo o que sabiam e segundo 

o que se dizia; não deviam ocupar-se com as provas. Esta tarefa era 

transferida para um segundo júri, chamado Petty Jury, composto geralmente de 

12 jurados, boni homines, recrutados entre os vizinhos. No início era perante 

eles que tinham lugar os julgamentos de Deus; mas quando no século XIII 

desapareceram os ordálios, o júri devia decidir se o acusado era ou não 

culpado (guilty or innocent) conforme o que sabiam do caso, sem ouvirem 

                                                 
157 “Para tanto, sofistica um sistema de controle social que já aparecia desde a época carolíngia 

(...) No início, em verdade, julgava o Tribunal real, o Curia regis, logo destacado em Secções 

Especializadas: o Tribunal do Tesouro (Saccarium, Court of Exchequer), que apreciava 

questões de finanças e fiscais, o Tribunal das Queixas Comuns (Court of Common Pleas), que 

iniciou julgando litígios entre particulares sobre a posse da terra e, por fim, o Tribunal do Banco 

do Rei (King´s Bench), ao qual incumbia `julgar os crimes contra a paz do reino´” (COUTINHO, 

op. cit., p. 33). 
158 GILISSEN, op. cit., p. 214. 
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testemunhas ou admitirem outras provas; o júri é que era a prova dizendo a 

verdade (vere dictum – veredicto). O acusado podia recusar o trial by jury; mas 

neste caso era detido numa prisão para aí sofrer peine forte et dure que 

consistia em dormir nu, sob um grande peso, alimentado apenas de pão 

bolorento e água suja (Statute of Westminster I, 1275). Foi somente nos 

séculos XV-XVI que o petty jury mudou de caráter: em vez de ser um júri de 

prova, torna-se a instituição que deve ouvir as testemunhas (oral evidence) e 

apenas pode julgar sobre o que tiver sido provado. 

 Ainda na Inglaterra, é de se destacar um momento importante dentro 

do quadro histórico referente à evolução e consolidação do sistema acusatório, 

que é aquele relacionado à crise havida com o rei João Sem Terra, na qual se 

destaca como uma das principais causas, dentre outras, as sérias divergências 

ocorridas entre João Sem Terra e a Igreja: 

 

Um conflito político com a Igreja – deixou de reconhecer o Bispo de Cantebury – fez 

com que fosse excomungado pelo Papa Inocêncio III, o que o colocou em posição de 

extrema fragilidade diante dos nobres, que dela se aproveitaram para tirar proveito 

político. Nesse momento é que se mostra a “disciplina militar” a que David fizera 

referencia; ao invés de algum desses nobres procurar um proveito pessoal dessa 

fragilidade, o conjunto dos nobres procurou-o. O instrumento dessa vantagem foi a 

imposição de limites jurídicos ao poder do soberano inglês, o que fizeram através da 

Magna Charta Libertarum, de 1215. 

Para os referidos nobres, o conteúdo mais importante desse diploma é o 

estabelecimento de limites jurídicos à atividade impositiva do rei inglês, dado que 

consideravam extremamente pesada a carga tributária da época159. 

 

 A Carta Magna de 1215 trouxe, ao lado da acima mencionada vitória 

dos barões, outras importantes conquistas, que fizeram nascer a consciência 

                                                 
159 RAMOS, op. cit., p. 82. 
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da cidadania, destacando-se, neste contexto, o seu item 39, segundo o qual: 

“Nenhum homem livre será tocado, ou aprisionado, ou despojado, ou colocado 

fora da lei, ou exilado, ou de qualquer modo destruído, nem nós iremos contra 

ele, nem permitiremos que alguém o faça, exceto pelo julgamento legal de seus 

pares, ou pela lei da terra.”160 

 Nota-se, enfim, que no processo penal inglês, autenticamente um 

processo de partes e no qual se garante de forma ampla o contraditório, o 

julgador se encontra em posição passiva, tendo, assim, como principal 

característica, aquela segundo a qual a gestão da prova se encontra nas mãos 

das partes e não do julgador, e, sem perder de vista esta grande 

particularidade do sistema acusatório que o diferencia do inquisitório, é 

possível assegurar que: 

 

A par da gestão da prova não estar nas mãos dos juízes, mas ser confiada às partes – 

aqui existentes na sua concepção mais radical-, outras características dão ao sistema 

acusatório uma visão distinta daquele inquisitorial, deste modo, com Barreiros, é 

possível referir que o órgão julgador é uma Assembléia ou jurados populares (Júri); que 

há igualdade das partes e o juiz (estatal) é árbitro, sem iniciação de investigação; que a 

acusação nos delitos públicos é desencadeada por ação popular, ao passo que nos 

delitos privados a atribuição é do ofendido, mas nunca é pública, que o processo é, por 

excelência e obviamente, oral, público e contraditório; que a prova é avaliada dentro da 

livre convicção; que a sentença passa em julgado e, por fim, que a liberdade do 

acusado é a regra, antes da condenação, até para poder dar conta da prova a ser 

produzida161.  

 

                                                 
160 “No free man shall be taken, or imprisoned, or disseised, or outlawed, or exiled, or in any 

way destroyed, nor will we go upon him, nor will we send upon him, except by the legal 

judgement of his peers or by the law of the land” (RAMOS, op. cit., p. 83). 
161 COUTINHO, op. cit., p. 37. 
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 Por fim, Napoleão, da reunião dos dois sistemas mencionados, faz 

emergir um processo misto, surgido historicamente no Code d´Instruction 

Criminalle de 1808, sendo de se notar, segundo a lição de Luigi Ferrajoli, que a 

Revolução Francesa, na fase imediatamente posterior a 1789, adotou o 

sistema acusatório:  

 

Mas a experiência acusatória não durou no continente europeu mais que os anos da 

Revolução. Já o Código termidoriano de 1795 e depois o napoleônico de 1808 deram 

vida a aquele “monstro, nascido da união do processo acusatório com o inquisitivo” que 

foi chamado “processo misto”, predominantemente inquisitivo na primeira fase, escrita, 

secreta, dominada pela acusação pública e isenta da participação do imputado, privado 

de liberdade durante a mesma; tendencialmente acusatório na fase sucessiva de 

ajuizamento, caracterizada pelo juízo contraditório, oral e público com intervenção da 

acusação e da defesa, mas destinado a converter-se em mera repetição ou encenação 

da primeira fase162. 

 

  Em face de discussões acerca de sua existência ou não como um 

sistema processual penal, tem-se afirmado na defesa da existência do sistema 

misto que os sistemas puros seriam modelos históricos sem correspondência, 

bem como que a divisão do processo penal em duas fases (pré-processual e 

processual propriamente dita) possibilitaria o predomínio da forma inquisitiva na 

fase preparatória e acusatória na fase processual, o que estaria a caracterizar 

o seu caráter “misto”. Tal sistema, entretanto, segundo Aury Lopes Jr., pecaria 

por insuficiência em dois aspectos: 

 

Considerando que os sistemas realmente puros são tipos históricos, sem 

correspondência com os atuais, a classificação de “sistema misto” não enfrenta o ponto 

nevrálgico da questão: a identificação do núcleo fundante. 

                                                 
162 FERRAJOLI, op. cit., p. 566. 
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A separação (inicial) das atividades de acusar e julgar não é o núcleo fundante dos 

sistemas e, por si só, é insuficiente para a sua caracterização163. 

 

 Voltando, então, à idéia do princípio unificador, relacionado à gestão 

das provas, percebe-se que só formalmente se poderia falar em sistema misto, 

que não tem um princípio unificador próprio, “sendo certo que ou é 

essencialmente inquisitório (como o vigente), com algo (características 

secundárias) proveniente do sistema acusatório, ou é essencialmente 

acusatório, com alguns elementos característicos (novamente secundários) 

recolhidos do sistema inquisitório.”164  

 

2.1.2 Sistema Acusatório e Garantismo 

 

Retornando à lição de Luigi Ferrajoli165 – acrescentando este que não 

somente concepções distintas do poder judicial, mas também concepções 

distintas de verdade vão diferenciar os dois sistemas –, percebe-se que 

somente o modelo acusatório é que garante em sua plenitude o princípio da 

jurisdicionalidade; o autor anota que enquanto o método inquisitivo expressa 

sua confiança tendencialmente ilimitada na bondade do poder e em sua 

capacidade de alcançar a verdade, o método acusatório se caracteriza por uma 

desconfiança igualmente ilimitada do poder como fonte autônoma de verdade. 

Disto deriva que o primeiro confia não somente a verdade, mas também a 

tutela do inocente às presumidas virtudes do poder que julga; enquanto o 

                                                 
163 LOPES JÚNIOR, op. cit., p. 164. 
164 COUTINHO, in: Crítica à teoria geral do direito processual penal . Op cit., pp. 17-18. 
165 FERRAJOLI, op. cit., pp. 603- 615. 
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segundo concebe a verdade como o resultado de uma controvérsia entre 

partes contrapostas, sob o aspecto de respectivamente portadoras do interesse 

no castigo do culpado e da tutela do acusado, presumido inocente até prova 

em contrário.  

 E prosseguindo na lição do autor, ao se recuperar a distinção entre 

jurisdicionalidade lata e jurisdicionalidade estrita, pode-se afirmar que o sistema 

inquisitivo está caracterizado somente pelo primeiro princípio, requerendo 

unicamente um juízo, qualquer que seja, como condição da pena; enquanto o 

sistema acusatório exige também o segundo princípio, na medida em que 

demanda que o juízo se desenvolva com as garantias processuais em matéria 

de prova e defesa que fazem possível a verificação e a refutação. 

 Por fim, vale salientar que o autor associa ao princípio da 

jurisdicionalidade (nulla culpa sine iudicio) os seguintes axiomas (ver nota de 

rodapé nº. 139): nullum iudicium sine accusatione (que expressa 

conjuntamente – unido à garantia orgânica da separação funcional e subjetiva 

do juiz e acusação, que é uma condição do caráter acusatório do processo e 

da imparcialidade do juiz –, também a garantia procedimental da formulação de 

uma acusação determinada contra o imputado como ato prévio e de 

delitimação do juízo); nulla accusatio sine probatione (garantia do sistema 

probatório, que impede possa ser a carga probatória assumida por sujeitos 

diversos da acusação: nem pelo imputado, a quem compete o direito oposto de 

refutação, nem tampouco pelo juiz, que tem a função de julgar livremente a 

confiabilidade das verificações ou refutações expostas); e nulla probatio sine 

defensione (ou seja, o direito de defesa atribuído ao imputado, que permite a 

possibilidade de refutação da hipótese acusatória experimentada pelo poder de 



 

 

102  

refutá-la da contraparte interessada, de modo que não é aceitável nenhuma 

prova sem que se tenha permitido todas as possíveis refutações e 

contraprovas).  

 Segundo Sylvia Helena de Figueiredo Steiner, fica fácil a verificação da 

indissociabilidade dos princípios processuais dentro do sistema garantista 

proposto, a saber, “os axiomas propostos por Ferrajoli se entrelaçam no 

conceito de jurisdicionalidade, e dele decorrendo ainda o que o autor chama de 

garantias orgânicas”166. 

 Assim, quanto a essas últimas garantias e que fecham o modelo 

garantista, Luigi Ferrajoli167 explica que ao lado das garantias já mencionadas 

(axiomas), que ele chama de primárias ou epistemológicas, deve-se aludir a 

outras quatro, não enunciadas de maneira autônoma entre os axiomas que 

formam o Sistema Garantista porque asseguram a observância das primeiras 

em relação às quais são, por assim dizer, de segundo nível ou secundárias 

(seriam “garantias de garantias”), quais sejam: a publicidade, que permite o 

controle interno e externo de toda a atividade processual; a oralidade, que 

comporta a imediação e a concentração da instrução probatória; a legalidade 

dos procedimentos, que exige que todas as atividades judiciais se 

desenvolvam, sob pena de nulidade, segundo um rito legalmente 

preestabelecido; a motivação, que para fechar o sistema documenta e garante 

seu caráter cognoscitivo, ou melhor, a fundamentação ou falta de 

fundamentação das hipóteses acusatórias formuladas à luz da provas e 

contraprovas.   

                                                 
166 STEINER, op. cit., p. 102. 
167 FERRAJOLI, op. cit., p. 606. 
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  Com isto se encerra a análise, ainda que sucinta, dos princípios 

assegurados pelo garantismo, mais especificamente quanto ao processo penal, 

seguindo-se especialmente o modelo proposto por Ferrajoli, denotando-se a 

especial relação deste com o sistema acusatório, o que, conforme já 

mencionado, vai servir de base para o estudo e análise de alguns pontos do 

sistema recursal existente no processo penal brasileiro contemporâneo, que se 

pretende fazer nas próximas páginas. 

 Cabe ressaltar que esta tomada de posição em favor do respeito às 

garantias elencadas se mostra de extrema importância, particularmente em 

uma época na qual se tem privilegiado, conforme já se frisou, uma política 

criminal repressivista e dissociada de qualquer compromisso social, o que, é 

evidente, deve levar a uma leitura do processo penal e mais especificamente 

(em face dos objetivos visados no presente trabalho) do sistema recursal, 

levando-se em conta as premissas acima levantadas, complementadas168.   

 

2.2 NOÇÕES FUNDAMENTAIS ACERCA DE RECURSOS NO PROCESSO PENAL 

 

2.2.1 Conceito e Natureza Jurídica 

 

 Antes de se analisar o conceito de recurso é pertinente relembrar, 

como exposto no primeiro capítulo, que o sistema de impugnações existente se 

                                                 
168 “Para que o reexame seja viabilizado em sua plenitude, é importante que se descortine uma 

nova teoria geral dos recursos a partir da Constituição, a fim de que se possa perceber com 

nitidez os conceitos, os critérios, os mandamentos nucleares ou os princípios norteadores do 

processo constitucional penal que, por sua vez, formam e dão coerência geral a este elementar 

sistema jurídico do Estado Democrático de Direito” (WUNDERLICH, op. cit., p. 27). 



 

 

104  

desdobra de duas maneiras, a primeira relacionada às ações impugnativas 

autônomas (habeas corpus, mandado de segurança e revisão criminal), e a 

segunda relacionada ao exercício recursal, objeto deste trabalho. 

 A origem etimológica da palavra recurso encontra-se no latim recursus, 

que traz a idéia de retroagir, corrida de volta, de curso contrário. Segundo 

Alexandre Wunderlich, a idéia (anotada por Câmara Leal) de que o processo 

indica movimento para a frente, enquanto o recurso denota movimento para 

trás, é de citação obrigatória em todos os manuais de processo penal, 

chegando a esclarecer que: 

 

Espínola Filho expressa o entendimento da década de 40, ao alvorecer do atual Código 

de Processo Penal (legislação, à época, sem compromisso com o Estado 

Democrático), que passou a ser reproduzido pelos autores mais contemporâneos. 

Espínola Filho cita Affonso Fraga na esfera do processo civil, a fim de conceituar a 

expressão em sua origem etimológica: A palavra recurso é composta da partícula 

iterativa de origem desconhecida – re-retrogração, volta, renovação, e do substantivo 

latino – cursus, que, por usa vez, provém do verbo currere – e, assim, formada designa 

novo curso, repetição do movimento, no sentido figurado – proteção, auxílio, refúgio 

etc., e, no jurídico, iteração do pedido ou reclamação judiciária perante órgãos da 

jurisdição superior169. 

 

 Esta noção, portanto, é corrente em nossa doutrina, e partindo dela 

tem-se conceituado recurso como “a providência legal imposta ao juiz ou 

concedida à parte interessada, objetivando nova apreciação da decisão ou da 

                                                 
169 Idem, p. 29. 
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situação processual, com o fim de corrigi-la, modificá-la ou confirmá-la”170. De 

maneira geral, essa é a idéia que vem sendo repassada pelos doutrinadores171. 

 A questão conceitual está sujeita a críticas, as quais, por sua vez, irão 

se relacionar à natureza jurídica que se reconhece ao recurso, sendo possível, 

sobre este tema, serem levantadas três hipóteses: 

 a) Recurso como ação constitutiva autônoma: para os defensores 

desta corrente existiriam pretensões diversas, segundo se trate de ação ou de 

recurso, ou seja, no primeiro caso com base num fato; no recurso, com 

fundamento numa sentença que se ataca.  Tal corrente é repelida por José 

Frederico Marques, que assim expõe: 

 

Emilio Betti, no Direito Processual Civil, e Giovanni Leone, no Direito Processual Penal, 

conceituam o recurso como espécie e modalidade do direito de ação, filiando-o, o 

último, à categoria das ações constitutivas. Errôneo é, porém, tal entendimento. Como 

bem explica Carlo Umberto Del Pozzo, o “poder de agir tem por objeto a iniciativa do 

processo genericamente considerado”, enquanto que o “poder de recorrer tem por 

objeto apenas uma fase do mesmo processo, ou, mais precisamente, o controle da 

decisão sobre o pedido”. E mais adiante acrescenta: “o recuso é direito que nasce no 

processo, no próprio instante em que a decisão judicial declara qual o direito existente 

e põe fim à atividade processual já realizada, enquanto que o direito de ação, embora 

de natureza processual, preexiste logicamente a este. È qualcosa che lo muove, lo 

determina, lo crea; è quindi per ciò solo preesistente”172. 

 

                                                 
170 NORONHA, E. Magalhães. Curso de Direito Processual Penal . São Paulo: Saraiva, 1997, 

p. 451. 
171 A título de exemplo, veja-se no Direito Português: “Os recursos são o meio hábil para 

impugnar as decisões judiciais, visando reparar eventuais erros que nelas possam estar 

contidos” (KEMPREL, Luciana Rodrigues. Os recursos em processo penal: relevância e 

determinação tendo em vista a ordem jurídica constitucional e processual penal em Portugal. 

Revista Brasileira de Ciências Criminais , Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, ano 11, 

n. 45, p. 59, outubro-dezembro 2003).  
172 MARQUES, op. cit., pp. 181-182. 
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 b) Recurso como forma de obter o reexame de uma decisão: esta 

corrente vê no recurso o meio idôneo para se obter a reforma de uma sentença 

ou decisão. Efetivamente também não é correto tal posicionamento, porque em 

face dele as mencionadas ações autônomas de impugnação, que podem ser 

utilizadas mesmo após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, 

se estabeleceriam como recursos.  

 c) Recurso como desdobramento da relação jurídico-processual em 

curso173: sob este ponto de vista, o recurso seria um desdobramento do direito 

de ação, o que acarretaria um novo procedimento dentro do mesmo processo, 

só que então em fase recursal.  

 Assim, com o recurso não há um novo processo, mas um 

prolongamento do exercício do direito de ação garantido pelo duplo grau de 

jurisdição antes que ocorra o trânsito em julgado, valendo neste ponto a 

definição de recurso “como o meio voluntário de impugnação de decisões, 

utilizado antes da preclusão e na mesma relação jurídica processual, apto a 

propiciar a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração da 

decisão”174.  

 Partindo-se das premissas acima relacionadas quanto à natureza 

jurídica do recurso e do reconhecimento de que os recursos apresentam traços 

similares em sentido lato (ainda que se reconheça que para a delimitação mais 

exata de um conceito seria necessária a determinação da espécie de recurso a 

                                                 
173 Aderem a esse posicionamento, entre outros: Paulo Rangel (Direito Processual Penal . Rio 

de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 728); Marques (op. cit., pp. 185-186); Grinover, Gomes Filho 

e Fernandes (op. cit., p. 32); Wunderlich (op. cit., p. 31). 
174 GRINOVER; GOMES FILHO; FERNANDES, op. cit., p. 31. 
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ser conceituada), Alexandre Wunderlich, revisitando o conceito de recurso 

dentro do modelo garantista, expõe corretamente que: 

Todos (recursos), conjuntamente fazem parte do complexo sistema constitucional de 

impugnações e representam – cada espécie – uma via de impugnação capaz de 

ensejar, sem construir uma outra relação processual, o necessário reexame do julgado 

(sem que tenha o mesmo passado em julgado), para que o mesmo seja esclarecido, 

reformado, confirmado ou invalidado175. 

 

2.2.2 Princípios 

 

 a) Taxatividade : de acordo com este princípio, o rol de recursos e as 

hipóteses de cabimento estão previstos em lei, não sendo lícito às partes criar 

um recurso para sanar seu inconformismo. Ele surge da necessidade de se 

criar um ponto final nos litígios, a fim de que a via recursal não permaneça 

infinitamente aberta, o que acaba por exigir a necessidade de previsão legal do 

recurso176, devendo a lei apontar, ainda, qual será o recurso cabível (princípio 

da singularidade). 

 Não se pode deixar de considerar, entretanto, a possibilidade aberta 

pelo art. 3º do Código de Processo Penal, não sendo possível excluir-se, de 

início, a incidência da interpretação extensiva, ou mesmo da aplicação 

                                                 
175 WUNDERLICH, op. cit., p. 32. 
176 “Por esse princípio, resta prejudicado dizer-se sobre recursos inominados, por falta de previsão legal. 

Em com este fundamento é que o Supremo Tribunal Federal não tem conhecido remédios com a natureza 

recursal, não firmados no texto legal” (CONSTANTINO, Lúcio Santoro de. Recursos criminais, 

sucedâneos recursais criminais e ações impugnativas  autônomas criminais . Porto Alegre: Livraria 

da Advogado, 2004, p. 32. 
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analógica de certas regras, como ocorre, por exemplo, na hipótese do recurso 

em sentido estrito, em casos especiais177. 

 b) Unirrecorribilidade : significa que de uma mesma decisão judicial 

somente caberá um único recurso, não se admitindo a interposição de dois 

recursos da mesma decisão. O legislador prevê tal princípio no art. 593, § 4º do 

Código de Processo Penal, ao vedar a possibilidade de se interpor recurso em 

sentido estrito quando cabível a apelação. 

 Assim, por exemplo, se o juiz condena o réu e o Ministério Público 

pretende impugnar a parte da sentença que concedeu sursis ao acusado, 

deverá interpor recurso de apelação e não recurso em sentido estrito (art. 581, 

XI c/c 593, I e § 4º, todos do Código de Processo Penal). 

  Todavia, neste ponto é interessante anotar a regra do artigo 608 do 

Código de Processo Penal, segundo a qual: “o protesto por novo júri não 

impedirá a interposição da apelação, quando, pela mesma sentença, o réu tiver 

sido condenado por outro crime, em que não caiba aquele protesto. A 

apelação, entretanto, ficará suspensa, até a nova decisão provocada pelo 

protesto”. 

 Neste caso, tratando-se da chamada decisão objetivamente complexa, 

com capítulos distintos e na qual aparecem diversos requisitos de 

admissibilidade (havendo condenação por mais de um crime), não há que se 

                                                 
177 Como exemplo, veja-se a seguinte ementa: “O aditamento à denúncia corresponde a uma modalidade 

de denúncia complementar. Seu não recebimento enseja a interposição de recurso em sentido estrito, 

com fulcro no art. 581, I, do CPP” (STF – RE – Rel. Nélson Néri da Silveira – RT 607/410. In: FRANCO, 

Alberto Silva; STOCO, Rui. Código de processo penal e sua interpretação jurisp rudencial. Vol. II. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 2987. 
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falar em exceção ao princípio, mas, na verdade, em confirmação de que 

somente cabe um único de uma parte da decisão178. 

 Também não constitui exceção ao princípio da unirrecorribilidade a 

possibilidade de interposição concomitante dos recursos extraordinário e 

especial, havendo fundamentos constitucionais e legais que autorizem as duas 

impugnações (artigo 26 da Lei nº. 8.038, de 25-5-1990), em razão de serem 

tais recursos de fundamentação vinculada 179.   

 c) Fungibilidade : previsto no artigo 579 do Código de Processo Penal, 

segundo o qual o recurso equivocadamente interposto poderá ser conhecido 

pelo outro, desde que não tenha havido má-fé do recorrente180. 

 Instar anotar que tal princípio somente pode ser utilizado naqueles 

casos nos quais não se exige fundamentação vinculada (ex.: apelação e 

recurso em sentido estrito), não sendo possível nas hipóteses de recursos com 

requisitos de admissibilidade próprios (ex.: recurso extraordinário e especial). 

                                                 
178 Veja-se o esclarecedor exemplo oferecido por Paulo Rangel: “Tício responde perante o 

Tribunal do Júri em conexão pelos crimes de roubo e homicídio qualificado. Condenado pelos 

jurados, o juiz aplica pena de 21 anos pelo homicídio qualificado e cinco anos pelo roubo. Da 

parte da sentença que condenou pelo homicídio, somente cabe protesto por novo júri, e, da 

parte que condenou pelo roubo, somente cabe apelação. Assim, Tício irá interpor dois recursos 

da mesma sentença, porém de partes diferentes” (op. cit., p. 729). 
179 “Esses recursos tidos como excepcionais, embora incidam sobre um único acórdão, por 

prévia disposição legal, não maculam o princípio da unirrecobilidade. É que enquanto o 

extraordinário é interposto basicamente em matéria penal, quando houver contrariedade à 

Constituição Federal; o especial é utilizado, também em matéria penal, quando contrariar lei 

federal, ou negar-lhe vigência ou der àquela lei interpretação divergente de que lhe haja 

atribuído outro tribunal” (MOSSIM, Heráclito Antônio. Recursos em matéria criminal. São 

Paulo: Atlas, 2001, p. 40).  
180 Segundo José Frederico Marques, o objetivo do princípio “foi o de evitar o formalismo 

excessivo no conhecimento dos recursos e também as conseqüência iníquas e injustas muitas 

vezes daí advindas” (op. cit., p. 195). 
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  O problema que aqui se percebe diz respeito à expressão má-fé 

utilizada pelo texto legal, já que a lei não define o que ela significa, buscando a 

doutrina e jurisprudência levantar fórmulas que permitam a “correta” 

interpretação e alcance da expressão, como se fosse possível obtê-la sem 

subjetivismos, de maneira técnica e distante da realidade social, através de 

fórmulas fáceis e à disposição do operador, o que o situa diante do chamado 

“sentido comum teórico dos juristas”181, na expressão de Lenio Luiz Streck, que 

desta questão vem a esclarecer:   

 

O sentido comum teórico “coisifica” o mundo e compensa as lacunas da ciência 

jurídica. Interioriza – ideologicamente – convenções lingüísticas acerca do Direito e da 

sociedade. Refere-se à produção, à circulação e à “consumação” das verdades nas 

diversas práticas de enunciação e de escritura do Direito, designando o conjunto das 

representações, crenças e ficções que influenciam, despercebidamente, os operadores 

do Direito. Traduz-se em uma “paralinguagem”, situada depois dos significantes e dos 

sistemas de significação dominantes, que ele serve de forma sutil, para estabelecer a 

“realidade” jurídica dominante. É o local dos “segredos”182. 

 

 Assim, fica a advertência acerca de conceitos vagos e indeterminados, 

que acabam possibilitando ao juiz decidir como quiser, e sobre a existência de 

fórmulas prontas, devendo-se notar ainda que:  

 

 Cada vez mais sabe-se menos direito, porque o academicismo fisiológico já não 

 consegue mais vaticinar e deslumbrar, seja porque o sistema jurídico, em operação, 

                                                 
181 Acerca da noção de sentido comum teórico dos juristas, explica-se que “tal conceito traduz 

um complexo de saberes acumulados, apresentados pelas práticas jurídicas institucionais, 

provenientes de conhecimentos morais, teológicos, metafísicos, estéticos, políticos, 

tecnológicos, científicos, epistemológicos, profissionais e familiares, que os juristas aceitam em 

suas atividades por intermédio da dogmática jurídica” (STRECK, op. cit., p. 69). 
182 Idem. 
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 luta em favor da ignorância,  como vai acontecer, por exemplo, no processo penal, 

com  a incidência enorme e constante da prescrição: “quando ´tudo´ prescreve, qualquer 

 beócio é bom advogado”, como se ouve nos corredores dos Tribunais183. 

 

 De qualquer maneira, é possível registrar que se exige de forma 

pacífica que o recurso errôneo deva ser interposto no prazo do recurso que tem 

cabimento184. 

 d) Voluntariedade : os recursos dependem da vontade das partes ou 

de seus representantes legais, não havendo obrigatoriedade de interposição. 

Tal princípio caracteriza uma extensão do princípio ne procedat judex ex officio. 

 Preceitua o artigo 574 do Código de Processo Penal que “os recursos 

serão voluntários, excetuando-se os seguintes casos, em que deverão ser 

interpostos, de ofício, pelo juiz:...” A regra adotada pelo código é, portanto, no 

sentido de que não poderá haver recurso sem vontade da parte. Porém, na 

segunda parte do dispositivo se prevê a possibilidade do chamado “recurso de 

ofício”, o qual, entretanto, não constitui exceção à regra, pois este 

tecnicamente não pode ser considerado recurso. 

 Interessante notar que a doutrina classicamente classificou os 

recursos, entre outras maneiras, em voluntários e oficiais: 

 

Eles podem ser divididos em duas espécies, como recursos voluntários e oficiais. Os 

primeiros são direitos das partes, que pendem da vontade delas, e que não têm lugar 

senão quando elas usam deles. Os segundos são deveres impostos às autoridades, 

                                                 
183 COUTINHO, op. cit., pp. 17-18. 
184 “É imprescindível, ademais, que a interposição tenha sido feita no prazo concedido para o 

recurso que tem cabimento” (ACOSTA, Walter P. O processo penal . Rio de Janeiro: Coleção 

Jurídica da Editora do Autor, 1962, p. 335). 
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que expedem os atos correspondentes; elas devem interpô-los necessariamente ex 

officio”185. 

 

 Ao analisar a existência do recurso necessário, Paulo Rangel186 

entende que tal figura não é tecnicamente recurso, tendo-se em vista que este 

pressupõe a vontade de recorrer, que evidentemente o juiz não tem. Ainda, o 

recurso somente pode ser interposto pela parte, o que o juiz efetivamente não 

é. Em terceiro lugar, o recurso exige interesse na modificação da decisão e, 

finalmente, pelo princípio dispositivo, ou da iniciativa das partes, a lei não 

poderia obrigar alguém a litigar em juízo187. 

 O autor conclui então que o chamado recurso de ofício ou necessário 

tem a natureza jurídica de uma condição. “Ou seja, condição de eficácia da 

decisão. Enquanto o órgão jurisdicional superior (juízo ad quem) não apreciar a 

decisão, a mesma não produz seus regulares efeitos. Trata-se de uma 

condição suspensiva (cf. Código Civil – arts. 121 a 130 – Lei nº 10.496/02)”188. 

 e) Proibição da reformatio in pejus : princípio previsto expressamente 

no artigo 617 do Código de Processo, que estabelece não ser possível agravar 

a pena quando somente o réu houver apelado da sentença. 

 Tal princípio é característica evidente do sistema acusatório, no qual 

existe nítida separação entre as funções de acusar e julgar, não podendo o juiz 

agir ex officio e, portanto, não havendo acusação não pode haver piora na 

situação jurídica do réu. 

                                                 
185 PIMENTA BUENO, op. cit., p. 518. 
186 RANGEL, op. cit., p. 732. 
187 Tal instrumento ofende ainda o princípio acusatório, pois neste sistema ao juiz deve ficar reservada a função de 

julgar, sem preocupação com os gravames a que sujeita a parte. 
188 RANGEL, op. cit., p. 732. 
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 Outro argumento utilizado a favor da proibição da reformatio in pejus é 

a aplicação do princípio tantum devolutum quantum appellatum, o qual 

determina que somente a matéria levada a julgamento é que deverá ser 

julgada, impedindo uma decisão de maior amplitude, capaz de piorar a situação 

do recorrente189.  

  Aliás, tal raciocínio não irá se restringir à apelação, não obstante o 

dispositivo legal somente se referir a esta categoria de recurso, pois não há 

sentido em se limitar o princípio dessa maneira em face mesmo das regras do 

sistema acusatório, pelo que se infere a sua incidência em qualquer espécie de 

recurso. 

 A aplicação do princípio também não se restringe tão-somente à pena, 

no sentido de se proibir seu agravamento em caso de recurso exclusivo da 

defesa, mas o que se veda é qualquer gravame na situação do réu, seja ou não 

relacionado à pena, e “até mesmo com relação à matéria cognoscível de ofício 

– como, por exemplo, no caso das nulidades absolutas – o recurso do réu não 

pode servir de veículo para o reconhecimento de nulidade que prejudique a 

defesa”190, confirmando-se neste sentido a Súmula nº. 160 do STF. 

 Outra questão interessante relacionada ao assunto é a hipótese da 

reformatio in pejus indireta, que ocorreria naqueles casos em que a sentença é 

anulada, ficando o juiz vinculado ao máximo da pena imposta na primeira 

sentença, o que estaria correto, pois não nos parece coerente admitir que de 

recurso exclusivo da defesa, ainda que indiretamente, se possa agravar a 

situação do réu (o que seria possível caso se admita posicionamento diverso). 

                                                 
189 CONSTANTINO, op. cit., p. 39.   
190 GRINOVER; COMES FILHO; FERNANDES, op. cit., p. 45.  
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 Percebe-se que a jurisprudência atual se posicionou no sentido de, 

reconhecendo a reformatio in pejus indireta, vedar a possibilidade de 

agravamento da situação do réu, conforme se percebe na seguinte exposição: 

 

Nem sempre foi assim: os julgados mais antigos não reconheciam qualquer influência 

da sentença nula sobre a que viesse a ser proferida: STF, RT 179/998; RF 114/486. 

Mas a posição mudou a partir do Habeas Corpus n. 48.998 (RTJ 60/348), em que o 

STF entendeu, para a revisão criminal, que o art. 626, parágrafo único, CPP proíbe a 

agravação da pena, mesmo que a primeira sentença tenha sido anulada; e, se assim é 

para a revisão criminal – o que, observe-se, também é discutível – o mesmo raciocínio 

deve aplicar-se ao art. 617, atinente à apelação. A partir dessa posição, o STF, 

modificando o entendimento anterior, passou a afirmar a impossibilidade de nova 

sentença aplicar pena mais grave do que a fixada em decisão anulada por habeas 

corpus, porquanto isto levaria a uma verdadeira reformatio in pejus, vedada pelos arts. 

617 e 626 parágrafo único CPP, c/c art. 3º do mesmo código (RTJ 74/654). O STF 

reiteradamente afirmou a mesma posição (RTJ 84/687, 88/1.018, 95/1.018), no que foi 

acompanhado pelos tribunais estaduais191. 

 

 Tal entendimento, entretanto, não é isento de críticas, chegando Paulo 

Rangel192 a argumentar que não é ele admissível diante da falta de texto 

expresso, afirmando ainda que não se pode agravar aquilo a que a ordem 

jurídica não mais confere validade (a sentença anulada), que se estaria 

emprestando força a uma decisão que desapareceu em detrimento de uma 

proferida em perfeita harmonia com a ordem jurídica, e finalmente, que sendo o 

recurso voluntário, o réu recorre se quiser, e portanto, carrega o ônus do seu 

recurso com os resultados que lhe são previsíveis e possíveis. 

 De qualquer maneira, não há que se falar em reformatio in pejus 

indireta quando se tratar de anulação do processo por incompetência absoluta 

                                                 
191 idem, pp. 47/48. 
192 RANGEL, op. cit., p. 738. 
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do julgador, pois neste caso tem-se que o juiz competente vai refazer todo o 

processo, não fazendo sentido que se limite sua atividade em razão do 

anterior. 

 Quanto às decisões proferidas pelo Tribunal do Júri não se tem 

adotado também a proibição da reformatio in pejus indireta, para não se limitar 

a soberania do Tribunal Popular consagrada constitucionalmente (art. 5º, inciso 

XXXVIII, alínea c). 

 F) Reformatio in melius : é de se admitir que em caso de recurso 

exclusivo da acusação possa o Tribunal favorecer o réu, ainda que este não 

tenha recorrido, o que se encontra de conformidade com as premissas de um 

processo garantista já traçadas, sendo necessário ressaltar que na atual ordem 

não se pode admitir qualquer ofensa à liberdade de locomoção, ou outro 

gravame decorrente de uma condenação criminal ilegal. 

 Ademais, não se deve esquecer que não há qualquer proibição à 

aplicação da reformatio in melius, pois o que se veda no artigo 617 é o 

agravamento da situação do réu e não o contrário, o que se encontra, além 

disso, em consonância com os princípios estabelecidos a favor da defesa, 

como o do favor rei, que obriga se adote a norma mais favorável ao acusado, e 

respeita a mencionada visão garantista do processo penal. 

 

2.2.3 Efeitos dos Recursos 

 

 a) Efeito devolutivo : dizer que o recurso tem efeito devolutivo significa 

que a interposição deste devolve ao órgão jurisdicional indicado na lei o 

reexame de toda a matéria objeto do recurso. O Tribunal neste caso poderá 
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examinar, no caso da apelação, toda a matéria ou apenas parte dela, podendo 

o inconformismo do recorrente, portanto, ser amplo ou apenas parcial, surgindo 

daí a existência da apelação plena ou limitada193. 

 Quanto aos limites criados pelo efeito devolutivo, diz-se que se o 

recurso tem por objeto a decisão de todo o litígio, devendo o Tribunal analisar a 

matéria na sua inteireza, há reiteração de instância, e no caso de o recurso se 

referir a algum ato decisório sobre o procedimento, tem-se iteração de 

instância, daí se falar em recurso de instância iterada ou reiterada194. 

 Já se afirmou que o inconformismo poderá ser total ou parcial, o que 

ficará demonstrado na interposição e não nas razões recursais, podendo o 

Tribunal, entretanto, conhecer matéria não invocada pelo recorrente, 

respeitados os contornos impostos pela proibição da reformatio in pejus195. 

 b) Efeito suspensivo : a interposição do recurso, em algumas 

hipóteses, vai impedir a que a decisão produza seus efeitos, de imediato. 

Percebe-se pela sistemática adotada que tal efeito, ao contrário do devolutivo, 

                                                 
193 A origem do termo devolutivo está associada ao sistema processual inquisitivo, no qual “o 

monarca ou príncipe era o depositário da jurisdição penal, possuindo todo o poder de julgar; e 

como grande número de casos não lhe permitia exercê-lo direta e pessoalmente, delegava 

suas funções judicantes a funcionários subalternos e as reassumia quando necessário. Neste 

caso, quando um cidadão recorria da decisão do funcionário, d e v o l v i a  ao monarca ou ao 

príncipe o reexame da decisão, fazendo nascer, assim, o efeito devolutivo” (Idem, p. 746). 
194 “O recurso de instância reiterada é sempre contra sentença definitiva, ao reverso do que 

sucede com o de instância iterada, que só abrange o ato decisório de que se recorre, ou seja, 

uma decisão terminativa ou interlocutória” (MARQUES, op. cit., p. 203).  
195 “Por isso é que o brocardo latino tantum devolutum quantum appellatum (relativo à extensão 

do conhecimento), completa-se pelo acréscimo vel appellari debebat (relativo à profundidade). 

(...) Assim, nos limites da matéria impugnada ou cognoscível de ofício e desde que não 

modifique o pedido e a causa de pedir (que delimitam a pretensão), o tribunal poderá 

livremente apreciar, no recurso, aspectos que não foram suscitados pelas partes” (GRINOVER; 

COMES FILHO; FERNANDES, op. cit., p. 52).  
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é uma exceção, e que, desta maneira deverá estar previsto na norma 

processual penal; veja-se, por exemplo, o artigo 597 do Código de Processo 

Penal (a apelação da sentença condenatória terá efeito suspensivo, salvo o 

disposto no art. 393, a aplicação provisória de interdições de direitos e de 

medidas de segurança (arts. 374 e 378), e o caso de suspensão condicional da 

pena). 

 Quanto ao recurso em sentido estrito, conforme o artigo 584 do Código 

de Processo Penal, percebe-se que terá este efeito suspensivo nas hipóteses 

previstas no artigo 581, incisos VII e XV (o artigo 584 se encontra parcialmente 

revogado, pois no que se refere à concessão de livramento condicional e à 

unificação de penas, estabeleceu a Lei de Execução Penal Lei nº. 7.210/84 que 

caberá recurso de agravo sem efeito suspensivo; e quanto à hipótese da 

conversão de multa em detenção, tal fato hoje não mais é possível em face da 

Lei nº. 9.268/96, que alterou o artigo 51 do Código Penal). 

 Acerca da interposição dos embargos de declaração (artigo 619 do 

CPP), a lei não concedeu a eles a possibilidade de suspender os efeitos da 

decisão; o que ocorre é que, em face da omissão do Código de Processo Penal 

quanto a esse aspecto, se aplica analogicamente a regra do artigo 538 do 

Código de Processo Civil (art. 3º, do CPP), que determina a interrupção do 

prazo para a interposição de outros recursos, porém, não concede aos 

embargos de declaração efeito suspensivo. 

 Quanto à apelação, certamente que a questão mais importante se 

refere à prisão, e neste aspecto a sentença absolutória terá efeito meramente 

devolutivo, devendo o réu preso ser colocado em liberdade, mesmo diante de 

recurso da acusação. Quanto ao recurso de apelação interposto em face de 



 

 

118  

sentença condenatória, há séria discussão com referência ao alcance do efeito 

suspensivo, que se refere à análise dos artigos 393 e 594 do Código de 

Processo Penal, o que se fará em tópico específico (item 2.3).  

 c) Extensão subjetiva dos efeitos da decisão nos r ecursos : tratado 

pela doutrina como efeito extensivo, ocorre naquela hipótese na qual o 

resultado do recurso interposto aproveita ao co-réu que não recorreu, desde 

que o motivo não seja de caráter exclusivamente pessoal. Previsto no artigo 

580 do Código de Processo Penal196. 

 Registre-se ainda que o efeito se opera quanto à decisão preferida no 

recurso e não propriamente do recurso, tanto que será possível se encontre tal 

efeito também nas ações impugnativas autônomas (habeas corpus, revisão 

criminal e mandado de segurança). 

 

2.2.4 Juízo de Admissibilidade 

 

 Os recursos estão sujeitos a um prévio juízo no qual será verificado se 

estão presentes os pressupostos necessários para o seu conhecimento, ou 

seja, um juízo de admissibilidade (ou de prelibação), e somente após tal 

verificação é que o Tribunal poderá conhecer do recurso, analisando o mérito 

(juízo de delibação). 

 O juízo de admissibilidade será realizado tanto pelo juízo a quo quanto 

pelo juízo ad quem, devendo o primeiro circunscrever-se ao exame dos 

                                                 
196 Segundo Walter P. Acosta, trata-se de “um preceito de interesse da sociedade e da Justiça, 

pois impede que sobre o mesmo fato, objeto da acusação, se pronunciem decisões 

contraditórias” (op. cit., p. 335). 
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requisitos no momento da interposição do recurso. Assinale-se que o órgão 

judicial recorrido não poderá excluir a possibilidade do juízo ad quem realizar o 

juízo de prelibação; assim, quando não houver previsão legal de recurso da 

decisão judicial que rejeitar o recurso interposto, não poderá o juiz recorrido 

fazê-lo. 

 Quanto ao juízo de mérito, será este realizado pelo órgão ad quem, 

que poderá optar por negar ou conceder provimento ao recurso, sendo 

possível, neste último caso, de verificar-se duas espécies de vícios que 

maculam a sentença, quais sejam: o error in procedendo e o error in judicando. 

 Na primeira hipótese (error in procedendo) se está diante de um vício 

de procedimento, de desrespeito às normas processuais, o que acabará 

ensejando a anulação da decisão. O error in judicando, ou seja, vício no 

julgamento, se verifica naquele caso em que o juiz recorrido não aplicou 

corretamente o direito material, não observou corretamente as questões de fato 

ou de direito ligadas ao mérito, o que irá demandar a reforma da decisão 

recorrida197. 

 No que respeita aos requisitos de admissibilidade dos recursos, a 

doutrina os divide tradicionalmente em pressupostos objetivos e subjetivos, que 

serão doravante mencionados198. 

                                                 
197 A regra do artigo 512 do Código de Processo Penal, segundo a qual “o julgamento proferido pelo 

tribunal substituirá a sentença ou decisão recorrida no que tiver sido objeto do recurso”, vai se aplicar, por 

óbvio, à hipótese de erro in judicando, pois, em se tratando de vício no procedimento, a sentença será 

cassada e os autos deverão ser baixados para que outra sentença seja proferida, a fim de que não haja 

supressão de instância. 
198 Paulo Rangel prefere falar na existência de requisitos extrínsecos e intrínsecos dos recursos (op. cit., 
p. 763). Fazendo um paralelo com as condições da ação e pressupostos processuais, Ada Pellegrini 
Grinover fala em condições de admissibilidade dos recursos (possibilidade jurídica – previsão no 
ordenamento; legitimação; interesse em recorrer – utilidade mais adequação) e pressupostos processuais 
para a constituição de uma fase procedimental válida (investidura do juiz; capacidade de quem formula o 
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2.2.4.1 Pressupostos processuais objetivos 

 

 a) Cabimento : relaciona-se à possibilidade jurídica do pedido recursal, 

no sentido de que a medida impugnativa deverá estar prevista em lei e de que 

o recurso interposto deve ser adequado à impugnação. 

 Em certas ocasiões, a própria lei processual penal veda a possibilidade 

de recurso, como, por exemplo, ocorre na hipótese prevista no artigo 273 do 

CPP199, caso em que não poderá o interessado se valer desse meio de 

impugnação ante a ausência do requisito relacionado ao cabimento. 

 Interessante notar a hipótese das decisões interlocutórias, pois verifica-

se no processo penal que a regra nestes casos seria a da irrecorribilidade, com 

exceção das hipóteses previstas no artigo 581 do Código de Processo Penal 

(cujo rol é encarado como taxativo, admitindo-se em hipóteses excepcionais 

interpretação e analogia, conforme se expôs no item 2.2.2, “a”, neste capítulo) 

e outras expressamente previstas em leis especiais200. 

 Ocorre, entretanto, em relação às interlocutórias irrecorríveis, 

desde que a matéria tratada não esteja sujeita à preclusão temporal, que 

poderão ser estas reexaminadas quando do recurso da apelação e, no 
                                                                                                                                               
recurso; regularidade formal da interposição do recurso; inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) 
(GRINOVER; COMES FILHO; FERNANDES, op. cit., p. 72-75).  
199 “Do despacho que admitir, ou não, o assistente, não caberá recurso, devendo, entretanto, constar dos 

autos o pedido e a decisão.” 
200 Em sentido contrário, verifica-se o seguinte entendimento: “pode ainda o rol do recurso em sentido 

estrito ser tratado como meramente exemplificativo, cabendo sua aplicação em quaisquer outras 

hipóteses de interlocutórias relevantes, mediante integração pela analogia, costumes e princípios gerais 

do direito. Defende essa posição o jurista René Ariel Dotti, que, em aulas de mestrado e doutorado na 

Universidade Federal do Paraná, professa a aplicação do recurso em sentido estrito a todas as decisões 

interlocutórias do processo penal. Estaria o artigo 581 do CPP a mencionar decisões relevante no 

processo penal, como exemplos orientadores e não como limite de acesso recursal” (CORDEIRO. In: 

BONATO, op. cit., pp. 169-170).  
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caso de possibilidade de dano irreparável, poderão ser combatidas 

mediante ações impugnativas autônomas, como o habeas corpus e o 

mandado de segurança.   

 Na hipótese de despacho ordinatório ou de mero expediente, 

quando houver inversão tumultuária do processo, comportará ele 

correição parcial, que tem características recursais. 

 b) Tempestividade : a interposição do recurso deverá ser feita 

dentro do prazo previsto em lei. Assim, é a norma processual penal que 

estabelece em cada caso específico o prazo no qual deverá o recurso 

ser interposto. 

 Nos termos do art. 798 do Código de Processo Penal, os prazos 

processuais são fatais, contínuos e peremptórios, não se interrompendo 

por férias, domingo ou feriado, salvo se houver impedimento do juiz, 

força maior ou obstáculo judicial oposto pela parte contrária (art. 798, § 

4º). 

 Quanto ao Ministério Público, cujo prazo de interposição começa 

a contar da data de aposição do seu ciente, não tem este no processo 

penal os benefícios do artigo 188 do Código de Processo Civil, que prevê 

o prazo em dobro para recorrer. 

 Já no que respeita à Defensoria Pública, tem o réu por ela 

assistido prazo em dobro para recorrer, regra esta, aliás, que se aplica a 

todos os prazos processuais, por força do artigo 89, I, c/c artigo 128, I, 
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ambos da Lei Complementar nº 80/1994201, e que se deve às condições 

muitas vezes precárias e à sobrecarga de serviço a que se encontra 

submetida a Defensoria Pública, que acabam ensejando um tratamento 

desigual, a fim de se minorarem as carências no atendimento ao 

hipossuficiente. 

 c) Regularidade formal : o recurso deve preencher as formalidades 

legais para ser recebido. Regra geral sobre a forma está no art. 578 do CPP, 

podendo o recurso ser interposto por petição ou termo nos autos. De notar-se 

que a forma de interposição dos recursos na primeira instância é bastante 

simples (basta, por exemplo, que o réu, intimado pelo oficial de justiça da 

sentença, manifeste sua vontade de que ela seja submetida ao Duplo Grau de 

Jurisdição, e que tal vontade seja certificada de que o recurso estará 

interposto). Porém, quanto a recurso interposto no segundo grau ou diante dos 

Tribunais Superiores, a forma deverá ser escrita e através de petição. 

 Outra formalidade é a motivação (artigo 588 c/c 600, do Código de 

Processo Penal), isto é, a apresentação das razões, sem as quais se opera a 

nulidade. Exceção: no protesto por novo júri não há a necessidade de razões. 

 d) Ausência de fatos impeditivos ou extintivos (de sistência, não 

recolhimento à prisão, deserção, preclusão e renúnc ia) 

Desistência : ligada ao princípio da voluntariedade, a desistência vai consistir 

numa manifestação de vontade do recorrente no sentido de retirar o recurso 

legalmente interposto. Em decorrência da voluntariedade, o recorrente não está 

                                                 
201 Ver a Lei n. 7.871/1989 que acrescentou o § 5º ao artigo 5º da Lei 1.060/50, estabelecendo que “nos 
Estados onde a assistência judiciária seja organizada e por eles mantida, o Defensor Público, ou quem 
exerça cargo equivalente, será intimado pessoalmente de todos os atos do processo, em ambas as 
instâncias, contando-se-lhes em dobro todos os prazos” (g.n.).  
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obrigado a prosseguir com o recurso, sendo ela, ainda, unilateral, ou melhor, 

não depende da anuência de outros sujeitos do processo. 

 Em face do princípio da indisponibilidade da ação penal (artigos 42 e 

576, ambos do Código de Processo Penal), não poderá o Ministério Público 

desistir do recurso interposto. 

Recolhimento à prisão : exige a lei processual penal que o réu condenado ou 

pronunciado se recolha à prisão para recorrer (artigo 594 c/c 408, § 1º, ambos 

do Código de Processo Penal), salvo nas hipóteses em que o réu for primário e 

de bons antecedentes, ou condenado por crime de que se livre solto (artigo 594 

c/c 408, § 2º, do Código de Processo Penal). 

 Entende-se que tal dispositivo fere princípios constitucionais, 

destacando-se a presunção de inocência e a ampla defesa, sendo certo que o 

correto seria desvincular-se o exercício do Duplo Grau de Jurisdição de 

qualquer exigência de recolhimento à prisão, o que estaria de acordo com os 

postulados garantistas acima traçados, e será objeto de exame mais apurado 

logo adiante (item 2.3). 

Deserção : consiste em uma sanção de natureza processual que irá impedir o 

conhecimento do recurso e ocorre em duas hipóteses expressamente previstas 

em lei:  

I – Falta de preparo: ou seja, a falta de pagamento das custas, nos termos do 

art. 806, § 2º, do Código de Processo Penal (tal exigência, segundo se tem 

entendido, somente seria possível na hipótese do querelante na ação penal 

privada recorrer, pois, caso contrário, se estaria violando o direito ao Duplo 

Grau de Jurisdição e à ampla defesa). 
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II – Fuga do preso: se o condenado foge após haver apelado seu recurso será 

considerado deserto, conforme previsão do artigo 595 do Código de Processo 

Penal. 

 Em que pese a jurisprudência atual, majoritariamente, validar tal 

dispositivo, entendemos que ele ofende o princípio constitucional da ampla 

defesa e da presunção de inocência, indo de encontro aos ditames do 

processo garantista que se procurou delinear neste trabalho. 

Preclusão : representa a perda de uma faculdade ou direito processual, que 

não foi exercida no tempo e modo devidos. Pode ser temporal, lógica ou 

consumativa. 

 Na hipótese dos recursos, vai ocorrer a preclusão temporal quando não 

se exercita o direito no tempo exigido em lei (vide tempestividade). 

 Quanto à preclusão consumativa, esta vai ocorrer quando o ato já tiver 

sido praticado pela parte (quando o ato já se consumou, a parte não poderá 

repeti-lo). Esta questão liga-se aos problemas da unirrecorribilidade e da 

variabilidade dos recursos. 

 Finalmente, vai ocorrer a preclusão lógica quando a prática do ato 

processual for incompatível com outro já praticado (por exemplo: quando há a 

renúncia).   

Renúncia : vai se dar antes da interposição do recurso e trata-se de um fato 

impeditivo, que consiste na manifestação de vontade do recorrente no sentido 

de que não deseja recorrer. Também é decorrência do princípio da 

voluntariedade. 
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 Tanto o Ministério Público quanto a defesa poderão renunciar, porém, 

uma vez interposto, conforme já se viu, somente a defesa poderá desistir 

(artigo 576 do Código de Processo Penal). 

 Tendo-se em vista que o artigo 577 do Código de Processo Penal 

prevê a possibilidade de que o recurso seja interposto pelo próprio réu, se tem 

admitida a hipótese de renúncia por ele. O problema que aqui se discute diz 

respeito àquela hipótese na qual há divergência entre as vontades do réu e de 

seu advogado, caso em que deverá prevalecer, em razão da ampla defesa, a 

opinião do defensor202. 

 

2.2.4.2 Pressupostos processuais subjetivos:  

  

 a) Legitimidade : refere-se à pertinência subjetiva dos recursos, 

devendo ser observada a titularidade para interposição de recursos203. 

Segundo o artigo 577 do Código de Processo Penal, poderão interpor recurso: 

o Ministério Público, o querelante, o réu, seu procurador ou defensor. Deve-se 

observar que na hipótese do réu existe uma legitimidade concorrente ou 

disjuntiva. O defensor do réu tem, portanto, ao mesmo tempo, capacidade 

postulatória e recursal (na hipótese de divergência entre o réu e seu defensor 

veja-se o ponto anterior, que trata da renúncia). 

                                                 
202 Quanto a este aspecto, ver a súmula n. 705 do STF: “A renúncia do réu ao direito de 

apelação, manifestada sem a assistência do defensor, não impede o conhecimento da 

apelação por este interposta.” 
203 Segundo E. Magalhães Noronha “a regra de que a titularidade do direito de recorrer cabe a 

quem tiver interesse na reforma ou modificação na decisão é consagrada no parágrafo único 

do art. 577”(op. cit., p. 454). 
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 O artigo 598 complementa a regra do dispositivo anterior ao conceder 

capacidade recursal ao ofendido204 ou a qualquer das pessoas mencionadas 

no artigo 31 (cônjuge, ascendente, descendente ou irmão do ofendido), nos 

crimes de competência do Tribunal do Júri ou do juiz singular, se da sentença 

não for interposta apelação pelo Ministério Público no prazo legal205. 

 Acerca de tal estipulação se tem entendido que ela não viola a regra 

prevista no artigo 129, I, da Constituição Federal, pois é evidente o interesse do 

ofendido recorrer em face dos efeitos da sentença penal na jurisdição civil no 

que respeita à reparação de danos, notando-se, por exemplo, que a sentença 

absolutória impede a propositura da execução civil (artigo 63 do Código de 

Processo Penal c/c artigo 584, II, do Código de Processo Civil). 

 Por outro lado, não há de se reconhecer que o ofendido ao recorrer 

estaria a promover a ação penal pública, porque, ao se adotar esse raciocínio, 

seria forçoso reconhecer que o réu, ao apelar, também estaria a promovê-la, o 

que evidentemente não é aceitável. Assim, o legislador concedeu ao ofendido a 

possibilidade de recorrer naquelas hipóteses em que o Ministério Público não o 

                                                 
204 “Todavia, o direito de recorrer do ofendido é restrito: cabe apenas no tocante à apelação e 

no que tange com o recurso em sentido estrito interposto contra sentença de impronúncia, ou 

contra decisão que decretar a extinção da punibilidade. É o que se infere, claramente, das 

normas contidas nos arts. 598 e 584, § 1º, do Cód. de Proc. Penal. Mas é de ponderar-se que 

ainda cabe à vítima, ou seu representante legal, interpor recursos nos casos do art. 581, nº XV, 

do art. 619 e do art. 639 do Cód. de Proc. Penal” (MARQUES, op. cit., p. 201). 
205 O ofendido poderá recorrer na qualidade de assistente (caso em que figura no processo 

como parte, embora com poderes limitados) ou como terceiro, nos termos do artigo 598, do 

Código de Processo Penal (quando intervém no processo no momento de recorrer). 
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faz, com o fim de evitar que tal omissão acabe por prejudicar seu direito ao 

ressarcimento dos prejuízos na esfera cível206.  

 b) Interesse : segundo o art. 577, § único, do Código de Processo 

Penal: “ não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na 

reforma ou modificação da decisão”. 

 O interesse vai ser representado pelo binômio: necessidade e utilidade, 

representando esta última a idéia de que através do recurso se poderá, no 

caso, conseguir uma posição processual mais vantajosa do que a obtida na 

decisão. 

 Já o interesse-necessidade reside na impossibilidade de se obter essa 

posição mais confortável sem a intervenção do Estado-Juiz, no caso presente 

sem a interposição do recurso. 

 Algumas questões relacionadas ao tema podem ser neste momento 

levantadas, tais como aquela relacionada à possibilidade de o réu apelar da 

sentença absolutória, o que se entende será possível em alguns casos, e 

depende do fundamento da sentença absolutória, que pode impedir ou não 

futura ação civil de reparação de danos. 

 Assim, por exemplo, as hipóteses de absolvição previstas nos incisos 

II, III, IV e VI, do artigo 386 do Código de Processo Penal, não impedem a 

propositura de ação civil, caso em que poderá o réu apelar visando à 

modificação do fundamento para impedir futuro pedido de ressarcimento. 

Ainda, se o réu for absolvido em face de legítima defesa putativa, também 

                                                 
206 Em face disto, entendemos que o ofendido não poderá recorrer no caso de condenação 

visando ao agravamento da pena, com exceção daquela hipótese em que o quantum da pena 

fixada ensejar a prescrição retroativa.  
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nesta hipótese poderá recorrer, pois o artigo 1.540 do Código Civil possibilita a 

ação civil. 

 Quanto a casos especiais envolvendo o Ministério Público, se ressalta, 

de início, a possibilidade de o promotor recorrer em benefício do réu, 

posicionando-se contra esta hipótese José Frederico Marques, que expõe:  

 

Ao Ministério Público falta legítimo interesse em recorrer em favor do réu. Não pode 

ele, portanto, interpor apelação, ou recurso em sentido estrito, para pleitear, do juízo ad 

quem, a absolvição do acusado. Nem mesmo quando tenha se pronunciado, nesse 

sentido, ao oficiar no processo de primeiro grau, facultado lhe está interpor recurso com 

aquele conteúdo e finalidade207.  

 

 Em sentido contrário, há que se considerar que a nova ordem 

constitucional estabeleceu uma gama de atribuições ao Ministério Público, que 

obrigariam ao órgão ministerial atuar na defesa da ordem jurídica (ver ainda o 

artigo 127, caput, da Constituição Federal), extrapolando em suas funções, 

portanto, o mero exercício acusatório, o que estaria a permitir o recurso 

ministerial nesses casos. 

Inclusive, os motivos acima expostos levaram Paulo Rangel a apontar o 

erro na idéia de que o Ministério Público poderia “recorrer em favor do réu”, 

tratando-se de afirmar, na verdade, que nestas situações estaria atuando como 

defensor da ordem jurídica violada208. 

                                                 
207 MARQUES, op. cit., p. 207. No mesmo sentido Heráclito Mossin, para quem “o interesse na reforma de 

uma decisão pressupõe a sucumbência. Diante disso, se a sentença deu provimento ao pedido contido na 

peça angular da relação jurídico processual, condenando o réu, à eloqüência que o órgão ministerial não 

sofreu nenhum gravame, razão pela qual não pode ele recorrer por ausência de interesse” (op. cit., p. 49). 
208 RANGEL, op. cit., p.776. Admitindo ainda o recurso do Ministério Público nestes casos: GRINOVER; 

GOMES FILHO; FERNANDES, op. cit., pp. 86-87; MACHADO, Wander Machado. Os recursos no 

processo penal e a reformatio in pejus . São Paulo: WVC Editora, 2002, pp. 49-51.  
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 Porém, quando se tratar de sentença condenatória em ação 

exclusivamente privada não poderá o Ministério Público recorrer, tendo-se em 

vista que neste caso, tratando-se de ação penal exclusivamente privada, vigora 

o princípio da disponibilidade, que possibilita ao autor da ação penal dispor 

sobre o conteúdo material do processo209. 

  Entretanto, em se tratando de sentença absolutória em ação 

exclusivamente privada, não haveria empecilho ao recurso interposto pelo 

Ministério Público, que mais uma vez neste caso estaria atuando em favor da 

ordem jurídica violada, conforme lhe permite a Constituição Federal em seu 

artigo 127, caput (veja-se ainda o artigo 257 do Código de Processo Penal). 

 

2.3 ANÁLISE DOS ARTIGOS 594 E 595 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 

 

 Bastante controvertida a aplicação dos dispositivos acima mencionados 

em face da atual ordem constitucional, pois vinculam em certos casos o direito 

ao exercício do Duplo Grau de Jurisdição ao recolhimento à prisão e à 

proibição de fuga do preso recorrente. 

 Assim, afirma o artigo 594 que “o réu não poderá apelar sem recolher-

se à prisão, ou prestar fiança, salvo se for primário e de bons antecedentes, 

assim reconhecido na sentença condenatória, ou condenado por crime de que 

                                                 
209 O Ministério Público, nos processos de ação penal exclusivamente privada, pode também 

recorrer, nunca, porém, para insurgir-se contra o mérito de sentença absolutória. O direito de 

acusar foi, aí, transferido integralmente ao ofendido, e, por isso, falta ao parquet legítimo 

interesse “na reforma ou modificação da decisão”. Aplicando-se, portanto, o que diz o parág. 

Único do art. 577, verifica-se que, em tal caso, lhe falece a qualidade para recorrer” 

(MARQUES, op. cit., p. 200). 
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se livre solto”. O não-recolhimento do réu à prisão naqueles casos em que a 

sentença condenatória assim o determina ensejaria o não conhecimento do 

recurso, diante da existência de fato impeditivo (vide item 2.2.4.1, “d”). Trata-

se, no caso, de uma modalidade de prisão cautelar do processo, denominada 

de prisão decorrente de sentença penal condenatória210. 

 De início, para a análise deste dispositivo, o que de resto serve para 

todo o processo penal, e especialmente para as prisões cautelares, vale a 

advertência, enfatizada por Gilson Bonato211, de que a legislação processual 

penal brasileira foi fruto da influência dos regimes facista e nazista, e o nosso 

Código, datado de 1941, recebeu forte influência do Código Italiano. 

 Ao lado dessa constatação, percebe-se que a Constituição de 1988 

evidentemente veio alterar por completo o quadro, evidenciando a adoção de 

um modelo acusatório, que apresenta a liberdade do acusado como regra e o 

direito de defesa acima de qualquer formalidade, o que acaba por demandar 

uma nova postura diante da aplicação do processo penal, reconhecendo-se 

que: 

 

(...) a Constituição Federal acabou por não recepcionar muitos dispositivos do Código 

de Processo Penal, razão pela qual se torna necessária uma nova leitura da legislação 

infraconstitucional, ou melhor, uma leitura em conformidade com Constituição, a fim de 

que os preceitos maiores possam ser respeitados e efetivados no processo212. 

 

                                                 
210 Pode-se acrescentar a esta, com características semelhantes, a denominada prisão 

decorrente de pronúncia, prevista no artigo 408, § 1º e 2º, do Código de Processo Penal. 
211 BONATO, op. cit., pp. 101-102. 
212 Idem, pp. 102-103. 
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 E justamente a necessidade dessa nova leitura trazida pela 

Constituição, que efetivamente fez uma opção pelo sistema acusatório, 

fazendo concluir que a regra do artigo 594 não teria validade em face dos 

princípios elencados na Carta Política, especialmente a Presunção de 

Inocência (artigo 5º, LVII, CF), representando tal determinação legal (art. 594) 

verdadeira antecipação de pena, vedada pelo mencionado princípio, e baseada 

em critérios puramente objetivos, consistentes na não-primariedade ou 

ausência de bons antecedentes. E tudo isso dentro de um sistema em que 

qualquer prisão cautelar deve ser vista como uma exceção213. 

 Para não ficar somente na ofensa ao princípio da Presunção de 

Inocência, cujo alcance tem sido tão restringido (à mera proibição de se 

inscrever o nome do réu no rol dos culpados antes do trânsito em julgado da 

sentença penal condenatória214), podem ser mencionados outros princípios, 

                                                 
213 Infelizmente, na prática, não ocorre bem assim, conforme ressalta Alberto M. Binder, ao 

expor que “na realidade de nossos sistemas processuais,a prisão preventiva é uma medida 

habitual, aplicada com um alto grau de discricionariedade e constitui, em muitos casos, a 

verdadeira pena. Este fenômeno é denominado de “os presos sem condenação” e sua 

proporção na América Latina está entre 60% e 90% do total de pessoas presas” (op. cit., p. 

148). Evidente que tal absurdo a de ser combatido, chegando Luigi Ferrajoli ao extremo de 

defender a supressão de qualquer prisão processual: “Si no se quiere reducir la presunción de 

inocencia a puro oropel inútil, debe aceptarse esta provocación de Manzini, demonstrando que 

no solo el abuso, sino ya antes el uso de este instituto es radicalmente ilegítimo y además 

idôneo para provocar, como enseña la experiência, el desvanecimento de todas las demás 

garantías penales y processuales” (op. cit., p. 555). Tradução livre: “Se não se quer reduzir a 

presunção de inocência a puro ouro de tolo inútil, deve aceitar-se esta provocação de Manzini, 

demonstrando que não somente o abuso, mas já antes o uso deste instituto é radicalmente 

ilegítimo e ademais inidôneo para provocar, como ensina a experiência, o desvanecimento de 

todas as demais garantias penais e processuais.” 
214 MOSSIM, op. cit., p. 174. 
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como o Contraditório, a Ampla Defesa e o Duplo Grau de Jurisdição, que são 

atingidos pelo artigo 594: 

 

A exigência infraconstitucional de recolhimento do réu à prisão ofende princípios 

constitucionais. Entre eles, o da isonomia, uma vez que não são estabelecidas 

determinações com força restritiva semelhantes à parte contrária em relação ao direito 

de recorrer (Ministério Público ou ofendido). Restringe, outrossim, o exercício da ampla 

defesa e a plena aplicação do Duplo Grau de Jurisdição, porquanto se impõe um pré-

requisito ao exercício do direito de reexame. A prisão cautelar é que deve ter seus 

requisitos preenchidos para que o acusado permaneça preso antes do trânsito em 

julgado da sentença penal condenatória215. 

 

 Não há razão, portanto, para se aplicar a regra do artigo 594, 

acrescentando-se, por fim, que não se deve punir o réu por uma deficiência do 

Estado quando este não consiga cumprir suas determinações (no caso a 

determinação da custódia do réu), não sendo admissível que se vincule o 

exercício do direito ao recurso ao recolhimento à prisão216.  

 Quanto ao artigo 595 do Código de Processo Penal, prevê tal 

enunciado que “se o réu fugir depois de haver apelado, será declarada deserta 

a apelação” (vide item 2.2.4.1, “d”). Como se percebe, neste caso também se 

ofendem os princípios já mencionados, como os da Presunção de Inocência, 

Isonomia, Ampla Defesa e Duplo Grau de Jurisdição, não sendo possível 
                                                 
215 LIMA, op. cit., p. 154. 
216 Acerca do tema, registre-se o entendimento no sentido de que se o réu se encontrava preso 

antes da sentença condenatória não poderá apelar em liberdade, mesmo que primário e de 

bons antecedentes, desde que persistam os motivos ensejadores de sua custódia preventiva. 

“Essa orientação, aceita pela doutrina e pela jurisprudência, não afronta a Constituição Federal, 

pois, se o réu esteve preso até a sentença em face de necessidade cautelar, não haveria razão 

para que, justamente depois de condenado, viesse a ser libertado” (FERNANDES, Antônio 

Sacarance. Processo penal constitucional . São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, 

p. 303). 
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admitir que também aqui se vincule o exame da apelação à permanência do 

réu na prisão, representando tal exigência um ato punitivo, uma mera 

retaliação, que não encontra amparo na atual sistemática constitucional, 

valendo a seguinte advertência:  

 
E não se venha com o argumento de que o inocente jamais fugiria...a imprevisibilidade 

da decisão judicial, por ser decisão humana, pessoal, e, por isso mesmo, continente de 

aspectos ideológicos, é fato que assusta até os mais convictos e experientes 

operadores do Direito, quanto mais aquele cidadão sobre quem os efeitos da sentença 

hão de recair217. 

 

 Aliás, acerca da fuga do réu, preocupação maior que os dois 

dispositivos buscam evitar, interessante anotar o entendimento de Luigi 

Ferrajoli218, para quem “tal perigo” não representa, na verdade, um grande 

perigo, chegando a afirmar, em defesa de seu raciocínio, que: em uma 

sociedade informatizada e internacionalmente integrada como a atual, seria 

muito difícil uma fuga definitiva; em segundo lugar, a fuga empreendida pelo 

acusado, ao obrigá-lo à clandestinidade e a um estado de permanente 

insegurança, já seria por si, normalmente, uma pena gravíssima, semelhante à 

antiga acqua et igni interdictio, prevista pelos romanos como pena capital; em 

terceiro lugar, quando, em face da fuga, se perde de vista o acusado, vai se 

conseguir na maior parte dos casos o efeito de neutralizá-lo, dando assim 

satisfação aos fins preventivos do Direito Penal.  

                                                 
217 MEDEIROS, Osmar Fernando de. Devido processo legal e indevido processo penal . 

Curitiba: Juruá, 2003, p. 175. 
218 FERRAJOLI, op. cit., p. 559. 
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 Enfim, tanto o artigo 594 quanto o artigo 595219 representam uma 

injustificada ofensa ao exercício do Duplo Grau de Jurisdição, fundados em 

razões práticas discutíveis e se mostrando em evidente afronta a princípios 

constitucionais do processo, não merecendo subsistir perante um sistema 

garantista que se procura construir. 

 

2.4 O DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E A COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA 

DOS TRIBUNAIS POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO 

 

 A questão aqui a ser debatida diz respeito ao fato de que, em alguns 

casos, excepcionalmente, o conhecimento originário da ação penal se dará 

diante dos órgãos superiores da jurisdição, colocando-se em pauta o problema 

do não reexame das decisões proferidas nestes casos, ou seja, a 

inaplicabilidade do princípio do Duplo Grau de Jurisdição. 

 Em razão da importância de determinados cargos ou funções públicas, 

cuidou-se de estabelecer foros privativos para o processo e julgamento de 

                                                 
219 Ao analisar o artigo 8º, 2, h, da Convenção Americana de Direitos Humanos, que garante “o 

direito de recorrer da sentença”, em face do artigo 595 do CPP, Sylvia Helena de Figueiredo 

Steiner, afirma: “sustentamos, assim, entendimento no sentido da inconstitucionalidade da 

referida norma, à luz do princípio da ampla defesa, previsto no art. 5º, LV, da CF, cuja 

interpretação vem integrada pela norma expressa contida no art. 8º, 2, h, do Pacto de San 

José. Portanto, ainda que pairasse alguma dúvida sobre o alcance do dispositivo 

constitucional, esta ficaria dirimida desde a ratificação da Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos, integrada ao ordenamento jurídico interno. Mesmo para os que partilham 

entendimento segundo o qual as normas derivadas de tratados internacionais têm status de lei 

ordinária, a Convenção Americana, promulgada em novembro de 1992, por conter disposição 

expressa sobre o direito ao recurso em grau superior de jurisdição, revogou, nessa parte, o 

dispositivo contido no art. 595 do CPP, que lhe é anterior” (op. cit., p. 121). 
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infrações praticadas por seus ocupantes, configurando-se, assim, a 

competência ratione personae ou competência por prerrogativa de função220. 

 Por exemplo, será o presidente da República julgado pelo Supremo 

Tribunal Federal se praticar crime comum (artigo 102, I, b, CF); também serão 

julgados pelo Supremo Tribunal Federal o vice-presidente da República, 

deputados federais, senadores, ministros de Estado, procurador-geral da 

República, membros dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da 

União, e os chefes de missão diplomática de caráter permanente (art. 102, I, b 

e c, CF); o prefeito municipal será julgado pelo Tribunal de Justiça do 

respectivo Estado em se tratando de crime comum, em face do artigo 29, X, da 

Constituição Federal, e pela respectiva Câmara Municipal em hipótese de 

infração político-administrativa estabelecida no Decreto-Lei nº. 201/67 e na Lei 

Orgânica Municipal221.  

                                                 
220 Segundo Maria Lúcia Karam: “é o que acontece quando, diante da necessidade de resguardar a 

dignidade e a importância para o Estado de determinados cargos públicos, a Constituição Federal 

estabelece a competência originária dos tribunais em processos onde figurem como partes ocupantes 

daqueles cargos, assim definindo a chamada competência por prerrogativa de função. Deve se ressaltar 

que, na realidade, não se tem aqui propriamente uma prerrogativa, operando o exercício da função 

decorrente do cargo ocupado pela parte como o fator determinante da atribuição da competência por 

órgãos jurisdicionais superiores, não em consideração à pessoa, mas ao cargo ocupado” (Competência 

no processo penal . São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, pp. 30-31). 
221 Acerca do Decreto-Lei n. 201/67 e dos crimes ali previstos, João Gualberto Garcez Ramos alude que: 

“O Supremo Tribunal Federal mostrou perfeita compreensão sobre o tema ao, revendo sua posição 

histórica a respeito da natureza dos crimes dos prefeitos, afirmar que “os crimes denominados de 

responsabilidade, tipificados no art. 1º do DL 201, de 1967, são crimes comuns, que deverão ser julgados 

pelo Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores (art. 1º), são 

de ação pública e punidos com pena de reclusão e de detenção (art. 1º, par. 1º) e o processo é o comum, 

do CPP, com pequenas modificações (art. 2º). No art. 4º, o DL 201, de 1967, cuida das infrações político-

administrativas dos prefeitos, sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a 

cassação do mandato. Essas infrações é que podem, na tradição do direito brasileiro, ser denominadas 

de crimes de responsabilidade” (Crimes funcionais de prefeitos . Belo Horizonte: Del Rey, 2002, p. 12). 
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 Algumas críticas são dirigidas à competência ratione personae, 

principalmente por se entender que tal previsão legal acabe por ferir o princípio 

da isonomia: 

 

De um lado, residem aqueles que sustentam que as regras de prerrogativa de foro 

instituem verdadeiros privilégios e que, portanto, devem ser entendidas como 

excepcionais situações admitidas pelo direito, embora agridam o princípio da isonomia 

e, até mesmo, o princípio republicano. 

De outro lado, posicionam-se aqueles que, ao revés, compreendem tais regras como 

prerrogativas do exercício da função pública, e daí indispensáveis a permitir que 

eventuais desvios no exercício da função pública sejam apreciados e decididos em 

conformidade com o princípio da imparcialidade e da colegialidade222. 

 

 Certamente que tal instituto não pode ser visto como um privilégio 

concedido a determinadas pessoas, mas sim de uma garantia que se dá em 

razão do cargo ou função exercida por autoridades do Estado, visando a 

manter a independência do agente político, bem como não se deixando de 

atentar para a maior independência dos Tribunais, buscando-se, desta 

maneira, um processo penal livre de influências e pressões políticas: 

 

Optou-se, então, pela eleição de órgãos colegiados do Poder Judiciário, mais 

afastados, em tese, do alcance das pressões externas que freqüentemente ocorrem 

em tais situações, e em atenção também à formação profissional de seus integrantes, 

quase sempre portadores de mais alargada experiência judicante, adquirida ao longo 

do tempo de exercício na carreira223.   

 

                                                 
222 TOJAL, Sebastião Botto de Barros e CAETANO, Flávio Crocce. “Panorama constitucional 

atual e perspectivas sobre as regras de foro por prerrogativa de função pública para agentes 

políticos”. In: BOTTINI; RABELLO; RENAULT,op. cit., p. 244). 
223 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal . Belo Horizonte: Del Rey, 2002, 

p. 153. 
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 Segundo Maria Lúcia Karam224 bem destaca, a atribuição da 

competência aos órgãos jurisdicionais superiores se opera, nestes casos, não 

em consideração à pessoa, mas ao cargo ocupado, motivo pelo qual tem-se 

entendido que tais regras devem ser obedecidas ainda que a infração tenha 

ocorrido antes da investidura no cargo e ação penal posteriormente a esta. 

Todavia, segundo a autora, foi por esse motivo que equivocadamente imperou 

o entendimento no sentido de que deveria prevalecer a competência originária 

dos órgãos superiores, ainda que o ocupante do cargo já tivesse dele se 

desligado, conforme previa a Súmula 394 do Supremo Tribunal Federal225: 

 

Tal verbete,no entanto, foi cancelado, quando do julgamento pelo Plenário daquela 

Corte, em 25.08.1999, da Questão de Ordem, surgida no Inq. 687-4-SP, relator o 

Ministro Sydney Sanches. Majoritariamente reconheceu-se, naquele julgamento, que a 

interpretação até então dominante indevidamente ampliava o alcance das regras 

constitucionais definidoras da chamada competência por prerrogativa de função, 

ausente do texto constitucional a explicitação desta competência originária, na hipótese 

tratada de ex-ocupantes dos cargos públicos determinantes da atribuição da 

competência aos órgãos jurisdicionais superiores226. 

 

 Entretanto, em reação à mencionada revogação da Súmula 394 pelo 

Supremo Tribunal Federal, o legislador ordinário editou a Lei nº. 10.628, de 

24.12.2002, que alterou o caput do artigo 84 do Código de Processo Penal 

(cuja nova redação apenas reitera aquilo que a Constituição Federal de 1988 

estabelece quanto ao foro por prerrogativa de função), acrescentando a este 

                                                 
224 KARAM, op. cit., p. 31. 
225 “Cometido o crime durante o exercício funcional, prevalece a competência especial por 

prerrogativa de função, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados após a cessação 

daquele exercício”. 
226 KARAM, op. cit., p. 31. 
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dois parágrafos, estatuindo o § 1º que: “a competência especial por 

prerrogativa de função, relativa a atos administrativos do agente, prevalece 

ainda que o inquérito ou a ação judicial sejam iniciados após a cessação do 

exercício da função pública”. Já o § 2º estabelece que: “a ação de improbidade, 

de que trata a Lei n.º 8.429, de 2 de junho de 1992, será proposta perante o 

tribunal competente para processar e julgar criminalmente o funcionário ou 

autoridade na hipótese de prerrogativa de foro em razão do exercício de função 

pública, observado o disposto no § 1º”. 

 Diga-se que a constitucionalidade dos mencionados parágrafos do 

artigo 84 é certamente discutível, e mesmo deixando-se de lado os aspectos 

políticos que motivaram a aprovação da Lei nº. 10.628/2002, se pode concluir 

pela inconstitucionalidade destes enunciados, pois, como resume Carolina 

Alves de Souza Lima227, quanto ao § 2º do artigo 84, fica bem claro diante do 

Texto Constitucional que este, ao estabelecer o foro por prerrogativa de função, 

refere-se apenas e exclusivamente aos crimes comuns e de responsabilidade 

nas hipóteses traçadas (ex.: art. 102, I, b e c, CF), e que tais delitos não se 

confundem com os atos de improbidade administrativa que têm natureza civil, 

conforme estabelece a própria Constituição em seu artigo 37, § 4º, de cuja 

leitura se conclui ser a responsabilidade por atos de improbidade administrativa 

independente da responsabilidade criminal e, sendo assim, a legislação 

infraconstitucional não poderia ampliar desta maneira a competência dos 

órgãos superiores de jurisdição, como pretendeu a Lei nº. 10.628/2002, o que 

somente seria possível por emenda à Constituição. 

                                                 
227 LIMA, op. cit., pp. 111-114. 
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 E prossegue a autora para afirmar a inconstitucionalidade do 

mencionado § 1º do artigo 84, do Código de Processo Penal, já que o foro 

especial tem por objetivo defender o agente no exercício de suas funções, as 

quais, encerradas, não mais justificam a prerrogativa, evidenciando evidente 

favorecimento e, portanto, quebra do princípio da isonomia. 

 Aliás, neste caso, conforme acima explicitado, quando da análise da 

Súmula 394 do STF, já se mencionara que a Constituição Federal não garante 

ao ex-ocupante do cargo o foro especial, sendo tal instituto, portanto, 

inadmissível. 

 

Aqui há de se atentar, em primeiro lugar, para o fato de que, ao apontar quais as 

funções públicas cujo exercício pela parte determina a atuação originária dos órgãos 

superiores, a Constituição Federal implicitamente atribui aos órgãos jurisdicionais de 1º 

grau a competência residual que se estende a todas as causas onde a parte não tenha 

esta qualidade especial de ocupante de determinados cargos públicos, sendo, portanto, 

esta competência dos órgãos jurisdicionais de 1º grau a regra geral, também 

constitucionalmente estabelecida. 

Quando se está,como na matéria tratada, diante de dispositivos que fazem ceder esta 

regra geral, a estrita leitura do texto constitucional se impõe, sendo esta, portanto, a 

razão maior de se reconhecer a inviabilidade da extensão aos ex-ocupantes de cargos 

públicos da chamada prerrogativa de função, determinante da excepcional 

competência dos tribunais para aquele conhecimento originário da causa, competência 

que, dada a excepcionalidade de que se reveste, não pode ser estendida a hipóteses 

que não vêm expressamente contempladas nas regras constitucionais que a 

estabelecem228.   

 

 Ultrapassadas as discussões acerca da competência ratione personae 

e de seu alcance, resta agora a análise desta em face do Duplo Grau de 

                                                 
228 KARAM, op. cit., p. 32. 
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Jurisdição porquanto, consoante já se afirmou, não haveria, nestes casos, a 

possibilidade de reapreciação do mérito da causa pelo recurso229 . 

 Parte da doutrina tem entendido da pertinência na inaplicabilidade do 

Duplo Grau de Jurisdição nos processos de competência originária, 

reconhecendo que a exceção estaria prevista na própria Constituição Federal. 

Assim, ainda que se reconheça hierarquia constitucional ao duplo grau, não 

sendo este um princípio absoluto, poderia ceder em face de outros bens 

jurídicos e valores envolvidos. Neste sentido, veja-se, por exemplo, o 

entendimento de Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e 

Cândido Rangel Dinamarco: “casos há, porém, em que inexiste o Duplo Grau 

de Jurisdição: assim, v.g., nas hipóteses de competência originária do Supremo 

Tribunal Federal, especificada no art. 102, inc. I, da Constituição. Mas trata-se 

de exceções constitucionais ao princípio, também constitucional. A Lei Maior 

pode excepcionar suas próprias regras”230. 

 André Medeiro do Paço, ao analisar o foro por prerrogativa de função 

quanto aos prefeitos municipais afirma, que não haveria Duplo Grau de 

Jurisdição “porque presume-se o acerto das decisões proferidas por um órgão 

da superior instância”231, afirmando ainda que assim também se ganha na 

celeridade dos feitos de competência originária. 

 O Supremo Tribunal Federal, em decisão já mencionada neste 

trabalho, ao negar hierarquia constitucional ao Duplo Grau de Jurisdição, 

                                                 
229 Evidentemente que mesmos nesses casos vai ser possível a interposição do recurso 
extraordinário ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, CF), recurso especial ao Superior 
Tribunal de Justiça (art. 105, III, CF) e embargos de declaração. 
230 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido 
Rangel. Teoria geral do processo . São Paulo: Malheiros, 2000, p. 75. 
231 PAÇO. André Medeiros do. Foro por prerrogativa de função: prefeitos municipa is . Belo 
Horizonte: Del Rey, 2000, p. 88-89. 
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acabou também por afastar a obrigatoriedade do reexame do mérito em caso 

de competência originária: 

 

III. Competência originária dos Tribunais e duplo grau de jurisdição. 

 

1.Toda vez que a Constituição prescreveu para determinada causa a competência 

originária de um Tribunal, de duas uma: ou também previu recurso ordinário de sua 

decisão (CF, arts. 102, II, a; 105, II, a e b; 121, § 4º, III, IV e V) ou, não o tendo 

estabelecido é que o proibiu. 

 

2. Em tais hipóteses, o recurso ordinário contra decisões de Tribunal, que ela mesma 

não criou, a Constituição não admite que o institua o direito infraconstitucional, seja lei 

ordinária seja convenção internacional: é que, afora os casos da Justiça do Trabalho – 

que não estão em causa – e da Justiça Militar – na qual o STM não se superpõe a 

outros Tribunais, assim como as do Supremo Tribunal, com relação a todos os demais 

Tribunais e Juízos do País, também as competências recursais dos outros Tribunais 

Superiores – o STJ e TSE – estão enumeradas taxativamente na Constituição, e só a 

emenda constitucional poderia ampliar. 

 

3. A falta de órgãos jurisdicionais ad qua, no sistema constitucional, indispensáveis a 

viabilizar a aplicação do princípio do duplo grau de jurisdição aos processos de 

competência originária dos Tribunais, segue-se a incompatibilidade com a Constituição 

da aplicação no caso da norma internacional de outorga da garantia invocada232. 

 

 Por outro lado, Carolina Alves de Souza Lima233, analisando a questão 

entende, de início, que o Duplo Grau de Jurisdição é uma garantia processual 

mínima, e que a sua não-observância nestes casos ofende o Princípio da 

Igualdade e, principalmente, que somente seria possível argumentar-se em 

termos de exceção constitucional ao duplo grau até a ratificação do Pacto 

Internacional de Direitos Civis e Políticos, e em seguida, do Pacto de São José 

                                                 
232 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso ordinário em habeas corpus n. 79-785-7. Op. 

cit. 
233 LIMA, op. cit., p 106. 
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da Costa Rica234, ambos em 1992, os quais garantem, sem limitações ao 

acusado, o exercício do Duplo Grau de Jurisdição nas ações penais 

condenatórias: 

 

Tanto o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos quanto o Pacto de São José 

da Costa Rica não estabelecem nenhuma restrição quanto à aplicação, ao acusado, do 

Duplo Grau de Jurisdição nas ações penais condenatórias. 

Dessa forma, a partir da ratificação dos referidos tratados, o Princípio do Duplo Grau de 

Jurisdição passou a ter aplicação também às pessoas sujeitas ao foro por prerrogativa 

de função, uma vez que não há restrição nos tratados em relação a essas pessoas. 

O Duplo Grau de Jurisdição tem aplicação imediata no ordenamento jurídico brasileiro, 

consoante o parágrafo primeiro do art. 5º da Lei Maior. Tem incidência apenas para o 

acusado e em seu benefício, como garantia fundamental, devido ao disposto nos dois 

Pactos em estudo. Por esse motivo, somente há possibilidade de recurso por parte do 

Ministério Público a favor do acusado, das condenações ocorridas nos processos de 

competência originária dos tribunais235. 

 

 Percebe-se que o entendimento da autora se encontra amparado na 

interpretação que parte da doutrina dava ao § 2º, do artigo 5º, da Constituição 

Federal, antes da Emenda Constitucional nº. 45/2004, o que vai demandar – 

em que pese entender ser possível que a Constituição estabeleça exceções ao 

princípio do Duplo Grau de Jurisdição, como no caso da competência ratione 

personae de que ora se trata (e aqui prevista pelo legislador constituinte 

originário) – uma melhor análise, ainda que sucinta, dos efeitos de tratados 

internacionais de direitos humanos sobre o processo penal, mais 

especialmente quanto à aplicação do princípio do Duplo Grau de Jurisdição.   

                                                 
234 Estabelece o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, no art. 14, n. 5, que: “toda 

pessoa declarada culpada por um delito terá o direito de recorrer da sentença condenatória e 

da pena a uma instância superior, em conformidade com a lei”.  
235 LIMA, op. cit., pp. 144-145. 
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2.5 TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS E O 

PROCESSO PENAL 

 

 Conforme já mencionado neste trabalho, quando se tratou do problema 

da fundamentação constitucional do Duplo Grau de Jurisdição (item 1.3), um 

dos argumentos apontados para conceder hierarquia constitucional ao princípio 

seria a existência da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de 

São José da Costa Rica), ratificada pelo Brasil e integrada ao Direito pelo 

Decreto n.º 678, de 6 de novembro de 1992, que prevê o direito de recorrer da 

sentença a juiz ou tribunal superior como direito fundamental em seu art. 8º, nº. 

2, letra h236, sendo possível apontar-se ainda (vide item 2.4), o Pacto 

Internacional de Direitos Civil e Políticos, ratificado pelo Brasil em 24 de janeiro 

de 1992 (art. 14. nº. 5). 

 Assim, não são poucos os que concedem às tais normas previstas em 

tratados, dos quais o Brasil é signatário, e que versam sobre Direitos 

Fundamentais, a hierarquia de norma constitucional; veja-se, por exemplo: 

 

No direito brasileiro, também não vemos espaço para controvérsias. O § 2º do art. 5º, 

da CF nos parece claro na determinação da inserção, no rol de direitos e garantias 

previstos no seu próprio corpo, das normas internacionais de proteção aos direitos 

fundamentais. A incorporação pelo texto constitucional dessas normas internacionais é 

inequívoca. 

Cançado Trindade é expresso: “(...) os direitos humanos consagrados em tratados de 

direitos humanos em que o Brasil seja parte incorporam-se ipso facto ao direito interno 

                                                 
236 In verbis: “Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência, 

enquanto não for legalmente comprovada sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem 

direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas: h) direito de recorrer da sentença 

a juiz ou tribunal superior.” 
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brasileiro, no âmbito do qual passam a ter ´aplicação imediata´(art. 5, I), da mesma 

forma e no mesmo nível que os direitos constitucionalmente assegurados. (...) A 

especificidade e o caráter especial dos tratados de direitos humanos encontram-se 

devidamente reconhecidos pela Constituição brasileira vigente”237.  

 

 A questão se liga, portanto, à hierarquia de tratados acerca de Direitos 

Humanos na ordem jurídica nacional, tema sobre o qual, segundo Flávia 

Piovesan238, existem quatro correntes, que sustentam: a) a hierarquia supra-

constitucional destes tratados; b) a hierarquia constitucional; c) a hierarquia 

infraconstitucional, mas supralegal e d) a paridade hierárquica entre tratado e 

lei federal. 

 Ademais, a autora mencionada defende a tese que sustenta a 

hierarquia constitucional dos tratados internacionais de Direitos Humanos239, 

ressaltando, de início, a expressa previsão do artigo 5º, § 2º, da Constituição 

Federal, no sentido de que: “os direitos e garantias expressos nesta 

Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela 

adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do 

Brasil seja parte”. 

 Comparando tal dispositivo com o correlato art. 153, § 36, da 

Constituição de 1967240, nota a autora que a atual Carta Política inovou a 

matéria, incluindo dentre os direitos constitucionalmente protegidos, aqueles 

enunciados nos tratados internacionais de que o Brasil seja signatário. 

                                                 
237 STEINER, op. cit., p. 86. 
238 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o Direito Constitucional Interna cional . São Paulo: Max Limonad, 2002. 

p. 94. 
239 Idem, p. 75. 
240 In verbis: “A especificação dos direitos e garantias expressos nesta Constituição não exclui 

outros direitos e garantias decorrentes do regime e dos princípios que ele adota”. 
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 Mencionando Canotilho, a autora, para reforçar seu argumento, recorre 

ainda à força materialmente constitucional dos Direitos Fundamentais241 (ver 

item 1.4), asseverando que a Constituição assume expressamente o conteúdo 

constitucional (material) dos direitos constantes dos tratados internacionais dos 

quais o Brasil é parte, e lembrando ainda que a Constituição não detém uma 

pretensão de completude, o que aponta para sua abertura, permitindo assim a 

flexibilidade necessária ao contínuo desenvolvimento político. “Sob esta ótica, a 

Constituição pode ser definida, para adotar a expressão de Konrad Hesse, 

como ordem jurídica fundamental e aberta da comunidade.”242 

 Acerca deste entendimento, menciona Pedro B. A. Dallari que: 

 

Em favor dessa linha exegética, pode-se argumentar – como faz FLÁVIA PIOVESAN, 

que recorre, para tal, às lições de JORGE MIRANDA, KONRAD HESSE e JOSÉ 

JOAQUIM GOMES CANOTILHO – com o princípio da máxima efetividade da norma 

constitucional. Com efeito, se a Constituição de 1988, através da regra do § 2º do art. 

                                                 
241 “A idéia de fundamentalidade material  insinua que o conteúdo dos direitos fundamentais é 

decisivamente constitutivo das estruturas básicas do Estado e da sociedade. Prima facie, a 

fundamentalidade material poderá parecer desnecessária perante a constitucionalização e a 

fundamentalidade formal a ela associada. Mas não é assim. Por um lado, a fundamentalização  

pode não estar associada à constituição escrita e à idéia de fundamentalidade formal como o 

demonstra a tradição inglesa das Common-Law Liberties. Por outro lado, só a idéia de 

fundamentalidade material pode fornecer suporte para: (1) a abertura da constituição a outros 

direitos, também fundamentais, mas não constitucionalizados, isto é, direitos materialmente 

mas não formalmente fundamentais (cfr. CRP, art. 16.º/1.º); (2) a aplicação a estes direitos só 

materialmente constitucionais de alguns aspectos do regime jurídico inerente à formalidade 

formal; (3) a abertura a novos direitos fundamentais (Jorge Miranda). Daí o falar-se, nos 

sentidos (1) e (3), em cláusula aberta ou em  princípio da não tipicidade dos direitos 

fundamentais. Preferimos chamar-lhe `norma com fattispecie aberta´ (Baldassare) que, 

juntamente com uma compreensão aberta do âmbito normativo das normas concretamente 

consagradoras de direitos fundamentais, possibilitará uma concretização e desenvolvimento 

plural de todo o sistema constitucional” (CANOTILHO, op. cit., pp. 373- 374). 
242 PIOVESAN, Flávia. Op. cit., p. 79-80. 
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5º, faz ressaltar os tratados internacionais que cuidam dos Direitos Humanos, 

destacando-se dos demais, não seria para conferir àqueles tratamento idêntico ao que 

estes já recebem no âmbito do sistema jurídico brasileiro. Parece lógico, portanto, nos 

marcos de uma hermenêutica clássica, o entendimento de que, se a Constituição 

distinguiu os tratados de Direitos Humanos, o fez para assegurar-lhes uma condição 

mais relevante no quadro da hierarquia das normas jurídicas vigentes no Brasil do que 

aquela reconhecida para o restante das normas convencionais internacionais, sendo 

plenamente defensável, portanto, a tese da equiparação constitucional dos 

primeiros243. 

 

 Fazendo uma síntese da questão, Alexandre Coutinho Pagliarini 

elabora as seguintes observações: 

 

Assim, é de se concluir que: (i) se o tratado internacional é um veículo introdutor da 

norma; (ii) se os direitos humanos também podem ser introduzidos por tratados; (iii) se 

o parágrafo 2º do art. 5º expressamente dispôs que os direitos e garantias não são 

somente aqueles expressos na Carta; (iv) se o tema direitos humanos e garantias 

fundamentais é materialmente constitucional; (v) se o Brasil se rege em suas relações 

internacionais pelo princípio da prevalência dos direitos humanos (art. 4º, II, CF); então, 

os tratados internacionais de direitos humanos são uma forma anômala de introdução 

de normas constitucionais acerca deste tema, independentemente do processo 

tradicional de emendas constitucionais previsto no art. 60 da Carta. Logo, a melhor 

interpretação que se pode dar ao parágrafo 2º, do art. 5º, é a de que os tratados 

internacionais introdutores de normas de direitos humanos, dos quais o Brasil seja 

parte, e que tenham sido devidamente aprovados pelo Congresso e ratificados pelo 

Presidente da República, terão estatura constitucional, sem que seja necessário que 

tais pactos se submetam ao processo legislativo previsto para as emendas 

constitucionais no art. 60 da Carta. É este, aliás, o espírito do inciso II, do art. 4º, da 

CF244.  

 

 Ressalte-se que o entendimento acima mencionado não se aplica aos 

demais tratados internacionais que têm força hierárquica infraconstitucional, 

                                                 
243 DALLARI, op. cit., p. 61. 
244 PAGLIARINI, Alexandre Coutinho. Constituição e Direito Internacional: cedências 

possíveis no Brasil e no mundo globalizado . Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 204. 
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segundo conclusão que se pode extrair da leitura do artigo 102, III, “b”, da 

Constituição Federal, que concede ao Supremo Tribunal Federal competência 

para julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou 

última instância, quando a decisão recorrida “declarar a inconstitucionalidade 

de tratado ou lei federal”. 

 Porém, com base no dispositivo constitucional acima mencionado se 

percebe uma tendência no Brasil ao acolhimento da concepção de que os 

tratados internacionais e as leis federais apresentam a mesma hierarquia.  

Neste aspecto é de se mencionar um julgamento paradigmático do Supremo 

Tribunal Federal, realizado no Recurso Extraordinário n. 80.004-SE245, no qual 

esta Corte firmou o entendimento de que os tratados internacionais têm a 

mesma hierarquia da lei federal, elucidando José Francisco Rezek acerca 

deste julgamento que: 

 

A maioria valeu-se de precedentes do próprio Tribunal para dar como induvidosa a 

introdução do pacto – no caso, a Lei uniforme de Genebra sobre letras de câmbio e 

notas promissórias – na ordem jurídica brasileira, desde sua promulgação. Reconheceu 

                                                 
245 Ementa: Convenção de Genebra – Lei Uniforme sobre Letras de Câmbio e Notas 

Promissórias – Aval aposto à Nota Promissória não registrada no prazo legal. Impossibilidade 

de ser o avalista acionado, mesmo pelas vias ordinárias. Validade do Decreto-Lei nº 427, de 

22.11.1969. 

Embora a Convenção de Genebra, que previu uma lei uniforme sobre letras de câmbio 

e notas promissórias, tenha aplicabilidade no Direito interno brasileiro, não se sobrepõe ela às 

leis do País, disso decorrendo a constitucionalidade e conseqüente validade do Decreto-Lei nº 

427/1969, que institui o registro obrigatório da Nota Promissória em Repartição Fazendária, 

sob pena de nulidade do título. 

Sendo o aval um instituto do Direito Cambiário, inexistente será ele se reconhecida a 

nulidade cambial a que foi aposto. Recurso extraordinário reconhecido e provido (Revista 

Trimestral de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 83/809-848. Data do julgamento 

final: 10 de junho de 1977. Relator: ministro Cunha Peixoto. Apud PAGLIARINI, op. cit., p. 212). 
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em seguida o conflito real entre o pacto e um diploma doméstico de nível igual ao das 

leis federais ordinárias – O Decreto-lei n. 427/69, posterior, em cerca de três anos, à 

promulgação daquele –, visto que a falta de registro da nota promissória, não admitida 

pelo texto de Genebra como causa de nulidade do título, vinha a sê-lo nos termos do 

decreto-lei. Admitiram as vozes majoritárias que, faltante na Constituição do Brasil 

garantia de privilégio hierárquico do tratado internacional sobre as leis do Congresso, 

era inevitável que a Justiça devesse garantir a autoridade da mais recente das normas, 

porque paritária sua estatura no ordenamento jurídico246. 

 

 E o mesmo autor fundamenta a adoção deste entendimento no 

tratamento mais freqüentemente encontrado nos demais Estados: 

 

Tão firme é a convicção de que a lei fundamental não pode sucumbir, em qualquer 

espécie de confronto, que nos sistemas mais obsequiosos para com o direito das 

gentes tornou-se encontrável o preceito segundo o qual todo tratado conflitante com a 

constituição só pode ser concluído depois de se promover a necessária reforma 

constitucional. Norma deste exato feitio aparece na Constituição francesa de 1958, na 

Constituição argelina de 1976 e na Constituição espanhola de 1978. excepcional, 

provavelmente única, a Constituição holandesa, após a revisão de 1956, tolera, em 

determinadas circunstâncias, a conclusão de tratados derrogatórios do seu próprio 

texto, cuja promulgação é capaz de importar, por si mesma, uma reforma 

constitucional247.  

   

 
 Flávia Piovesan248, contrapondo-se a tal postura, anota a existência de 

diversos acórdãos anteriores a 1977 que consagraram o primado do Direito 

Internacional (ex.: caso da União Federal c. Cia Rádio Internacional do Brasil - 

1951 -, no qual o STF decidiu unanimemente que um tratado revogava as leis 

anteriores – apelação cível 9.587. Faz-se menção ainda à Lei 5.172, de 

                                                 
246 REZEK, José Francisco. Direito Internacional Público: curso elementar . São Paulo: 

Saraiva: 2000, p. 99. 
247 Idem, p. 97. 
248 PIOVESAN, op. cit., pp. 85-86. 
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25.10.66, que prevê: “Os tratados e as convenções internacionais revogam ou 

modificam a legislação tributária interna e serão observados pela que lhe 

sobrevenha”, e frisa que a decisão proferida no RE nº. 80.004 vem marcando 

uma equivocada tendência da jurisprudência brasileira que, entre outras coisas, 

fere o princípio da boa-fé (pelo qual cabe ao Estado conferir cumprimento às 

disposições de tratado, com o qual livremente consentiu), viola o artigo 27 da 

Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, que determina não poder o 

Estado-parte invocar posteriormente disposições de direito interno como 

justificativa para o não cumprimento de tratado, e deixa de obedecer à 

disciplina da denúncia, único meio por intermédio do qual poderá o Estado se 

retirar de determinado tratado internacional (“ato unilateral do Estado pelo qual 

manifesta seu desejo de deixar de ser parte de um tratado”249). 

 Em que pesem as observações acima, mesmo com o advento da 

Constituição de 1988, tem o Supremo Tribunal Federal sufragado o 

entendimento de que as normas referidas em tratados têm hierarquia infra-

constitucional, inclusive aquelas relativas aos Direitos Humanos, destacando-

se, neste contexto, o julgamento do HC 72.131-RJ  (23.11.1995), que tratou de 

questão referente à aplicação do Pacto de São José da Costa Rica, mais 

especialmente do problema da proibição da prisão civil por dívidas, salvo no 

caso de alimentos, prevista no artigo 7, VII, cuja ementa do acórdão assim 

afirma (no julgamento foram vencidos os ministros Marco Aurélio, Francisco 

Rezek, Carlos Velloso e Sepúlveda Pertence): 

Habeas Corpus. Prisão do Depositário Infiel – Alienação fiduciária em face da atual 

Constituição. Cabimento da prisão em face do art. 5º, LXVII/CF. Pacto de São José – 

                                                 
249 Idem, p. 86. 
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Norma infraconstitucional que não pode contrapor-se à permissão do art. 5º, LXVII, no 

que diz respeito à prisão civil do depositário infiel – Norma geral que não derrogou as 

normas infraconstitucionais especiais sobre prisão civil do depositário infiel. HC 

indeferido250. 

 

 De maneira geral, este tem sido o entendimento prevalente na 

jurisprudência brasileira251. 

 Ao lado dos posicionamentos acima apresentados, existem autores 

que sustentam terem os tratados de direitos humanos hierarquia supra-

constitucional, chegando Flávia Piovesan252 a mencionar Agustin Gordillo, 

André Gonçalves Pereira, Fausto de Quadros e Hildebrando Accioly. 

 Finalmente, destaca-se a corrente doutrinária que defende a hierarquia 

infra-constitucional, mas supralegal dos tratados de direitos humanos, que foi o 

entendimento desposado por ocasião do já mencionado RHC nº. 79.785-RJ, 

que focaliza o princípio do Duplo Grau de Jurisdição e de sua aplicabilidade em 

face do Pacto de São José da Costa Rica, merecendo destaque o voto do 

relator, ministro Sepúlveda Pertence: 

                                                 
250 PAGLIARINI, op. cit., p. 217. 
251 Anota Fauzi Hassan Choukr que: “e assim, de forma mecânica, repete-se a linha de 

entendimento atrás exposta nos RHC 6.034 (Rel. José Arnaldo – DJU 17.3.1997, p. 7.528), HC 

76.197-0 (Rel. Ilmar Galvão – DJU 13.2.1998, p. 5), HC 74.381-1 (Rel. Moreira Alves – DJU 

26.9.1997, p. 47.476), HC 76.406-8 (Rel. Sidney Sanches – DJU 3.4.1998, p. 6), todos estes do 

e. Supremo Tribunal Federal e ecoando pelos vários Tribunais do país, com se observam nos 

seguintes julgados: RT 733/254, 731/316, 731/503, 730/462, 7127168, 708/121, 699/92; 

STJ:RHC 4.545 – Rel Assis Toledo, HC 4.318 – Rel Assis Toledo, HC 4.363 – Rel. Cid Fláquer 

Sacartezzini, RHC 5.583 – Rel. José Dantas, HC 4.864 – Rel. Edson Vidigal, 1º TACSP: Al. 

677.167-1 – Rel. Roberto Midolla, HC 666.873-7 – Rel. Ribeiro de Souza, HC 614.902-0 – Rel. 

Nelson Ferreira, AP 504.665-7 – Rel. Carlos Bittar, Al 576.717/5 – Rel. Sidnei Beneti” (A 

convenção americana dos direitos humanos e o direit o interno brasileiro – bases para 

sua compreensão . Bauru, SP: Edipro, 2001, p. 29). 
252 PIOVESAN, op. cit., pp. 91-92. 
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Se assim é, à primeira vista, parificar às leis ordinárias os tratados a que alude o art. 5º, 

§ 2º, da Constituição, seria esvaziar de muito do seu sentido útil a inovação, que, 

malgrado os termos equívocos do seu enunciado, traduziu uma abertura significativa 

ao movimento de internacionalização dos direitos humanos. 

Ainda sem certezas amadurecidas, tendo assim – aproximando-me, creio, da linha 

desenvolvida no Brasil por Cançado Trindade (e.q., Memorial  cit., ibidem, p. 43) e pela 

ilustrada Flávia Piovesan (A Constituição brasileira de 1988 e os Tratados 

Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos, em E. Boucault e N. Araújo 

(órgão), Os Direitos Humanos e o Direito Internos)  – a aceitar a outorga de força 

supra-legal às convenções de direitos humanos, de modo a dar aplicação direta às 

suas normas – até, se necessário, contra a lei ordinária – sempre que, sem ferir a 

Constituição, a complementem, especificando ou ampliando os direitos e garantias dela 

constantes253. 

 

 Estas seriam, portanto, as correntes relacionadas à hierarquia de 

tratados internacionais de Direitos Humanos na ordem jurídica nacional, 

cabendo neste momento algumas observações especiais no que respeita ao 

primeiro posicionamento analisado, qual seja, aquele que concede a tais 

normas hierarquia de norma constitucional. 

 Estabelece o § 1º do artigo 5º da Constituição Federal que “as normas 

definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”. Ora, 

caso se entenda que Direitos e Garantias Fundamentais decorrentes de 

tratados internacionais dos quais o Brasil faça parte tenham o status de norma 

constitucional, terão estes aplicação imediata (da mesma maneira que os 

Direitos e Garantias Fundamentais previstos no corpo da Constituição), pelo 

menos os que ingressaram em nosso ordenamento até a entrada em vigor da 

Emenda Constitucional nº. 45, de 8.12.2004. 

                                                 
253 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso ordinário em habeas corpus n. 79-785-7. Op. 

cit. 
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 Desta maneira, tendo os tratados internacionais de Direitos Humanos 

aplicação imediata, vai ocorrer a incorporação automática dos direitos previstos 

nos tratados ratificados pelo Brasil, sem a necessidade de um ato jurídico no 

plano interno por parte do Estado. Aliás, em regra, para a introdução de um 

tratado no ordenamento jurídico interno, deve-se obedecer a um procedimento 

que se inicia com a assinatura do tratado, ou convenção, pelo presidente da 

República, a apreciação e aprovação pelo Poder Legislativo, e finalmente a 

ratificação deste pelo Poder Executivo (“o Executivo, por meio de um Decreto-

Presidencial, faz publicar o texto ratificado no Diário Oficial, conferindo-lhe, 

assim, publicidade e eficácia”254). 

 Assim, com relação aos tratados internacionais de Direitos Humanos 

não se faria necessária a atuação do Poder Legislativo para que este se 

integrasse ao sistema jurídico nacional, o que acarretaria importantes efeitos: 

 

A incorporação automática do Direito Internacional dos Direitos Humanos pelo Direito 

brasileiro – sem que se faça necessário um ato jurídico complementar para a sua 

exigibilidade e implementação – traduz relevantes conseqüências no plano jurídico. De 

um lado, permite ao particular a invocação direta dos direitos e liberdades 

internacionalmente assegurados e, por outro, proíbe condutas e atos violadores a estes 

mesmos direitos, sob pena de invalidação. Consequentemente, a partir da entrada em 

vigor do tratado internacional, toda norma preexistente que seja com ele incompatível 

perde automaticamente vigência255.  

  

 Ressalte-se que tal entendimento consagra a teoria monista em 

contrapartida à teoria dualista, que considera formarem a ordem nacional e a 

                                                 
254 CHOUKR, Fauzi Hassan. Temas de Direito e processo penal . Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2004. p. 25. 
255 PIOVESAN, op. cit., p. 99. 
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internacional um único sistema jurídico. A propósito, acerca desses dois 

sistemas, resumidamente é possível afirmar-se: 

 

A primeira pergunta consiste em saber se o DIP e o direito interno são dois 

ordenamentos independentes, estanques, ou se são dois ramos de uma mesmo 

sistema jurídico. A primeira solução é defendida pelos partidários da tese monista, ao 

passo que a tese oposta é denominada dualista. 

Para os defensores da doutrina dualista, o direito internacional e o direito interno são 

dois sistemas distintos, dois sistemas independentes e separados, que não se 

confundem. Salientam que num caso se trata de relações entre Estados, enquanto no 

outro as regras visam à regulamentação das relações entre indivíduos. Outro 

argumento é que o DIP depende da vontade comum de vários Estados, ao passo que 

os direitos internos dependem da vontade unilateral do Estado. Em conseqüência, o 

DIP não cria obrigações para o indivíduo, a não ser que as suas normas sejam 

transformadas em direito interno. Mas é na explicação do fenômeno da transformação 

que os defensores do dualismo mostram a debilidade de seu raciocínio, que além do 

mais, não leva em conta a importância do costume256. 

 

 Conforme se nota no sistema dualista, reconhecendo-se a existência 

de duas ordens jurídicas distintas, para surtir efeitos no plano jurídico interno 

deve o tratado ser integrado ao Direito interno, e deve ser incorporado por ato 

normativo do respectivo Estado. 

 Já a teoria monista concebe o Direito como uma unidade, ou seja, as 

normas internacionais e internas como partes de um mesmo ordenamento, 

operando-se a incorporação automática das normas de um tratado à legislação 

interna, e neste sentido: 

 

A doutrina monista não parte do princípio da vontade dos Estados, mas sim de uma 

norma superior, e, como esclarece Accioly, “em princípio, o direito é um só, quer se 

                                                 
256 ACCIOLY, Hildebrando, G.E. do Nascimento e Silva. Manual de direito internacional 

público . São Paulo: Saraiva, 1998, pp. 61-62. 
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apresente nas relações de um Estado, quer nas relações internacionais”. Aceita a tese 

fundamental de que o direito é um só, os defensores da doutrina monista enveredam 

por caminhos opostos: para uns, em caso de dúvida, vinga o direito internacional: é a 

tese do primado do direito internacional; já os outros defendem a tese do primado do 

direito interno. Para Kelsen, do ponto de vista científico, os dois sistemas são 

igualmente aceitáveis, ou seja, uma norma qualquer pode ser aceita como ponto de 

partida do sistema total; mas a seu ver a tese do primado do direito internacional deve 

ser acolhida por motivos práticos257. 

 

 Seguindo o entendimento de Flávia Piovesan258, diante destas duas 

teorias, monista e dualista, deve-se entender que o Direito nacional optou por 

um sistema misto (até a EC n. 45/2004), no qual, por força do artigo 5º, § 1º, da 

Constituição Federal, para os tratados internacionais de proteção dos Direito 

Humanos adotou-se a teoria monista, pois há incorporação automática das 

normas desses tratados. Para os demais, percebe-se que não há no texto 

constitucional qualquer dispositivo que enfrente a questão da relação entre o 

Direito Internacional e o Interno e, por isto, em face do silêncio constitucional, 

se tem entendido que o Brasil adotou a teoria dualista que exige, para que o 

tratado ratificado surta efeitos no ordenamento jurídico interno, a edição de um 

ato normativo nacional (no Brasil, um decreto de execução expedido pelo 

presidente da República, com o fim de conferir execução e cumprimento ao 

tratado ratificado no âmbito interno). 

 Assim, adotado o entendimento de que normas de Direitos Humanos 

previstas em tratados ingressam em nosso sistema com hierarquia 

constitucional (pelo menos até a edição da Emenda Constitucional nº. 45), é 

que se pode inferir que os mencionados Pacto Internacional sobre Direitos 

                                                 
257 Idem, p. 62. 
258 PIOVESAN, op. cit., p. 104. 
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Civis e Políticos e o Pacto de São José da Costa Rica ingressaram no 

ordenamento jurídico brasileiro como normas constitucionais e pela sistemática 

da incorporação automática, originando daí um dos argumentos indicadores do 

status de garantia fundamental do princípio do Duplo Grau de Jurisdição. 

 Na realidade, acerca da Emenda Constitucional nº. 45, de 8.12.2004, 

que introduziu um § 3º ao artigo 5º da Constituição Federal259, é de se presumir 

que não tem ela o condão de afastar tal entendimento, chegando André Ramos 

Tavares a afirmar que as normas internacionais sobre Direitos Humanos, que 

ingressaram em nosso ordenamento antes da EC nº. 45/2004, serão 

recepcionadas como normas constitucionais: 

  

Como se sabe, no fenômeno da recepção de normas anteriores à nova Constituição 

(ou a nova emenda constitucional), apenas verifica-se sua compatibilidade material, 

que no caso positivo permite a absorção da antiga norma infraconstitucional com o 

status que a nova Constituição conferir à respectiva matéria. Assim, se se tratava de lei 

ordinária e a nova Constituição passou a exigir lei complementar, se não houver outra 

incompatibilidade,a antiga norma é recepcionada como se lei complementar fosse 

(posto que só poderá ser alterada, doravante, por nova lei complementar). Essa a 

extensão da tese que declara haver novação legislativa, pela introdução de um novo 

fundamento de validade (sobre o tema, especialmente: MIRANDA, 1988, t. 2, p. 242-4 

e TAVARES, 2003:166) 

Assim, se a nova “regra” constitucional continua a permitir que os tratados e, agora, 

também as convenções, versando (e adotando) direitos humanos, possam ser 

incorporados ao Direito positivo brasileiro, há total compatibilidade com esses 

documentos que, anteriormente, já haviam sido editados como Direito vigente no Brasil. 

Só que, a partir de então, seu status passará, automaticamente, a ser o de emenda 

constitucional (e, pois, necessariamente, nesses casos, o de norma constitucional), não 

só porque não poderão ser alterados senão por nova emenda, mas também porque 

                                                 
259 In verbis: “Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 

aprovados, em cada Casa do Congresso nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos 

dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.” 
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não poderão ser abolidos ou restringidos, em hipótese alguma (proibição do 

retrocesso)260. 

 

 Aliás, entendimento diverso levaria a se concluir pela 

inconstitucionalidade da EC nº. 45/2004, sendo certo que já existem 

pronunciamentos neste sentido261, e efetivamente o quorum mencionado pela 

nova Emenda somente seria exigível para tratados e convenções que 

ingressassem em nosso ordenamento posteriormente à sua entrada em vigor. 

 Finalmente, voltando-se à questão do foro por prerrogativa de função, e 

reconhecendo-se a hierarquia constitucional ao Duplo Grau de Jurisdição, em 

face do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e do Pacto de São 

José da Costa Rica, Carolina Alves de Souza Lima262 atenta para a 

necessidade de se adequar a legislação brasileira no sentido de se efetivar o 

direito ao reexame nestes casos, propondo que a competência para o 

                                                 
260 TAVARES, op. cit., pp. 47-48.  
261 Como exemplo, veja-se o seguinte posicionamento, que aponta problemas evidentes da 

nova norma constitucional e pugna pela sua inconstitucionalidade: “...a emenda trouxe um sério 

revés ao sistema de proteção dos direitos humanos em nosso país. Em primeiro lugar, porque, 

ao estabelecer a necessidade de um quorum qualificado pra a aprovação dos tratados ou 

convenções internacionais, criou um sério problema de direito intertemporal com relação 

àqueles já incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro. Certamente, vozes retrógradas se 

levantarão para sustentar que eles não podem ter força constitucional, uma vez que não se 

submeteram ao quorum exigido pela emenda. De outra parte, não há evidentemente previsão 

legal para que um tratado em vigor seja novamente colocado em votação no Congresso 

Nacional única e exclusivamente para efeito de aumento do quorum. Assim, podemos 

sustentar que aqueles tratados, que tinham antes status de normas constitucionais, deixariam 

de tê-lo, entendimento que corresponderia a uma violência contra o constituinte de 1988, que 

manifestou explicitamente sua opção pela preservação e defesa dos direitos humanos, 

independente de sua fonte” (FERREIRA, Luiz Alexandre Cruz e TÁRREGA, Maria Cristina 

Vidotte Blanco. “Reforma do Poder Judiciário e direitos humanos.” In: WAMBIER, et al., op. cit., 

p. 456-457). 
262 LIMA, op. cit., pp. 145-146. 
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julgamento das ações penais originárias fique a cargo da Câmara ou Turma do 

Tribunal competente, e o reexame de mérito seja realizado pelo Pleno ou 

Órgão Especial deste Tribunal. 

 Apresenta a autora outra sugestão, no sentido de que se poderia, 

promovendo alterações constitucionais, determinar que as autoridades sujeitas 

ao foro por prerrogativa de função tenham seus recursos de apelação 

apreciados por Tribunal hierarquicamente superior (ex.: o prefeito municipal é 

julgado pelo Tribunal de Justiça – artigo 29, X, CF – caso em que o recurso 

poderia ser apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça)263.   

  Tal entendimento (no sentido de que se deve readequar a legislação 

brasileira nos casos acima, para que se torne possível o recurso) pode ser 

refutado com o argumento de que não existem garantias absolutas, inclusive o 

Duplo Grau de Jurisdição, e que, portanto, poderia a própria Constituição 

excepcioná-las, conforme ocorreria nestas hipóteses do foro especial por 

prerrogativa de função. 

                                                 
263 Segundo a autora: “essa solução não resolve, contudo, a situação das autoridades 

processadas perante o Supremo Tribunal Federal, uma vez que ele é o órgão de cúpula do 

Poder Judiciário. Em relação a esse tribunal há, então, duas soluções. A primeira retira todas 

as competências por prerrogativa de função do Supremo Tribunal Federal, passando-as para o 

Superior Tribunal de Justiça. O Supremo passa a julgar tão-somente os recursos de apelação e 

o Duplo Grau de Jurisdição está concretizado. A segunda proposta adota a solução 

apresentada em primeiro lugar. As Turmas do Supremo Tribunal Federal ficam responsáveis 

pelo julgamento do processo e os recursos são endereçados ao Pleno. Também se aplica, 

nesse caso, o Duplo Grau de Jurisdição” (Idem, p. 146).  
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3. APELAÇÃO NO TRIBUNAL DO JÚRI 

 

 Em razão da inviabilidade de serem analisados todos os recursos 

existentes no processo penal e da necessidade de delimitação do objeto do 

trabalho, será procedido neste último capítulo o estudo do recurso de apelação, 

mais especialmente quanto à sua aplicação no rito do julgamento do júri. 

 Entretanto, antes de serem considerados os pontos relativos ao 

recurso em espécie, é indispensável uma consideração preliminar de pontos 

relativos ao júri, enfocando-se aspectos básicos da instituição.  

 Desta maneira, uma primeira parte deste capítulo será dedicada à 

menção acerca de noções fundamentais do julgamento pelo Tribunal do Júri, 

sendo mister esclarecer que não se pretende e nem é necessário o estudo 

pormenorizado do procedimento, mas, conforme já se afirmou, apenas de 

aspectos básicos e alguns dados polêmicos, sendo de especial interesse, em 

face do tema do trabalho, a questão da soberania dos veredictos. 

 

3.1 TRIBUNAL DO JÚRI – NOÇÕES GERAIS 

 

 O júri, em síntese bem lembrada por José Frederico Marques, vem a 

ser “a participação popular nos julgamentos criminais. Por isso, de um modo 

geral, é aceitável o entendimento de TOCQUEVILLE de que o Júri consiste “em 

um certo número de cidadãos escolhidos pela sorte e revestidos 

momentaneamente de poder de julgar”264. 

                                                 
264 MARQUES, José Frederico. A instituição do júri . Campinas: Bookseller, 1997, p. 28. 
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 Aliás, esta participação popular pode se apresentar sob mais de um 

aspecto, destacando-se a existência do júri e do chamado escabinato, sendo 

que no primeiro a responsabilidade do réu será decidida apenas por juízes 

leigos, enquanto no segundo ela será definida, em conjunto, por juízes leigos e 

profissionais. 

 Acerca do escabinato, de se notar o entendimento de Aury Lopes 

Júnior que, após tecer sérias críticas à existência do júri, propõe a adoção 

daquele, esclarecendo: 

 

Trata-se de uma modificação na estrutura do órgão colegiado, que passa a ser 

composto por juízes de carreira e “leigos”, que decidem conjuntamente. Os jurados 

leigos constituem um obstáculo à rotina judiciária, pois podem aportar regras da 

experiência que ventilam o mecânico ato de julgar. Por outro lado, mais significativa é a 

influência do juiz-técnico sobre o leigo, ao prestar-lhe assessoramento jurídico 

qualificado e uma dilatada experiência na atividade jurisdicional, requisitos 

indispensáveis para o bom funcionamento da moderna administração da justiça265. 

 

 O escabinato tem sido acatado em vários países europeus em 

substituição ao julgamento exclusivo pelos leigos, tendo distinguido José 

Frederico Marques, já há algum tempo, que ele “dia a dia, adquire maior 

prestígio e aceitação”266, apontando países que o adotaram, como a França267, 

                                                 
265 LOPES JÚNIOR, op. cit., p. 147. 
266 MARQUES, op. cit., p. 35. 
267 Acerca da situação francesa, Lenio Luiz Streck esclarece que: “depois de várias modificações, o Júri 

firmou-se como escabinato (3 magistrado e 9 jurados). Na realidade, o júri é uma parte da chamada Cour 

d´Assises. (...) O Code de Procédure Pénale, no Livre Deuxième, na parte destinada à Juridictions de 

Jugement, regula o funcionamento da Cour d´Assises, que é composta pelo magistrado presidente e por 

dois assessores. Este presidente é oriundo de uma Câmara ou de uma Corte de Apelação. O jury estricto 

sensu é composto por nove jurados populares, que, somados aos três membros da magistratura, 

compõem a Cour d´Assises, que funciona, desse modo, como escabinato, exemplo seguido por Portugal” 

(Tribunal do júri: símbolos e rituais . Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, pp. 79-80).  



 

 

160  

Alemanha e Suíça. Mais especificamente em relação à situação atual na Itália, 

que não destoa de grande parte da Europa, Luigi Ferrajoli, após ressaltar a 

tendência atual pela preferência a juízes togados, vem esclarecer o seguinte: 

 

Na experiência italiana, como em geral na européia, tem prevalecido desde as 

reformas do século XIX, consolidando-se depois com a legislação napoleônica, a opção 

pelos “juízes-magistrados”, assistidos todavia pela garantia da independência e 

obrigados à motivação de sua livre convicção. A participação do povo se tem limitado 

unicamente ao escabinato (corti d`assise). Nestes tribunais, se manifesta a vocação 

italiana pelo “misto”, que produziu em 1931, a supressão do velho jurado e sua 

substituição por um órgão composto de seis juízes populares e dois juízes togados, 

destinados estes inevitavelmente a ter vantagem sobre os primeiros  268. 

 

 Fato é que, em face das constatações acima e deixando de lado por 

enquanto as acaloradas discussões que se apresentam acerca da 

conveniência ou não do júri e mesmo sua substituição pelo escabinato, hoje 

certamente já não mais seria possível reconhecer, como o fez Ruy Barbosa, 

que “a área geográfico do júri é, portanto, a da civilização moderna”269. 

                                                 
268 FERRAJOLI, op. cit., p. 577. Tradução livre do texto original: “En la experiencia italiana, 

como en general en la europea continental, ha prevalecido desde las reformas del siglo XVIII, 

consolidándose después con la legislación napoleónica, la opción por los `jueces-magistrados´, 

asistidos sin embargo de la garantía de la independencia y obligados a la motivación de su libre 

convicción. La participación del pueblo en la administración de justicia, también prevista en 

nuestra Constitución, se há limitado únicamente al escabinado (corti d´assise). En estos 

tribunales, se manifiesta la vocación italiana por lo `mixto´, que produjo en 1931, la supresión 

del viejo jurado y su sustitución por un órgano compuesto de seis jueces populares y dos 

jueces togados, destinados éstos inevitablemente a tener ventaja sobre los primeros.” 
269 BARBOSA, Ruy. O Júri sob todos os aspectos. Textos de Ruy Barbosa  sobre a teoria e 

a prática da instituição . Rio de Janeiro: Editora Nacional de Direito, 1950, p. 43. 
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 Voltando ao estudo acerca das características ínsitas ao júri, José 

Frederico Marques270, lembrando lição de Ferri, afirma que três são os tipos 

conhecidos: o júri romano, o medieval e o inglês, tendo os demais países se 

inspirado neste último modelo ao adotar a instituição271, chegando Ruy 

Barbosa a esclarecer que: 

 

Se o júri, de que já se encontra a prefiguração longínqua nos judices romanos, se não 

nos dikastas gregos, e nos centeni comites dos primitivos germanos, imortalizados por 

Tácito, autorizando historiados e entusiastas seus a gabarem-no de medir o curso da 

civilização, se o Júri, associado, na investigação das suas origens históricas, ora aos 

teutões, ora aos eslavos, já aos normandos, já aos dinamarqueses, recebeu os 

primeiros traços da sua forma definitiva no solo britânico, depois da conquista 

normanda, sob Henrique II, extinguindo-se na França, de onde fôra transplantado nos 

seus mais grosseiros rudimentos com as Capitulares, na média idade inglesa é que êle 

revestiu a imagem, sob o que a era moderna o adotou. Contudo, é contemporâneo o 

momento da sua culminação jurídica, o período da sua universalidade, a época da 

generalização dos seus benefícios a toda parte culta da espécie humana272. 

 

 E prossegue José Frederico Marques273 explicando que havia no 

Direito inglês o Grande (Grand Jury) e o Pequeno Júri (Petty Jury), aquele 

composto por doze a vinte e quatro pessoas e que decidia por maioria de doze, 

tendo a função de formular acusações contra aqueles que foram processados 

pelos juízes de paz ou para repelir acusações consideradas infundadas (ver 

                                                 
270 MARQUES, op. cit., p. 30. 
271 E. Magalhães Noronha ressalta que: “Da Inglaterra, passou a instituição para o continente, 

aparecendo na França, com a Revolução de 1789. Não foi, porém, adotada por todas as 

nações, v.g., a Holanda e a Dinamarca. 

No decorrer dos tempos e transplante para outros lugares, o júri foi tomando feições próprias, 

apresentando particularidades características, e, conseqüentemente, diferenças marcantes nos 

diversos países” (Op. cit., p. 316). 
272 BARBOSA, op. cit., pp. 27-28. 
273 MARQUES, op. cit., pp. 30-31. 
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item 2.1.1. “b”). Já o Petty Jury, ou júri de julgamento, composto por doze 

jurados, ao qual compete o veredicto, foi o que acabou influenciando a 

Constituição Francesa e as demais legislações do mundo ocidental. 

 Hoje, na Inglaterra, o uso do júri está restrito a menos de cinco por 

cento dos julgamentos criminais (tendo competência para o julgamento de 

crimes de homicídio e estupro, além de outros crimes considerados graves, e 

cabendo ao juiz togado decidir se envia ou não o processo ao tribunal popular). 

No ano de 1933 deixou de existir o Grand Jury, restando apenas o Petit Jury274. 

 Adel El Tasse275, lembrando João Gualberto Garcez Ramos, afirma 

que estruturalmente são concebidos dois modelos principais para o 

funcionamento do Tribunal do Júri, que seriam o modelo inglês e o norte-

americano, frisando que no primeiro modelo se oferece ao júri o tratamento de 

direito fundamental (na Magna Charta Libertarum, bem como na Petition of 

Rights), enquanto no segundo, o júri não é um direito fundamental, mas 

tecnicamente um privilégio das pessoas acusadas que dele podem desistir, se 

quiserem. 

 Efetivamente o Brasil se aproximou do modelo inglês, tendo até mesmo 

previsto a existência do júri no capítulo referente aos direitos e deveres 

individuais e coletivos, no seu artigo 5º, XXXVIII; e para melhor compreensão 

do atual estágio de desenvolvimento e aceitação do júri no País, inclusive das 

discussões que permeiam o tema, torna-se necessário que se observe a sua 

evolução histórica no Direito pátrio. 

 

                                                 
274 STRECK, op.. cit., p. 76. 
275 TASSE, Adel El. Tribunal do júri . Curitiba: Juruá, 2004, p. 29. 
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3.1.1 O Tribunal do Júri no Brasil  

 

 Já se mencionou que a instituição do júri no Brasil sofreu forte 

influência da experiência inglesa, pois foi da Inglaterra que a França importou o 

modelo de julgamento popular adotado logo após a revolução276, e conforme se 

nota, “o direito constitucional nos primórdios do Brasil independente esteve 

baseado nos ideais da revolução francesa (ausência de controle jurisdicional 

de constitucional, poder moderador, etc.)”277, o que efetivamente teve reflexos 

na adoção do júri pelo Brasil seguindo-se tal padrão.  

 Ingressou o júri no Direito Positivo do País através da Lei de 18 de 

junho de 1822, com competência para julgar os crimes de imprensa, sendo 

formado por vinte e quatro cidadãos, “escolhidos entre os homens bons, 

honrados, intelligentes e patriotas278, os quaes serão os Juizes de Facto, para 

                                                 
276 “Naquele contexto e momento histórico, a instituição do júri, que existia na Inglaterra desde 

a Carta Magna de 1215 e definitivamente modelada a partir do século XV, casava-se 

perfeitamente com os ideais democráticos dos liberais franceses, pois através dele se poderia 

combater a falta de independência dos juízes do antigo regime, que se curvavam diante do 

poder da monarquia e das dinastias, cujos métodos de investigação caracterizavam-se pelo 

segredo e pela tortura. A França importou o Júri da Inglaterra e, assim, ele espalhou-se por 

toda a Europa, exceto a Holanda. Dada a influência política que a Inglaterra exerceu sobre 

Portugal no Século XIX, época em que a Corte Portuguesa transferiu-se para o Brasil 

(29.11.1807), o Júri acabou alcançando terras brasileiras em função da orientação que os 

ingleses impunham ao Príncipe Regente D. Pedro” (VIVEIROS, Mauro. Tribunal do júri na 

ordem constitucional brasileira: um órgão da cidada nia . São Paulo: Editora Juarez de 

Oliveira, 2003, pp. 12-13). 
277 STRECK, op. cit., p 86. 
278 Lenio Luiz Streck alerta para questões envolvendo a representatividade do júri nestes 

moldes, “na medida em que, numa sociedade escravocrata, só podiam ser jurados os cidadãos 

que podiam ser eleitos, ou seja, os chamados “homens bons”, que detivessem uma 

determinada renda e pertences, por conseqüência, às camadas dominantes” (Op. cit., p. 87). 
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conhecerem da criminalidade dos escriptos abusivos”279. Mencionava tal 

dispositivo ainda que dos vinte e quatro jurados nomeados poderiam os 

réus recusar dezesseis, restando aos oito demais proceder ao exame, 

conhecimento e averiguação do fato. Ainda, estabelecia a lei que os réus 

somente poderiam apelar dos julgados para o próprio regente. 

 Promulgada a Constituição de 1824, foi o júri incluído no capítulo 

que tratava da organização do Poder Judiciário, que previa em seu artigo 

158: “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.” Em seguida estipulava o artigo 

152 que “os jurados se pronunciam sobre o fato, e os juízes aplicam a 

lei”280. Sob a vigência desta Constituição surgiu a Lei de 20 de setembro 

de 1830, que tratava do abuso da liberdade de imprensa, e que criou o 

“Jury de accusação” (artigos 20 a 23) e o “Jury de julgação ” (artigos 24 a 

36), cabendo ao primeiro julgar a admissibilidade da acusação, e ao 

segundo deliberar sobre a culpa do réu. 

 O Código de Processo Penal de 1832, de forte inspiração liberal, 

ampliou a competência do Tribunal do Júri sobremaneira, “restringindo a 

                                                 
279 Decreto de 18 de junho de 1822. In: PIERANGELI, op. cit., p. 345. 
280 Guilherme de Souza Nucci, encarando o fato de que na Constituição de 1824 não constava no capítulo 

concernente aos direitos e garantias individuais, anota que “justamente quando mais estavam em 

ascensão os direitos fundamentais em todo o mundo, o Brasil não considerou o júri como tal” (Júri: 

princípios constitucionais . São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 1999, p. 37). 
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atividade do juiz de direito a praticamente só presidir as sessões do júri, 

orientar os jurados e aplicar a pena (art. 46)”281.   

 Lembrando a já mencionada experiência inglesa que instituiu o Grande 

Júri e o Pequeno Júri, João Mendes de Almeida Júnior fez as seguintes 

observações: 

 

O nosso Código de Processo consagrou os dois júris, dando ao grande júri o nome de 

Júri de acusação e ao pequeno júri o nome de Júri de sentença; entretanto, não seguiu 

completamente o sistema inglês, isto é não admitiu que a queixa ou denúncia pudesse 

ser diretamente apresentada ao Júri de acusação. Os arts. 144 e 145 determinavam, 

neste ponto, o sistema do nosso Código: - o Juiz de Paz, a quem era apresentada a 

queixa ou denúncia, depois de proceder às diligências, inquirições, interrogatório, em 

suma, aos atos da formação da culpa, pronunciava ou não o indiciado, declarando 

procedente ou improcedente a queixa ou denúncia. No primeiro caso, o delinqüente, 

ficando sujeito à prisão e livramento, era seu nome lançado no rol dos culpados e o 

processo remetido ao Juiz de Paz da cabeça do têrmo, ou do distrito onde se reunia o 

Conselho de Jurados, a fim de ser sustentada ou não a pronúncia pelo Júri de 

acusação; no segundo caso, podia o queixoso ou denunciante recorrer da decisão do 

Juiz de Paz para o Júri de acusação282. 

 

 Entretanto, não durou muito o tratamento liberal e amplo previsto na 

mencionada legislação, pois a Lei nº. 261, de 3 de dezembro de 1841 e o 

Regulamento nº. 120, de 31 de janeiro de 1842, trouxeram profundas 

modificações na organização judiciária e na instituição do júri. Assim, foi extinto 

o júri de acusação, e a instrução criminal passou a ser de responsabilidade da 

                                                 
281 Idem. Em contundente crítica à tal previsão legislativa Cândido de Oliveira Filho, citado por José 

Frederico Marques, afirmou que 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, segundo observa MITTERMAIER, para que tenham bom êxito, também exigem cultura, terreno 

e clima apropriados” (Op. cit., p. 39).  
282 ALMEIDA JÚNIOR, op. cit., pp. 233-234. 
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polícia e dos juízes municipais, dependendo a pronúncia dos delegados e 

subdelegados da confirmação dos juízes municipais. 

 Ainda, aos juízes municipais foi atribuída competência para o 

julgamento definitivo do contrabando, quando não ocorresse o flagrante, 

atribuindo-se aos juízes de direito o julgamento dos empregados públicos não 

privilegiados. A lista dos jurados passou a ser organizada pelos delegados de 

polícia, sendo a seguir remetidas ao juiz de direito, competindo a uma junta, 

formada pelo juiz, pelo promotor e pelo presidente da Câmara Municipal 

conhecer das reclamações e fazer a lista geral de jurados. A unanimidade de 

votos que se exigia no Código de Processo Penal para a aplicação da pena de 

morte foi modificada pelo artigo 66 da Lei n. 261, o qual determinou que fosse a 

decisão do júri vencida por dois terços dos votos; as demais decisões deveriam 

ser tomadas por maioria absoluta.   

  O artigo 79 manteve a apelação ex officio do juiz de direito, no caso em 

que este entendesse tivesse o júri proferido decisão sobre o ponto principal da 

causa, contrária à evidência resultante dos debates, depoimentos, e provas 

perante ele apresentadas, caso em que deveria o juiz escrever os fundamentos 

de sua convicção contrária, para que a Relação à vista deles pudesse decidir 

se a causa deveria ou não ser submetida a novo júri. 

 Em seguida, a Lei nº. 562, de 2 de julho de 1850, subtraiu da 

competência do júri os crimes de moeda falsa, roubo, homicídio nos municípios 

de fronteira do Império, resistência e retirada de presos, além da bancarrota. 

 Mais uma vez o júri sofreria alterações, agora com a edição da Lei nº. 

2.033, de 20 de setembro de 1871, que, diga-se, interferiu na organização 

judiciária, mantendo a divisão territorial em distritos de Relação, comarcas, 
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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 Relação em um só dia283. Quanto ao júri foi 

restabelecida a sua competência para os crimes que a Lei nº. 562 havia 

atribuído aos juízes. Foram ainda extintas as atribuições dos chefes de polícia, 

delegados e subdelegados para a formação da culpa e pronúncia nos crimes 

comuns, passando as pronúncias a serem da competência dos juízes de direito 

nas comarcas especiais, com recurso voluntário para a Relação, e dos juízes 

municipais, com recurso ex officio para o juiz de direito, nas comarcas 

gerais284. 

 Com a Proclamação da República foi o júri mantido, tendo o Decreto 

nº. 848, de 11 de outubro de 1890, que organizava a Justiça Federal, criado o 

júri federal, composto de dozes jurados, sorteados dentre trinta e seis cidadãos 

do corpo de jurados estadual da comarca. Posteriormente foi a legislação 

modificando a competência do júri, tendo a Lei nº. 515, de 3 de novembro de 

1898, lhe retirado a possibilidade de julgar os delitos de moeda falsa, 

contrabando, peculato, falsificação de estampilhas, selos, adesivos, vales 

postais e outros. Já o Decreto nº. 4.780, de 27 de dezembro de 1923, eliminou 

do júri a competência para conhecer e julgar os crimes de violação de sigilo de 

correspondência, desacato e desobediência, testemunho falso, prevaricação, 

resistência, tirada de preso do poder da justiça federal, falta de exação no 

cumprimento do dever, irregularidade de comportamento, peita, concussão, 

                                                 
283 MARQUES, op. cit., p. 44. 
284 Idem. 
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estelionato, roubo, furto, dano e incêndio, quando afetos ao conhecimento da 

justiça federal. 

  A Constituição republicana de 24 de fevereiro de 1891 mencionou o 

júri em seu artigo 72, § 31, que se encontrava na Seção II, do Título IV, que 

tratava da “declaração de direitos”, tendo tal dispositivo, entretanto, uma 

redação deveras lacônica, qual seja: “É mantida a instituição do jury.”  

 Segundo José Frederico Marques285, deste tratamento lacônico 

enunciado pela Constituição Federal surgiu ampla discussão, pois de um lado, 

autores como Ruy Barbosa, Duarte de Azevedo e Pedro Lessa sustentavam o 

pensamento de o júri continuava a existir tal como era sob o regime anterior286. 

Em sentido contrário, Carlo Maximiliano assegurava que a nova Constituição 

apenas quis manter a instituição do júri, não significando, entretanto, a 

imposição do statu quo anterior, tendo o Supremo Tribunal Federal decidido 

neste sentido em acórdão de 7 de outubro de 1899287. 

                                                 
285 MARQUES, op. cit., pp. 47-48. 
286 “Outro sentido não pode caber, realmente, à fórmula. `É mantida a instituição do júri.´ 

Manter é conservar o que existe, qual existir. Porque, dando sobre a coisa cuja existência se 

mantém, a prerrogativa de alterar as condições dessa existência, ipso facto, se daria, com esse 

poder, o de cerceá-la, baldá-la, nulificá-la, extingui-la. Risível é o sofisma da inteligência 

oposta. Garantir o júri não pode ser garantir-lhe o nome. Há de ser garantir-lhe a substância, a 

realidade, o poder. Do contrário, a frase constitucional zombaria do senso comum. Uma 

reforma desfalcaria o júri no seu quorum. Outra viria, que o convertesse em corpo consultivo do 

juiz presidente. Ainda uma, e o acusado perderia, perante ele, o direito essencial de recusação. 

Mais um passo, e ficaria estabelecido que, para absolver, fosse mister a unanimidade no 

conselho, ou que, para condenar, bastasse um terço, ou dois quintos dos jurados. Através de 

todas essas mudanças teria o legislador a astúcia de lhe não bolir na denominação. Era 

sempre júri o que ficava. Mas tinha isso de júri alguma coisa mais que o falso batismo?” 

(BARBOSA, op. cit., p. 50). 
287 MARQUES, op. cit., p. 49. 
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 A Constituição de 1934 manteve o júri, porém, fora das declarações 

dos direitos e garantias individuais, e mais uma vez na parte que tratava do 

Poder Judiciário, prescrevendo seu artigo 72 que: “É mantida a instituição do 

Júri, com a organização e as atribuições que lhe der a lei.”  

 A Constituição de 1937 causou perplexidade, pois deixou de mencionar 

o júri em seu corpo, chegando-se a princípio a se opinar pela sua extinção. Tal 

opinião, contudo, não foi a prevalente, pois o Decreto-lei nº. 167, de 5 de 

janeiro de 1938, acabou regulando a instituição do júri, evidenciando a sua 

existência como órgão do Poder Judiciário.  Ademais, o ministro Franciso 

Campos, na Exposição de Motivos do referido decreto-lei, afirmou que a 

instituição do júri estava garantida implicitamente em face do artigo 183 da 

Constituição vigente288. 

 Digno de se ressaltar que com o Decreto-Lei nº. 167 foram trazidas 

algumas alterações ao júri, destacando-se a retirada da soberania dos 

veredictos, com a previsão de 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), caso em que estabelecia o 

                                                 
288 Segundo Aramis Nassif: “A sociedade jurídica repudiava a primeira tentativa de alijamento da 

Instituição do contexto estatutário maior e desprezou a pretensa redução hierárquica do Júri. Basta ver 

que Francisco Campos, na Exposição de Motivos do Decreto-Lei 167, aduziu que: é motivo de 

controvérsia a sobrevivência do Júri após a Constituição de 10 de novembro (...) A improcedência do 

argumento é, porém, manifesta (...). O que cumpre indagar é tão- somente se a instituição do Júri está 

compreendida no preceito genérico do art. 183 da nova Constituição, que declara em vigor enquanto não 

revogadas ´as leis que, explícita ou implicitamente, não contrariarem as disposições desta Constituição´ 

(...). A resposta não pode deixar de ser afirmativa. Se outros méritos não tivesse o tradicional instituto 

(são bem conhecidos os argumentos formulados em seu favor) teriam pelo menos, o de corresponder a 

um interesse educacional do povo e o difundir, no seio deste, a nítida noção e o apurado sentimento de 

responsabilidade que lhe cabe como participante da atividade do Estado” (O júri objetivo . Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2001, p. 20). 
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artigo 96 do mesmo Decreto que o Tribunal de Apelação daria provimento à 

apelação para “aplicar a pena justa, ou absolver o réu, conforme o caso”. 

 Data desse período o ruidoso erro judiciário ocorrido no Estado de 

Minas Gerais, e que ficou conhecido como o caso dos Irmãos Naves, no qual 

os irmãos Joaquim Naves Rosa e Sebastião José Naves foram condenados 

pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais por um crime que não existiu, pois 

com o sumiço do sócio de Joaquim, Benedito Pereira Caetano, no mês de 

novembro de 1937, foram os irmãos acusados da prática de latrocínio, e 

absolvidos duas vezes pelo júri na cidade de Araguari (àquela época o júri tinha 

competência para conhecer deste crime), foram condenados pelo Tribunal em 

sede de apelação, sendo que na primeira apelação foi o julgamento anulado 

por deficiências relativas à formulação de quesitos, e na segunda entenderam 

os desembargadores de condenar os réus a vinte e cinco anos e seis meses de 

prisão, amparados pelo mencionado artigo 96 do Decreto-Lei nº. 167. 

 Após obterem redução da pena em revisão criminal, e já tendo 

cumprido mais de oito anos de prisão, os irmãos conseguiram livramento 

condicional no ano de 1946, e no dia 24 de julho de 1952, já tendo falecido um 

deles (Joaquim), a “vítima” do crime pelo qual foram condenados foi 

encontrada na cidade de Nova Ponte, no Estado de Minas Gerais, originando 

novo processo de revisão criminal, no qual o relator, desembargador Antônio 

Pedro Braga, após reconhecer que as provas obtidas, especialmente as 

confissões, o foram em face da coação e violência empregadas pela polícia, 

concluiu que “em verdade, ficou estabelecido, nítido, e sem sombra de dúvida 

razoável, que o Benedito, dado por morto, é o Benedito, mesmo, vivo e atual. 

E, assim, pela pressão das circunstâncias, reconheçamos, pro justitia, que isto 
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(os três volumes dos autos) não mais é que um amálgama de equívocos, 

o parto da violência e uma torpeza incrustada num embuste”289. 

 Em que pese tratar-se de caso isolado, tal julgamento evidencia 

que não é somente o júri que comete erros e abusos a serem coibidos, e 

serve de munição àqueles que defendem a manutenção da soberania do 

júri290. 

 De qualquer maneira, a soberania dos veredictos (que será 

melhor discutida posteriormente – item 3.2) retorna com a Constituição 

de 1946, na qual o júri aparece dentre os direitos e garantias individuais, 

estabelecendo o artigo 141, § 28, que “é mantida a instituição do júri, 

com a organização que lhe der a lei, contanto que seja ímpar o número 

dos seus membros e garantido o sigilo das votações, a plenitude de 

defesa do réu e a soberania dos veredictos. Será obrigatoriamente da 

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

 A Constituição de 1967 manteve o júri dentre os direitos e 

garantias individuais (artigo 150, § 18), conservando a sua competência 

para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e a soberania dos 

veredictos. 

                                                 
289 ALAMY FILHO, João. O caso dos Irmãos Naves: um erro judiciário . Belo Horizonte: Del 

Rey, 1993, p. 352. 
290 Em sentido contrário, José Frederico Marques anota que “o sistema inaugurado pelo 

Decreto-Lei nº. 167 provou magnificamente nos nove anos em que vigorou. A criminalidade 

diminuiu; os espetáculos deprimentes a que se assistia em certos lugares do interior, iam aos 

poucos desaparecendo; e por fim à impunidade tiraram-se os foros de cidade que sempre 

encontrar nos julgamentos do Júri” (Op. cit., p. 52). 
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 Já a Emenda Constitucional nº. 1, de 17 de outubro de 1969, 

manteve a instituição do júri, prevendo-a dentre os direitos e garantias 

individuais (art. 153, § 18), com a mesma competência anterior, porém 

omitindo na previsão do dispositivo constitucional o termo soberania, o 

que acabou por reabrir a discussão sobre a relevância da soberania dos 

veredictos291.   

 Com o fim do regime militar, na Constituição de 1988, o legislador 

constituinte concedeu ao Tribunal do Júri o status de garantia dos direitos 

individuais e coletivos, prevendo expressamente a sua soberania, 

conforme se percebe em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, que estabelece: 

“É reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, 

assegurados: a) a plenitude de defesa; b) o sigilo das votações; c) a 

soberania dos veredictos; d) a competência para o julgamento dos 

crimes dolosos contra a vida”. 

 

3.1.2 Natureza Jurídica e Competência 

 

 Quanto à natureza jurídica, o Tribunal do Júri é visto por vários 

autores como um órgão pertencente ao Poder Judiciário, ainda que 

                                                 
291 Quanto a esta modificação constitucional do júri, pode-se afirmar que: “foi suprimida sua 

soberania. Ora, se a Emenda Constitucional tinha por fim modificar alguns pontos da 

Constituição de 67, esse certamente foi um deles. Não se pode chamar de `esquecimento´ do 

constituinte o fato de ter omitido a garantia à soberania quando novamente redigiu o § 18, do 

artigo que tratava dos direitos e garantias individuais. Quis deixar para a lei ordinária a tarefa 

de verificar se o júri deveria ou não ser soberano em suas decisões” (NUCCI, op. cit., p. 43). 
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previsto no capítulo dos direitos e garantias fundamentais292, 

entendimento, entretanto, que encontra oposição daqueles autores que 

lhe concedem natureza diversa. 

 Incluindo-se dentre aqueles que entendem o Tribunal do Júri como 

órgão do Poder Judiciário, Guilherme de Souza Nucci293 ressalta a 

necessidade de se incluir tal instituição em uma das funções em que se divide 

o Estado ao exercer a sua soberania, sendo natural inseri-lo no contexto do 

Judiciário, até porque a tarefa realizada pelo júri não difere daquela 

concernente ao magistrado togado. 

 Prosseguindo o autor em sua lição, expõe que a única diferença reside 

no fato de que o júri é um tribunal especial, pois elevado pelo legislador 

constituinte à categoria de garantia individual, estabelece que o devido 

                                                 
292 Colocando-se entre aqueles que incluem o tribunal do júri como órgão do Poder Judiciário e 

analisando a sua inclusão dentre os direitos e garantias individuais, Hermínio Alberto Marques 

Porto afirma que: “A filosofia jusnaturalista que, com Beling, formalizou, expressivamente, o 

conceito de direito supralegal, com sentido de ordenação com impregnações naturais no 

homem, serviu de motivação à enumeração dos direitos fundamentais do homem, nas 

Declarações da França, dos Estados Unidos da América do Norte e da Organização das 

Nações Unidas, contendo a relação de princípios naturais e invioláveis pelo direito positivo, 

cabendo à Carta Magna enunciá-los, assim como a implícita disposição de assegurá-los. Hoje, 

com a especialização do exercício da Magistratura, e estando a atividade jurisidicional penal 

envolvida por institutos constantemente observados pela doutrina na procura de 

aprimoramento, a instituição do Júri perde seu conteúdo de direito individual, mas, por atenção 

às suas origens, e sendo reconhecido que nossa tradição sensibilizou a nossa consciência 

jurídica quanto à necessidade de permanência da vida da instituição do Júri com a 

competência hoje a ele atribuída, referência constitucional, de uma parte, caberia com a 

enunciação do Tribunal do Júri dentre os órgãos que exercem o Poder Judiciário, e, de outro 

parte, com a enunciação, na relação dos direitos individuais, do direito do cidadão ser jurado” 

(Júri: procedimento e aspectos do julgamento, questi onário . São Paulo: Ed. Revista dos 

Tribunais, 1980, pp. 31-32). 
293 NUCCI, op. cit., pp. 59-62. 
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processo legal em determinados casos somente se pode fazer por seu 

intermédio. Assim, quando reunido, o júri exerce função jurisdicional, sendo, 

portanto, órgão do Poder Judiciário. 

 Elenca o autor outros motivos para a adoção de tal entendimento, 

dentre os quais se destaca o fato de que os jurados estão sujeitos às mesmas 

alegações de suspeição e impedimento a que estão sujeitos os juízes togados. 

Ainda, compõe-se o Tribunal do Júri de um juiz de direito e de vinte e um 

jurados, dos quais serão escolhidos sete para formar o conselho de sentença, 

assim, trata-se de um órgão colegiado294, formado por um magistrado e por 

cidadãos leigos, juízes de fato e, portanto, igualmente magistrados. Ainda, o 

júri “não pode ser um órgão anômalo, distinto do Judiciário e das demais 

funções essenciais do Estado, como se tivesse vida própria e pairasse acima 

da organização dos poderes, que, inclusive, é igualmente cláusula pétrea na 

Constituição, tanto quanto a instituição do júri”295. 

 Analisando-se a legislação processual penal, o autor ainda atenta para 

o artigo 78, I, do Código de Processo Penal, o qual estabelece que “no 

concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, 

prevalecerá a competência do júri”, o que demonstra ser o Tribunal do Júri um 

dos órgãos da jurisdição comum, ou seja, do Poder Judiciário. 

                                                 
294 Neste sentido: “O Júri é órgão judiciário que se caracteriza pelos traços seguintes: a) é um 

órgão colegiado, pois que se compõe de vários membros; b) é um órgão de colegialidade 

heterogênea, visto que se encontra integrado por magistrados profissionais e pelos jurados, 

que são juízes leigos; c) é um órgão temporário, uma vez que é constituído para sessões 

periódicas e em seguida dissolvida. Com esses traços e caracteres, insere-se o Júri na 

organização judiciária” (MARQUES, op. cit., p. 91).  
295 NUCCI, op. cit., p. 60. 
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 Por fim, quando o artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal 

prescreve a possibilidade de recurso ao tribunal quando a decisão do júri for 

manifestamente contrária à prova dos autos, fica evidenciado que o júri é um 

órgão jurisdicional inferior, não tendo cabimento um órgão estranho ao Poder 

Judiciário – um “órgão político”, por exemplo – proporcionar recursos a uma 

instância superior do Judiciário. 

 Sob este ponto de vista conclui-se portanto, que o júri é um órgão da 

justiça comum, porém, “dentro dessa justiça caracteriza-se como um órgão 

especial, por suas atribuições e pela forma de composição”296. Este é o 

entendimento de José Frederico Marques: “como o explica FRANCESCO 

CARNELUTTI, há órgãos da justiça comum que, ou pelas atribuições que lhe 

são dadas, ou pela sua forma de composição, devem ser denominados órgãos 

especiais da justiça comum. Tem-se, desta maneira, a perfeita colocação do 

Júri nos quadros do Poder Judiciário: é ele um órgão especial da Justiça 

Comum”297. 

 Em que pesem os argumentos apontados, existem entendimentos em 

sentido contrário, que encaram o Tribunal do Júri como órgão político, veja-se, 

por exemplo, a seguinte exposição: 

 

Voltando rapidamente às quatro indagações doutrinárias inicialmente registradas, sobre 

a natureza jurídico-política do Tribunal do Júri: a) optamos por sua natureza 

constitucional; b) alinhá-lo entre as garantias individuais, ou na parte do Poder 

Judiciário, não é mera questão de semântica, como pode parecer à primeira vista, pois 

                                                 
296 MARREY, Adriano; FRANCO, Alberto Silva; STOCO, Rui. Teoria e prática do júri: 

doutrina, jurisprudência, questionários, roteiros p ráticos . São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2000, p. 106.  
297 MARQUES, op. cit., p. 92. 
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a democracia participativa implica, entre outras coisas, atuação popular, diretamente, 

em relação aos Três Poderes, o que consubstancia, sem dúvida, um direito a ser 

garantido na Carta Magna; c) Júri sem o selo da soberania plena em seus veredictos 

não é Júri; d) dar-lhe competência material genérica, ou específica, é tema que está a 

merecer maior atenção e exame profundo dos doutrinadores pátrios, à luz do Direito 

Comparado e em face das mutações sociais ocorridas em nosso país nas últimas 

décadas, aliando-se a isso o incentivo ao debate popular, com a realização, até 

mesmo, de um plebiscito298. 

 

 Opondo-se a esse pensamento, Guilherme de Souza Nucci299 

menciona empecilhos à sua adoção, como, por exemplo, o fato de que o júri é 

presidido por um juiz de direito, ponto em que se ressalta a proibição do 

magistrado de exercer qualquer “cargo de direção ou técnico de sociedade 

civil, associação ou fundação, de qualquer natureza ou finalidade, salvo de 

associação de classe, e sem remuneração” (art. 36, II, da Lei Orgânica da 

Magistratura Nacional). Assim, se o juiz não pode o menos (por exemplo: ser 

diretor de uma faculdade de direito), não poderia o mais (dirigir os trabalhos de 

um órgão político, desvinculado de suas funções constitucionais, ínsitas ao 

Poder Judiciário). Ainda, se fosse desvinculado do Poder Judiciário, não teria 

sentido o júri ser regido pela lei de organização judiciária.  

 Acerca da competência do Tribunal do Júri, garante o artigo 5º, 

XXXVIII, d, da Constituição Federal, que ele terá “competência para o 

                                                 
298 TUBENCHLAK, James. Tribunal do júri: contradições e soluções.  São Paulo: Saraiva, 

1997, pp. 9-10. Neste sentido: “em suma, o Tribunal do Júri é órgão de natureza constitucional, 

dotado hoje de competência mínima para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, 

exercendo uma jurisdição popular, com princípios e regras jurídicas específicas e inerentes às 

suas peculiaridades, enfim, sujeito a um regime constitucional e infraconstitucional que o faz 

distinto dos órgãos do Poder Judiciário” (VIVEIROS, op. cit., p. 17). 
299 NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit., p. 62. 
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julgamento dos crimes dolosos contra a vida”, mantendo a atual Carta Política, 

nesse aspecto, sistemática existente desde a Constituição de 1946. 

 Trata-se, na verdade, de competência mínima300, pois, em face da 

redação do próprio dispositivo constitucional, se tem entendido que o legislador 

poderá ampliá-la no sentido de atribuir ao Tribunal do Júri a competência para 

julgamento de outros delitos, porém, o que não se admite é a supressão da 

competência mencionada. 

 O motivo para o estabelecimento de uma competência mínima se deu 

no sentido de assegurar a existência e o prestígio da instituição, mantendo um 

núcleo mínimo, a partir do qual somente se admitirá a ampliação301. Tal 

posicionamento do legislador não passa isento de críticas: 

 

Por mais de uma vez já dissemos que não conseguimos adivinhar a ratio essendi 

dessa absurda competência mínima traçada pela Constituição. O ilustre professor 

catarinense – Dr. ABELARDO DA SILVA GOMES – entende que a privação da 

liberdade, por prazo longo, apenas se justifica quando a culpa do acusado “for 

manifesta aos olhos do senso comum” (O julgamento pelo júri, 1953, p. 76). A verdade, 

porém, é que, em nome desse miraculoso e transcendente senso comum, o que se tem 

                                                 
300 “Deve-se esclarecer que a interpretação dos direitos e garantias individuais deve ser sempre 

ampliativa, de sorte que se pode afirmar ser a competência constitucionalmente estabelecida 

apenas um perfil mínimo das hipóteses de atuação do Júri, que podem ser ampliadas pelo 

legislador infraconstitucional, nas legislações operacionalizadoras do Tribunal Popular” 

(TASSE, op. cit., p. 31).  
301 “O motivo relevante para que o constituinte elegesse um gênero de crimes a ser julgado 

pelo Tribunal do Júri deveu-se ao fato de que, em outros países, quando não especificada pela 

Constituição essa competência mínima, a tendência sempre foi reduzir gradativamente, a 

participação do júri nos sistema judiciário, de modo a conduzi-lo a um papel decorativo. Com a 

exceção dos Estados Unidos, único país do mundo onde a instituição ainda possui força, 

mesmo porque consta como garantia fundamental do homem na Constituição, os demais que 

prevêem o tribunal popular vêm tornando menor a esfera de delitos de sua competência” 

(NUCCI, op. cit., p. 174). 
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obtido, na realidade, é o desconhecimento da lei penal, de par com a impunidade e a 

postergação total das conquistas da ciência na luta contra o crime. O tal senso comum 

constitui mais uma das ficções que tanto abundam na famosa instituição do Júri302. 

 

 De qualquer maneira, terá o Tribunal do Júri, conforme já se afirmou, 

competência mínima para julgar crimes dolosos contra a vida303, existindo, por 

sinal, algumas exceções e casos especiais. 

 Assim, a própria Constituição Federal de 1988 estabelece hipóteses 

que irão excepcionar a competência do Tribunal do Júri, prevendo o artigo 102, 

I, b e c, a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar 

originariamente, nas infrações penais comuns, as autoridades mencionadas no 

próprio dispositivo (acerca da competência originária dos Tribunais ver o item 

2.4). A competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar 

determinadas autoridades se encontra estabelecida no artigo 105, I, a. Quanto 

à Justiça Militar, sua competência está mencionada nos artigos 124 e 125, § 4º, 

da Constituição Federal, “ressalvada a competência do júri quando a vítima for 

civil” (conforme redação deste último dispositivo alterado pela Emenda 

Constitucional n. 45, de 8 de dezembro de 2004). Ressalte-se que desde a Lei 

9.299/96, os crimes dolosos contra a vida cometidos por militares contra civis 

são de competência da justiça comum. 

 Prefeitos municipais serão julgados pelo Tribunal de Justiça nestes 

casos, conforme artigo 29, X, da Constituição Federal304. Já os juízes 
                                                 
302 MARQUES, op. cit., p. 97. 
303 “No  que diz respeito a tais crimes, a matéria é de sua estrita alçada, apenas se admitindo, 

justificada por critérios de ordem prática (libertar inocentes das delongas do julgamento perante 

o Júri, Tribunal que se reúne periodicamente), a hipótese da “absolvição sumária”, no caso 

previsto no art. 411 do CPP, tanto pelo juiz de direito, com recurso de ofício, como em 2ª 

instância, se houver recurso de pronúncia” (MARREY; FRANCO; STOCO, op. cit., p. 94). 
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estaduais, do Distrito Federal e Territórios, bem como os membros do 

Ministério Público, serão também julgados pelo Tribunal de Justiça, ressalvada 

a competência da Justiça Eleitoral305. 

 Questão polêmica diz respeito à competência do Tribunal do Júri para 

o julgamento de deputados estaduais quando a Constituição do Estado a que 

pertence conceda o foro por prerrogativa de função, observando-se neste caso 

que a Constituição Federal nada menciona. Assim, já decidiu o Supremo 

Tribunal Federal em conceder o foro especial ao deputado que pratica crime 

doloso contra a vida (ver HC 58.410-RJ, rel. ministro Moreira Alves, RTJ 

102/54306).  Recentemente, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 721, 

que resolve a questão ao estabelecer que: “a competência constitucional do 

                                                                                                                                               
304 “Se houver co-réu, cidadão comum, acusado pela prática do mesmo crime, em co-autoria, 

cumpre se proceda à bipartição do processo, de modo que venha esse a ser processado 

perante o Tribunal do Júri, por não extensível a ele a prerrogativa de função concernente ao 

Prefeito” (Idem, p. 99). De qualquer maneira, se o crime for praticado em co-autoria com 

terceiro que não goza de foro especial por prerrogativa de função, vai haver a bipartição do 

processo, sendo este último julgado pelo Tribunal do Júri.  
305 “Não bem esclarecido pelos doutrinadores e na jurisprudência é a dúvida a respeito da 

competência quando concorrerem crime doloso contra a vida e eleitoral que, em tese estariam 

vinculados pela conexão (art. 79, CPP). O impasse surge pelo porte constitucional da norma 

que define a do Tribunal do Júri para os primeiros (Art. 5º, XXXVIII, alínea d, CF), e da justiça 

especializada, pois apenas remete à lei inferior o esclarecimento da matéria (Art. 121, CF), e 

que, assim, teria recepcionado o Código Eleitoral (...). Por outro lado, admitida a competência 

constitucional, certo que, se fosse prevalente – e o é para excluir o doloso do julgamento 

singular – toda a matéria seria apreciada pelo Tribunal do Júri, pois a norma tem natureza 

fundamental de garantia e direito individual. Mas, ao respeito dedicada à dogmática da 

especialização, a solução mais correta é a da destinação do doloso contra a vida para o 

julgamento coletivo popular, e o eleitoral para o juízo eleitoral. É impositiva a cisão, vez que 

não poderiam ser aplicadas as regras da conexão. Certo que o que não poderia ocorrer é 

definir a competência do primeiro para julgamento do segundo, contrariando, assim, o disposto 

no artigo 78, I, do Código Penal” (NASSIF, op. cit., pp. 30-31).  
306 MARREY; FRANCO; STOCO, op. cit., p. 97. 
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Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecida 

exclusivamente pela Constituição estadual”. 

 

3.2 SOBERANIA DOS VEREDICTOS 

 

 Além de incluir o Tribunal do Júri no rol dos direitos e garantias 

fundamentais, o legislador constituinte se preocupou não apenas em garantir 

sua existência, mas em “atribuir-lhe preceitos específicos destinados a 

estruturá-lo e conferir-lhe um perfil constitucional apropriado à sua natureza de 

órgão popular”307. Desta maneira, foram expressamente estabelecidos quatro 

princípios inderrogáveis, que são: plenitude de defesa, o sigilo das votações, a 

soberania dos veredictos e a competência para o julgamento dos crimes 

dolosos contra a vida (artigo 5º, XXXVIII, letras a, b, c, d, da Constituição 

Federal). 

 Dentre os princípios mencionados, o que efetivamente interessa é 

aquele relacionado à soberania dos veredictos, que será analisado no presente 

capítulo, ficando os demais sujeitos a um breve comentário, com a ressalva de 

que a competência mínima estabelecida pela Carta Política já foi mencionada 

no capítulo anterior (item 3.1.2). 

 Quanto à plenitude de defesa, que se busca garantir no julgamento 

pelo Tribunal do Júri, se tem entendido que a Carta Magna pontecializou o 

princípio genérico da ampla defesa, previsto no artigo 5º, LV, da Constituição 

Federal, que preceitua: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e 

                                                 
307 VIVEIROS, op. cit., p. 17. 
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aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com 

os meios e recursos a ela inerentes”. 

 Assim, a plenitude de defesa representaria algo mais em relação à 

ampla defesa, e que tem a intenção de imprimir à defesa realizada no Tribunal 

do Júri maior efetividade, em face das condições peculiares em que se dá o 

julgamento nessas ocasiões, que é realizado por juízes leigos, os quais 

decidem de acordo com sua íntima convicção. 

 Neste sentido, encontra-se a lição mencionada pelos vários autores 

que tratam do assunto, como, por exemplo, Guilherme de Souza Nucci: 

 

Um tribunal que decide sem fundamentar seus veredictos precisa proporcionar ao réu 

uma defesa acima da média e foi isso que o constituinte quis deixar bem claro, 

consignando que é qualidade inerente ao júri a plenitude de defesa. Durante a 

instrução criminal, procedimento inicial para apreciar a admissibilidade da acusação, 

vige a ampla defesa. No plenário, certamente que está presente a ampla defesa, mas 

com um toque a mais: precisa ser, além de ampla, plena. Os dicionários apontam a 

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

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

significa repleto, completo, absoluto, cabal, perfeito. Ora, defesa ampla é uma defesa 

rica, cheia de oportunidades, sem restrições, enquanto que defesa plena é uma defesa 

absoluta, perfeita, completa. 

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

limitações indevidas, quer pela parte contrária, quer pelo Estado-juiz, enquanto a 

plenitude de defesa quer significar o exercício efetivo de uma defesa irretocável, sem 

qualquer arranhão, calcada na perfeição – logicamente dentro da natural limitação 

humana308. 

  

 Em face de tal princípio, por exemplo, é que se impõe ao juiz-

presidente, em sessão do júri, a obrigação de dissolver o conselho de sentença 

e interromper o julgamento quando a defesa for deficiente (artigo 497, V, CPP). 

                                                 
308 NUCCI, op. cit., p. 140. 
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 Outro princípio expresso no texto constitucional é aquele que garante o 

sigilo das votações no julgamento pelo Tribunal do Júri, o que teria o objetivo 

de preservar os jurados de qualquer espécie de influência antes ou depois do 

julgamento ou de eventuais represálias ao responderem aos quesitos, afinal de 

contas os jurados são cidadãos comuns e sem as garantias da magistratura. 

Em razão disso, a Constituição, embora mantendo a publicidade do julgamento 

popular, estabeleceu a observância do sigilo no momento das votações. 

 Bastante discutida é a tese segundo a qual o sigilo das votações 

estaria a violar o princípio constitucional da publicidade dos atos processuais 

(artigo 93, IX, da Constituição Federal), chegando-se a pregar o fim da sala 

secreta em que se dá a votação dos quesitos309, idéia esta que se apresenta 

compatível com a necessária democratização do júri, dentro de uma visão 

garantista do processo. 

 Em sentido contrário, Antônio Sacarance Fernandes, apoiado em 

autores como Rogério Lauria Tucci, para quem nestes casos, “em vez de 

publicidade restrita, tem-se, neles, autêntico segredo de justiça, que, embora 

verberado por renomados especialistas, resulta de outra preceituação 

constitucional, igualmente integrante do art. 5º da vigente Carta Magna de 

                                                 
309 “O ato solene da votação dos quesitos, se realizado em plenário, diante do réu e de todos 

os circunstantes, trará, por certo, benefícios moralizadores gerais, a destacar: a) seu valor 

educativo altamente didático, direcionado a todos os membros da comunidade, como cidadãos 

e futuros Jurados; b) o afastamento de todos aqueles rituais não previstos em lei e – por que 

não dizer? – nem sempre recomendáveis, na sala secreta, como por exemplo alguns “acordos 

de cavalheiros”, e a explicação do Magistrado, aos Jurados, de que em tais quesitos “o Sim 

absolve, o Não condena”; c) plena transparência do julgamento, afastando-se possíveis 

especulações maledicentes dos circunstantes, em torno das ocorrências na sala secreta. 

Críticas, se houver, terão por base incidentes testemunhados, e não meras suposições” 

(TUBENCHLAK, op. cit, pp. 128-129). 
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nossa República Federativa qual seja a do inc. XXXVIII, b”310, expõe a respeito 

que: 

 

O sigilo das votações não ofende a garantia constitucional da publicidade. Além de 

estar previsto na própria Constituição, justifica-se como medida necessária para 

preservar a imparcialidade do julgamento, evitando-se influência sobre os jurados que 

os impeça de, com liberdade, manifestar seu convencimento pela votação dos 

quesitos. 

(...)Para a jurisprudência, o sigilo das votações não viola o art. 93, IX, da CF, que 

impõe a publicidade nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário. Entende-se que a 

própria Constituição previu tal sigilo e, ainda, no próprio art. 93, IX, é feita ressalva no 

sentido de que a lei, se o interesse público o exigir, poderá “limitar a presença, em 

determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes” 311. 

 

 Uma vez realizadas considerações gerais acerca dos princípios 

constitucionais elementares relacionados ao Tribunal do Júri, se faz pertinente 

o estudo daquele que se mostra de maior importância ao objeto deste trabalho, 

qual seja, a soberania dos veredictos. 

 O termo soberania dos veredictos foi pela primeira vez usado na 

Constituição de 1946 e mantido na Constituição de 1967 (artigo 150, § 18), 

porém, com a Emenda 1, de 1969, em que pese se tenha mantido a instituição 

do júri, omitiu-se a soberania dos veredictos (artigo 153, § 18), chegando a se 

cogitar na possibilidade de o legislador ordinário admitir plena devolução aos 

tribunais nas apelações contra decisões do júri, o que acabou não ocorrendo 

em face da manutenção da redação do Código de Processo Penal nesse 

período. Com o advento da Carta Política de 1988, a soberania dos veredictos, 

conforme já se viu, voltou a ser mencionada expressamente no texto 

                                                 
310 TUCCI, op. cit., pp. 222-223.  
311 FERNANDES, op. cit., pp. 162-163. 
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constitucional, o que tem causado discussões acerca de seu alcance e da 

constitucionalidade do artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal. 

 Guilherme de Souza Nucci312 chama a atenção para a utilização da 

palavra soberania, termo próprio relacionado à organização do Estado, e que 

expressaria a idéia de supremacia, plenitude, independência, absoluto.  Porém, 

continua o autor a expor seu posicionamento no sentido de que não se 

pretende dar ao princípio da soberania dos veredictos do júri o mesmo 

significado de soberania encontrada na política ou no Direito Internacional313, 

que ele conceitua como “uma qualidade do poder estatal de ser supremo e 

definitivo dentro do domínio a ele destinado e sob os limites que se 

autodetermina”314, mas, na verdade, se deve reconhecer que o legislador 

constituinte pretendeu ressaltar o caráter de supremacia, de independência e 

de plenitude no âmbito das atribuições do júri. 

 De qualquer maneira, de início há que se investigar, partindo dessas 

premissas, qual seria o alcance do princípio, questionamento já formulado e 

respondido por José Frederico Marques da seguinte forma: 

 

                                                 
312 NUCCI, op. cit., p. 83. 
313 Interessante e atual a lição de Gustavo Zagrebelsky, para quem a noção básica do direito 

do Estado, seja em sua vertente interna (o direito público interno) ou na externa (o direito 

público externo ou internacional) era a soberania da “pessoa” estatal. Hoje, no entanto, esta 

noção já não pode ser reconhecida com aquela clareza como realidade política operante, pois 

desde o final do séc. XIX, atuam vigorosamente forças corrosivas, tanto interna quanto 

externamente, p. ex.: o pluralismo político e social interno; a formação de centros de poder 

alternativos e concorrentes com o Estado; a progressiva institucionalização de “contextos” que 

integram seus poderes em dimensões supraestatais, e inclusive a atribuição de direitos aos 

indivíduos, que podem fazê-los valer ante jurisdições internacionais diante dos Estados a que 

pertencem (ZAGREBELSKY, op. cit., pp. 11-12).   
314 NUCCI, op. cit., p. 83. 



 

 

185  

Consistirá, porém, essa soberania na impossibilidade de um controle sobre o 

julgamento, que, sem subtrair ao Júri o poder exclusivo de julgar a causa, examine se 

não houve grosseiro error in judicando? 

De forma alguma, sob pena de confundir-se essa soberania com a onipotência 

insensata e sem freios315.  

 

 Na verdade, seguindo a lição de José Frederico Marques316, a questão 

da soberania dos veredictos deve ser analisada no campo da competência 

funcional, porquanto sobre a existência do crime e responsabilidade do réu 

somente o júri poderá se pronunciar, fazendo-o através de veredictos 

soberanos. O juiz-presidente irá decidir, não soberanamente, sobre a aplicação 

da pena. Caberá aos tribunais superiores a apreciação sobre a regularidade do 

veredicto, sem o substituir, podendo, entretanto, rescindir o julgamento. Desta 

forma, o tribunal não decide sobre a pretensão punitiva, mas sobre a 

regularidade do veredicto. 

 Aliás, citando o pensamento de José Frederico Marques, para 

Hermínio Alberto Marques Porto: 

 

A “soberania do Júri” deve ser entendida como a “impossibilidade de os juízes togados 

se substituírem aos jurados na decisão da causa”, e, por isso, o Código de Processo 

Penal, regulando a apelação formulada em oposição à decisão dos jurados 

manifestamente contrária à prova dos autos (letra “d” do inciso III do art. 593), 

estabelece que o Tribunal ad quem, dando provimento, sujeitará o réu a novo 

julgamento (§ 3º do art. 593) perante o Tribunal do Júri317. 

 

                                                 
315 MARQUES, op. cit., p. 77. 
316 Idem, pp. 80-81. 
317 PORTO, op. cit., p. 34. 
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 Assim, não irá ofender a soberania a possibilidade de o tribunal, em 

grau de apelação, determinar novo julgamento naqueles casos em que a 

decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, até porque, diante da 

possibilidade de decisões francamente injustas, vale a advertência de 

Guilherme de Souza Nucci no sentido de que “decisão soberana não é decisão 

onipotente e arbitrária. Decidir contra a lei ou contra a prova dos autos, 

defendem muitos, não faz parte do direito que o júri possui de julgar o 

semelhante”318. 

 Tal raciocínio vai se referir, inclusive, ao prévio controle judicial sobre a 

admissibilidade do julgamento, competência e a ocorrência de excludente da 

ilicitude, que não é excluído em face da soberania dos veredictos, o que acaba 

por justificar a possibilidade de pronúncia, impronúncia, desclassificação ou 

absolvição sumária (respectivamente artigos 408, 409, 410 e 411, do Código 

de Processo Penal), esclarecendo-se neste sentido que: 

 

Não há razão para sobrevida de relações jurídicas processuais que não se sustentam 

em um suporte razoável quanto à autoria e à materialidade, sendo preferível que, neste 

caso, o juiz emita decisão de impronúncia, ficando os autos no aguardo de melhor 

prova. Quanto à absolvição sumária, há decisão de mérito, mas justificada porque os 

autos evidenciam conduta lícita, não existindo motivo para submeter o acusado ao 

constrangimento do julgamento em plenário. Deve o juiz, contudo, agir com cautela 

para não subtrair dos jurados a apreciação do fato criminoso319. 

 

 Voltando à possibilidade de recurso na hipótese prevista pelo artigo 

593, III, d, do Código de Processo Penal, é bem de ver que os mesmos motivos 

que sustentam o Duplo Grau de Jurisdição se aplicam in casu, devendo-se 

                                                 
318 NUCCI, op. cit., p. 86. 
319 FERNANDES, op. cit., p. 164. 
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concluir que não haveria ofensa à soberania do júri nesta hipótese, máxime 

diante da necessária busca pela segurança nas decisões de crimes cujas 

penas se revelam de notória severidade320.  

 Questão importante é aquela levantada por Carolina Alves de Souza 

Lima321, que demonstra a possibilidade de prejuízo ao acusado diante da 

sistemática recursal adotada pelo Código de Processo Penal, que só permite o 

reexame da decisão do Tribunal do Júri, quanto ao mérito, uma única vez (art. 

593, § 3º).  

 Desta maneira, propõe a autora a possibilidade de recurso exclusivo da 

defesa para o tribunal de segundo grau no caso do segundo julgamento pelo 

Tribunal do Júri, ou seja, a criação de um novo recurso de apelação, em 

sentido amplo e exclusivo da defesa, para o Tribunal de segundo grau, com 

fundamento no princípio do Duplo Grau de Jurisdição. Assim, 

 

O réu teria a possibilidade de interpor o recurso de apelação em sentido amplo (caberia 

em todas as hipóteses de apelação e não apenas nas decisões manifestamente 

contrárias à prova dos autos) com fulcro no duplo Grau de Jurisdição. Observa-se que 

a interposição do recurso não fere a soberania dos veredictos, porquanto o recurso é 

exclusivo da defesa e visa beneficiar o acusado. Nessa situação o Princípio do Duplo 

Grau de Jurisdição prevalece em relação à soberania dos veredictos, segundo uma 

                                                 
320 “É evidente que a tese acerca da não-recorribilidade contém (fortes) atrativos. Tal tese 

reforça a soberania do júri, ainda que aparentemente. Porém, em uma perspectiva garantista 

do processo penal, não há como evitar que as decisões, na hipótese de serem manifestamente 

contrárias às provas dos autos, venham a ser revistas na instância superior. É um direito que 

assiste às partes envolvidas, mormente ao réu. Se existe uma garantia constitucional de 

acesso à justiça e duplo grau de jurisdição, sob qual fundamento poder-se-ia negá-lo no âmbito 

dos julgamentos do Júri? O que dizer de julgamentos como o de José Rainha (o primeiro), 

ocorrido no Estado do Espírito Santo?” (STRECK, op. cit., pp. 164-165). 
321 LIMA, op. cit., pp. 150-152. 
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interpretação sistemática e teleológica da Constituição Federal e da Legislação 

Processual Penal, por estabelecer maior amplitude de defesa do acusado. 

O entendimento se alicerça também no Princípio da Convivência das Liberdades 

Públicas, que estabelece que os Direitos e as Garantias Fundamentais não são 

absolutos. Em se tratando de tema processual penal, havendo conflito entre os dois 

dispositivos constitucionais, deve prevalecer o que for mais benéfico ao acusado, bem 

como o que lhe proporcione maior amplitude de defesa322. 

 

 Por fim, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm entendido que a 

revisão criminal das decisões proferidas pelo Tribunal do Júri não ofende a sua 

soberania, até levando-se em consideração de que entender o contrário 

resultaria em flagrante prejuízo ao réu, sendo certo que a utilização de uma 

garantia estabelecida em benefício do réu, que é o julgamento pelo júri, não 

poderia voltar-se contra ele próprio.  

 

3.3 CRÍTICAS AO TRIBUNAL DO JÚRI 

 

 Não se poderia concluir essa parte do trabalho sem deixar de 

mencionar um pouco da acalorada discussão que há décadas é travada não 

somente com relação à sistemática adotada pela legislação, quanto à 

organização e funcionamento do Tribunal do Júri, mas principalmente no que 

respeita a sua própria existência. 

 Conforme expõe Adel El Tasse, “no Brasil surgiu uma oposição 

absurda à instituição do júri, fruto da influência positivista de Enrico Ferri que, 

na realidade, propugnava por um conjunto global de reformas no sistema 

                                                 
322 Idem, p. 151. 
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judiciário criminal, inserindo-se, em tal plexo, sua oposição ao júri, de forma 

acessória, e não essencial e isolada”323. 

 Na realidade, tal reação não se resume ao Brasil, e, conforme já se 

mencionou (item 3.1), vem o Tribunal do Júri perdendo espaço em outros 

países, notando-se que Ferrajoli324, após demonstrar que os juízes leigos 

tiveram grande importância quando ligados à concepção popular de jurisdição 

própria do pensamento liberal clássico, em oposição aos horrores da 

Inquisição, e especialmente na superação do sistema inquisitório, hoje não 

mais se justificam diante da mudança dos tempos, que não mais aceitam 

referenciais do século XIX, o que acaba por impor a valorização do juiz 

profissional, não havendo, ademais, necessária ligação teórica entre o sistema 

acusatório e o julgamento por juízes leigos325. 

 No Brasil, um dos mais ferrenhos opositores ao Tribunal do Júri foi 

José Frederico Marques326, que ainda sob a égide da Constituição de 1946 já 

fazia coro com aqueles que entendiam que o júri, surgido como uma reação à 

magistratura subserviente das monarquias absolutistas, em um pensamento 

                                                 
323 TASSE, op. cit., p. 153. 
324 FERRAJOLI, op. cit., p. 577. 
325 “Para valorar hoy a figura del juez-magistrado no son en absoluto adecuados los criterios que en el 
siglo pasado puso en juego el pensamiento liberal. En primer término, como se dice en el apartado 
precedente, es necesario cuidarse, también en esta materia, de los esquematismos y las simplificaciones. 
A este respecto, hay que decir que no existe un nexo teórico –aparte del histórico- entre método 
acusatorio basado en la libre convicción de un juez espectador y juez popular que decide sin motivar. En 
el plano teórico, el problema estriba más bien en cómo conciliar, mediante las adecuadas garantías, 
imparcialidad y capacidad técnica, libre convicción y motivación, independencia y sujeción a la ley. En 
segundo lugar, hoy han cambiado completamente, respecto a la época liberal clásica, las formas de la 
investidura `popular´ y la mediación representativa.” Idem, pp. 577-578. Tradução livre: “Para valorizar 
hoje a figura do juiz-magistrado não são em absoluto adequados os critérios que no século passado 
colocou em jogo o pensamento liberal. Em primeiro lugar, como se disse em apartado precedente, é 
necessário cuidar-se, também nesta matéria, dos esquematismos e simplificações. A este respeito, se 
deve dizer que não existe um nexo teórico – aparte do histórico – entre método acusatório baseado na 
livre convicção de um juiz espectador e juiz popular que decide sem motivar. No plano teórico, o problema 
se fundamenta melhor em como conciliar, mediante as adequadas garantias, imparcialidade e capacidade 
técnica, livre convicção e motivação, independência e sujeição à lei. Em segundo lugar, hoje mudaram 
completamente, em relação à época liberal clássica, as formas de investidura `popular´ e a mediação 
representativa.” 
326 MARQUES, op. cit., pp. 22-24. 
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que se casa com aquele exposto por Ferrajoli, perdera seu aspecto político 

depois que o Judiciário adquirira independência em face do Executivo.  

 Desta forma, segundo o autor, foi-se o tempo em que se podia dizer 

que uma justiça democrática somente se compreendia com o júri, não havendo 

sequer a necessidade de que o júri seja incluído entre as garantias 

constitucionais, chegando a afirmar que “o problema do júri não é mais um 

problema político, pois a história contemporânea e recente demonstra a 

possibilidade de subserviência dos jurados ao poder político. Não é o Júri que 

tutela a liberdade dos cidadãos, e sim o regímen democrático”327. 

 Na realidade, o autor se demonstra favorável ao julgamento pelo 

tribunal do Júri apenas naqueles crimes de natureza política, casos em que a 

total desvinculação dos jurados com o governo e a possibilidade de julgar de 

acordo com sua íntima convicção fariam diferença328. 

 Guilherme de Souza Nucci329 chegou a fazer um apanhado dos 

principais argumentos contrários à instituição do júri, entre os quais se pode 

destacar aquele já mencionado de que o júri já cumpriu o seu papel histórico de 

                                                 
327 Idem, p. 23. 
328 “Quer parecer-nos que ao Júri pode atribuir-se, no campo da competência material, o julgamento dos 

crimes políticos, crimes esses de que ele se apresenta como o juiz natural e onde lhe caberia, como 

verdadeiro paladium da liberdade, examinar os casos com um critério nitidamente democrático e popular. 

Se,como disse Guizot, `a imoralidade dos delitos políticos varia de acordo com os tempos, os 

acontecimentos, os direitos e méritos do poder´, quem melhor que o jurado para apreciar a culpabilidade 

de quem comete esses delitos? Desvinculado de compromissos com o governo, e com um amplo campo 

para julgar segundo a íntima convicção, o juiz popular apreciaria o caso fora dos padrões legais 

emanados daqueles contra quem se rebelou o delinqüente, fazendo assim do veredicto, ou um meio de 

reprovação aos idéias que impeliram o acusado ao crime, ou a demonstração de que esses ideais, 

embora em contraste com os princípios políticos em vigor, encontram ressonância no seio do povo, que 

os compreende como um anelo de progresso, como um passo à frente no aperfeiçoamento dos 

postulados democráticos.” Idem, p. 57. 
329 NUCCI, op. cit., pp. 182-184. 
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superação da prepotência da monarquia e dos sistemas judiciários fracos e 

dependentes do rei. Outros argumentos são registrados, por exemplo: jurado 

não tem bom senso e o júri constitui, na verdade, um teatro ou um circo; o 

jurado é suscetível a injunções e cabalas, sendo a encarnação de uma “justiça 

de classe”; a missão de julgar requer profissionalismo e preparo, não podendo 

ser feita por amadores330; maior chance de ocorrer erro judiciário, porquanto o 

jurado pode afastar-se das provas dos autos e decidir como bem quiser; e 

morosidade do julgamento, que se divide em duas fases (judicium acusationis e 

judicium causae). 

 De outro lado, aqueles que defendem a existência do júri o vinculam ao 

ideal de justiça, que se torna viável no momento em que o próprio cidadão 

analisa a conduta praticada por outro integrante do corpo social, o que resulta 

no melhor aferimento do juízo de reprovabilidade social de determinada 

conduta. Aponta-se ainda, em defesa da instituição, a possibilidade do pleno 

exercício da democracia que ela traz em si e o seu estreito vínculo histórico 

com a liberdade dos povos, conforme tão bem enfatiza um de seus maiores 

defensores, Ruy Barbosa, que assim expôs: 

 

Razão tinha, portanto, o barão Beyts em dizer, há sessenta e seis anos, na constituinte 

belga: “Todos os povos, mal lhes cabe a fortuna de reconquistarem a liberdade, 

apressam-se em assegurar a posse do julgamento por jurados.” Uma das cabeças 

mais políticas da revolução francesa dizia que o júri valia mais do que tôda a 

constituição da Inglaterra. Essa instituição, acrescentava Siéyès, “é a verdadeira 

                                                 
330 “Não se compreende também que, numa era em que se reclama do próprio juiz criminal 

especialização, constituída não apenas do conhecimento do Direito Penal, mas também da 

Criminologia, da Penalogia etc., não se compreende – dizíamos – que se confie um julgamento 

a homens que não possuem quaisquer desses conhecimentos, nem deles, talvez, tenham 

ouvido falar” (NORONHA, op. cit., p.316). 
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garantia da liberdade individual, em todos os países do mundo, que aspirarem a ser 

livres”. Não se pensava, diversamente, da outra parte da Mancha, onde o espírito mais 

eminente da política inglesa nos fins do século dezoito chamava ao júri o esteio 

fundamental da liberdade, the buttress of liberty. Mas antes do grande Pitt já 

Blackstone, refutando prognósticos sinistros contra a constituição inglesa, escrevia que 

as suas liberdades não se perderiam, como as de Roma, Esparta e Cartago, porque a 

Inglaterra estava defendida pelo júri, que aquelas nações não conheceram331. 

 

 Também, com relação aos pontos favoráveis à existência do instituição 

do Tribunal do Júri, Guilherme de Souza Nucci332 faz um apanhado dos 

principais, entre os quais destacamos: representando um brado contra a 

opressão da monarquia (que surge na Inglaterra do século XIII) e fazendo com 

que o poder estatal fosse gradualmente diminuído, trata-se de um tribunal de 

conotação nitidamente democrática; sendo o juiz leigo menos distante das 

mutações sociais do que o togado, ele faz com que a lei se adapte à realidade 

e não o contrário, tendo o jurado mais condições de realizar a justiça, pois ele 

penetra em considerações morais, éticas, psicológicas, econômicas, entre 

outras, que também fazem parte da vida humana e vão além da aplicação pura 

e fria da lei; a falta de conhecimento jurídico não é óbice ao exercício da função 

de julgar, do mesmo modo que do legislador também não se exige tal 

sapiência; é possível o “desrespeito” à lei quando se considera que a punição 

será injusta; o júri está entranhado na consciência popular. 

 Além dos argumentos acima mencionados, o autor ainda levanta os 

seguintes: o julgamento pelo júri contribui com a administração da justiça, na 

medida em que obriga os profissionais do Direito a exporem suas teses em 

linguagem compatível com o entendimento do juiz leigo, o que, inclusive, 
                                                 
331 BARBOSA, op. cit.,  pp. 37-38. 
332 NUCCI, op. cit., pp. 179-182. 
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facilita o acompanhamento pelo público e réu, em homenagem ao princípio da 

dignidade; o júri protege o réu contra a opressão e a tirania dos governantes e 

contra a violência e vingança de parte da população; tem o júri caráter 

educacional sobre o povo, obrigando-o a manter-se atualizado e consciente de 

seus direitos; se o jurado é suscetível a influências externas, também o juiz 

togado o será, no sentido de que seguirá sua própria ideologia e suas próprias 

convicções, entre outros argumentos. 

 Acerca de tal discussão, Lenio Luiz Streck333 bem nota que a 

discriminação do júri, e por conseqüência, dos jurados, tem uma relação 

intrínseca com o que ele chama de cientificismo, que estaria relacionado ao 

fato de se usar a ciência ou se apresentar algo como científico para lhe dar o 

status de verdadeiro e, desta maneira o julgamento proferido pelos jurados, 

que são leigos, não teria esse status de pureza, de cientificidade. Então, diz o 

autor: “percebe-se, pois, como a ciência, detentora do discurso da verdade 

passa a ter a função de legitimar, ideologicamente, o judiciário togado, 

colocando o Tribunal do Júri como “não-científico-desviante”334. 

 O autor, citando Mariza Correa, ainda aponta que todos os argumentos 

favoráveis ou contrários à manutenção do Tribunal do Júri ou à sua representatividade 

popular são sempre argumentos políticos ou ideológicos, levantados a partir dos 

interesses dos envolvidos na discussão, e argumentos fundados na visão de mundo 

dos debatedores. Chega a citar como exemplo que um dos argumentos mais utilizados 

pelos críticos do júri se liga ao número exagerado de absolvições, superior àquelas 

proferidas pelos juízes singulares, notando-se que, na verdade, não há qualquer 

estatística que comprove tal afirmação, ao contrário, pois menciona o autor relatório da 
                                                 
333 STRECK, op. cit., p. 96. 
334 Idem. 
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Corregedoria-Geral do Ministério Público do Rio Grande do Sul, dando conta que entre 

os anos de 1991 e 1996, naquele Estado, o júri condenou 6.791 réus, contra 5.777 

absolvições, ao passo que, no mesmo período, o juízo singular absolveu 85.228 réus, 

contra 83.414 condenações335. 

 Fato é que além das questões políticas e ideológicas tão presentes 

nesses debates, a existência do Tribunal do Júri se mostra como inafastável  

nas ordens jurídica e social, porquanto prevista a instituição dentre o rol de 

direitos e garantias fundamentais expressos na Constituição Federal e, 

portanto, cláusula pétrea, devendo as críticas pertinentes serem utilizadas no 

sentido de se buscar o aprimoramento da instituição, haja vista os evidentes 

problemas encontrados em sua estruturação. 

 

3.4 APELAÇÃO 

 

 Doravante se pretende fazer a análise do recurso de apelação, 

dedicando-se especialmente, quanto ao cabimento deste, às possibilidades de 

apelar-se em processos de competência do Tribunal do Júri, sendo necessário, 

                                                 
335 Idem, pp. 96-97. Roberto Lyra de há muito tempo havia frisado a inverdade deste 

argumento: “Garofalo repetiu a mais vulgar das increpações: o Júri é instrumento de 

impunidade. O fenômeno é geral: a benignidade da justiça, que levou o autoristarismo a 

recorrer a juízes e tribunais especiais, isto é, para condenar. A justiça duvida. E tem razão, 

porque constrangida a colher restos à beira-mar, porque lhe falta a convicção da eqüidade. 

Consultem as estatísticas. Os números de absolvições pelos juízes togados são, relativamente, 

maiores. Os `escândalos´ do Júri são, em regra, homologados pelos tribunais de apelação, 

quando não se conforme com eles o Ministério Público. 

E o provimento de apelações da defesa? E as revisões deferidas? E os indultos, as graças, as 

comutações? Verifiquem as cifras e apurarão, isto sim, os rigores do Júri” (Introdução. O Júri 

sob todos os aspectos. Textos de Ruy Barbosa sobre a teoria e a prática da instituição. Rio de 

Janeiro: Editora Nacional de Direito, 1950, p. 14). 
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de antemão, um estudo relacionado aos caracteres gerais desse recurso, para 

que, por fim, seja possível a sua apreciação nas hipóteses acima propostas. 

 

3.4.1 Noções Gerais 

 

 Conforme já afirmado anteriormente, quando da menção histórica 

acerca do Duplo Grau de Jurisdição, cuja origem não pode ser apartada do 

surgimento da apelação (ver item 1.5.1), este recurso encontra raízes históricas 

no Direito Romano, no qual se tinha, na verdade, a preocupação de controle 

das decisões dos subalternos, submetendo-se o julgamento da apelação, a 

princípio, ao próprio imperador e, com o tempo, a um magistrado que exercia 

tal atividade em nome do imperador336. 

 A palavra apelação deriva do latim appellatio, que significa ação de 

dirigir a palavra, termo este que se encontra ligado ao efeito devolutivo dos 

recursos, sendo certo que na apelação aquele que recorre dirige a palavra ao 

tribunal, devolvendo-lhe o reexame da decisão. Registre-se, neste aspecto, que 

a apelação é caracterizada pela ampla devolução cognitiva que se dá ao órgão 

competente para o seu julgamento. 

 Essencial instrumento processual do Duplo Grau de Jurisdição, 

previsto em praticamente todas as legislações modernas, a apelação é aquele 

                                                 
336 “A apelação (...) deita raízes no direito romano, período imperial, onde surgiu como recurso 

formulado para o Imperador e destinado à impugnação de sentença. Pôde depois ser dirigido a 

um funcionário superior, que exercia atividade jurisdicional delegada, em nome do Imperador. 

Chegaram a ser estabelecidos nessa época diversos graus hierárquicos, o que possibilitava 

várias apelações. Com Justiniano, entretanto, essa situação foi alterada e só duas apelações 

eram admitidas” (GRINOVER; GOMES FILHO; FERNANDES, op. cit., p. 111).   
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recurso do qual poderá se utilizar a pessoa prejudicada para provocar o tribunal 

a reexaminar uma decisão definitiva ou com força de definitiva, do juiz singular 

ou Tribunal do Júri, com o fim de reformá-la. Acerca de seu conceito, 

Magalhães Noronha prioriza: 

 

Manzini define a apelação como “um meio de impugnação ordinário, suspensivo, 

condicionalmente devolutivo e extensivo, que se propõe, mediante declaração de 

vontade, e com que se impugna no todo ou em parte, por motivos de fato ou de direito, 

uma providência do juiz e se pede um novo juízo total ou parcial ao juiz de segundo 

grau”. Ela é o recurso interposto da sentença definitiva ou com força de definitiva para 

a segunda instância, com o fim de que esta proceda a novo exame do assunto, 

apreciando toda a matéria decidida e, assim, modifique total ou parcialmente a 

decisão337. 

 

 De acordo com o que já se afirmou, uma das características deste 

recurso é a ampla devolução cognitiva que se dá ao órgão ad quem, o que lhe 

permite reapreciar tanto questões relacionadas ao error in judicando quanto ao 

error in procedendo, importante distinção que não passou despercebida por 

Francesco Carnelutti: 

 

Mais feliz é o atributo expresso nos dois gerúndios in procedendo e  in iudicando, com 

os quais se quer distinguir a atividade do juiz segundo se desenvolva na ordem ou no 

mérito. Sobre esta fórmula eu tenho terminado por estabelecer a teoria dos 

pressupostos da cassação no processo civil; mas o caráter do processo penal faz seu 

emprego agora muito mais delicado, por ser muito menos fácil a separação entre a 

ordem e o mérito no penal que no civil. À primeira vista se diria que o juízo de ordem se 

refere ao processo e o juízo de mérito ao delito; mas não se julga o delito sem julgar a 

                                                 
337 NORONHA, op. cit., p. 470. Afirma Mossin que “a apelação pode ser conceituada da 

seguinte maneira: é um recurso ordinário através do qual se requer a um órgão jurisdicional 

superior o reexame das matérias de fato e de direito apreciadas pelo magistrado de primeiro 

grau, com a conseqüente reforma, parcial ou total, da sentença ou decisão apelada, por ter 

havido vitium in iudicando ou in procedendo” (MOSSIN, op. cit., p. 90). 
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pena e aqui incide a identidade, bem conhecida do leitor, entre pena e processo. No 

entanto, se deve ter em conta o método penal vigente, segundo o qual a medida da 

pena está incluída na norma mesma que estatui o delito, de maneira que o juízo sobre 

a existência do delito não pode ser dissociado do juízo sobre a determinação da pena. 

Erro de mérito é portanto aquele que incide sobre as normas que estatuem a existência 

do delito e a medida da pena; erro de ordem é aquele que se refere ao contrário às 

normas relativas ao procedimentos para declarar a certeza do delito e determinar a 

pena”338.  

 

 Nota-se, ainda, que o tribunal poderá reapreciar tanto questões 

de fato quanto questões de direito, ainda que tenham sido julgadas 

anteriormente, porquanto no processo penal é comum não haver 

preclusão. Ademais, poderá o órgão jurisdicional ad quem examinar 

questões que ainda não foram analisadas pelo juiz recorrido, e que 

estejam compreendidas na abrangência da impugnação, sendo possível 

afirmar-se que, no processo penal, as apelações não estão restringidas 

                                                 
338 CARNELUTTI, Francesco. Lecciones sobre el proceso penal . Vol. IV. Tradução Santiago 

Sentís Melendo. Buenos Aires: Ediciones jurídicas Europa-América Bosch y Cia Editores, pp. 

106/107. Tradução livre do texto original: “Más feliz es el atributo expressado en los dos 

gerundios in procedendo e in indicando, con los cuales se quiere distinguir la actividad del juez 

según que se desarrolle en orden o en mérito. Sobre esta fórmula yo he terminado por plantear 

la teoría de los presupuestos de la casación en el proceso civil; pero el caráter del proceso 

penal hace su empleo ahora mucho más delicado, por ser mucho menos fácil la escisión entre 

el orden y el mérito de lo penal que en lo civil. A primera vista se diriá que el juicio del orden se 

refiere al proceso y el juicio de mérito al delito; pero no se juzga del delito sin juzgar de la pena 

y aquí incide la identidad, bien conocida del lector, entre pena y proceso. Sin embargo, se debe 

tener en cuenta el método penal vigente, según el cual la medida de la pena va involucrada en 

la norma misma que estatuye el delito, de manera que el juicio sobre la existencia del delito no 

puede ser disociado del juicio sobre la determinación de la pena. Error de mérito es por tanto 

aquel que incide sobre las normas que estatuyen la existencia del delito y la medida de la pena; 

error de orden es aquel que se refiere en cambio a las normas relativas al procedimiento para 

declarar la certeza del delito y determinar la pena.”  
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por fundamentação vinculada339, à exceção justamente das hipóteses 

previstas quanto ao Tribunal do Júri, no qual existe a necessidade de se 

respeitar o princípio da soberania dos veredictos, tendo nestes casos a 

apelação natureza restritiva, permitindo-se a utilização deste recurso 

somente nas hipóteses e fins predeterminados pelo texto legal, e não se 

devolvendo à segunda instância o conhecimento integral da causa, 

ficando tal conhecimento circunscrito aos motivos invocados na 

interposição. 

 Assim, concernente ao seu efeito devolutivo, com a exceção acima 

mencionada, a apelação permite que o tribunal que irá julgá-la sustente a 

sentença de primeira instância, diminua a pena, modifique a imputação, retire 

ou imponha medida de segurança, absolva ou condene o réu, ou mesmo anule 

o processo. Deve-se lembrar que no caso de recurso exclusivo da acusação 

não se permite a reforma para pior (reformatio in pejus – item 2.2.2.e). Acerca 

do efeito suspensivo da apelação, mais especialmente naquilo que diz respeito 

ao estado de liberdade do réu, remete-se o leitor aos itens 2.2.3.b e 2.3. 

 Poderão apelar a defesa (réu ou querelado, diretamente ou por seu 

advogado) e a acusação (promotor público ou querelante, diretamente, ou por 

intermédio do assistente de acusação).  Tal legitimidade para apelar não é, 

                                                 
339 “Todavia, vem se verificando certa tendência, tanto na doutrina como na legislação 

estrangeira, de restringir o âmbito de apelação às questões de direito, evitando-se assim o 

excessivo número de recursos interpostos aos tribunais superiores. Manifesta-se esse caminho 

principalmente em países que prevêem julgamentos em primeiro grau por órgãos colegiados, 

onde a possibilidade do erro na avaliação da matéria de fato é sempre menor. Entre nós, 

contudo, como normalmente as sentenças constituem ato de um só juiz, não se evidencia essa 

mesma tendência” (GRINOVER; GOMES FILHO; FERNANDES, op. cit., p. 113). 
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atualmente, isenta de críticas, havendo aqueles que entendem devesse a 

apelação ser um recurso exclusivo da defesa ou que, ao menos, se garanta 

matematicamente a existência de um recurso a mais para a defesa, conforme 

pensamento de Maier, já exposto no item 1.2.2, ao qual se remete o leitor. 

 Aliás, respeitante a tal entendimento, digno de nota o pensamento de 

Geraldo Prado que, sustentado nas lições de Maier e na interpretação do Pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos, bem como do Pacto de São José da 

Costa Rica, afirma que a previsão de recursos para assegurar o Duplo Grau de 

Jurisdição é exclusiva da defesa340. O autor se vale ainda de comparações com 

os Direitos anglo-saxão e norte-americano, nos quais o recurso das decisões 

de mérito é exclusivo da defesa, afirmando como fundamento de sua tese que: 

 

Por que somente a Defesa pode recorrer da decisão de mérito? Porque realmente 

devemos nos acautelar dos julgamentos injustos que causem prejuízo ao acusado, 

impondo-lhe sanção penal que às vezes ele não deveria receber. À acusação, por seu 

turno, é dado o direito de, no espaço do processo penal, provar os fundamentos de sua 

pretensão, de demonstrar os fatos sobre os quais sustenta seu pedido de condenação. 

Se não o consegue, se o acusador não convence o juiz, não há por que supor que o 

tribunal que normalmente não terá contato com as mesmas provas e com os mesmos 

argumentos, e que se limitará a uma atividade de interpretação de textos, fará justiça 

modificando a sentença absolutória341. 

 

 Interessante o entendimento surgido com a entrada em vigor da 

Emenda Constitucional n. 45, de que não seria mais possível o recurso de 

                                                 
340 Por exemplo, diz o Pacto de São José da Costa Rica que: “Toda pessoa acusada de um 

delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não for legalmente comprovada 

sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes 

garantias mínimas: ...direito de recorrer da sentença a juiz ou tribunal superior” (art. 8º, n. 2, 

letra h). 
341 PRADO, in: BONATO, op. cit., p. 115. 
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apelação em desfavor do réu342. Defendem os autores deste posicionamento, 

ao fazerem uma interpretação sistemática da EC n. 45, em síntese, que até a 

emenda era constitucionalmente sustentável o recurso da acusação, dentro de 

critérios de proporcionalidade, pois não havia outro remédio diante de desvios 

da magistratura de instância original em sede de ação penal. 

 Teria a emenda alterado tal quadro com a criação do Conselho 

Nacional de Justiça, órgão de controle externo do Poder Judiciário, e que tem 

competência para receber e conhecer das reclamações contra os membros do 

Poder Judiciário. Por outro lado haveria, diante de eventual lesão ao direito 

líquido e certo da sociedade civil, em razão de decisão ilegal do juiz criminal, a 

possibilidade de socorrer-se do mandado de segurança. Por fim, se inseriu 

dentre os direitos e garantias fundamentais o inc. LXXVIII, artigo 5º, que 

assegura a todos a razoável tramitação do processo, o que acabaria 

acarretando restrição ao direito de recorrer, pois a apelação do Ministério 

Público implicaria delonga desnecessária do processo penal. 

 Com a devida vênia, não é possível comungar do entendimento acima 

mencionado, até porque não parece tão claro que tenha a Emenda 

Constitucional nº. 45 levado à extinção do recurso em desfavor do réu; afinal 

de contas, não tem o Conselho Nacional de Justiça a competência de instância 

recursal, e muito menos poderá o mandado de segurança ser usado nas 

hipóteses em que se prevê a apelação. Assim, não se deve entender que 

mesmo implicitamente a modificação constitucional tenha imposto restrições 

                                                 
342 SAYEG, Ricardo Hasson. GUERRA FILHO, Willis Santiago. VIDIGAL, Erick. Ministério 

Público não pode apelar de absolvição de réu . Disponível em 

<http://conjur.uol.com.br/textos>. Acesso em: 8 abr. 2005. 
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especialmente à acusação, e a possibilidade de esta recorrer. Verifica-se, 

entretanto, que a reforma constitucional sinaliza pela racionalização do sistema 

recursal, a ser operado em sede infraconstitucional, tendo como norte 

principalmente a mencionada tramitação do processo em tempo razoável. 

 A dogmática anota ainda as funções rescisória e rescindente exercidas 

pela apelação, porquanto no seu julgamento haverá a substituição da sentença 

do juiz a quo por outra, tornando a primeira decisão sem eficácia, com exceção 

das hipóteses de reconhecimento de nulidade, nas quais há cassação da 

decisão recorrida. 

 Por fim, é possível sinalizar algumas classificações da apelação, entre 

as quais se destaca aquela que leva em consideração sua extensão, caso em 

que poderá ser plena ou parcial343, ocorrendo a primeira naquelas situações 

em que o inconformismo for dirigido contra todo o julgado e a segunda, quando 

somente parte da decisão é impugnada. Registre-se existir presunção de 

apelação plena quando não é identificada a parte da decisão atacada. 

 Também se dividem as apelações em sumária e ordinária, sendo esta 

dirigida para crimes aos quais a lei comine pena de reclusão (artigo 613 do 

Código de Processo Penal), e aquela para os delitos punidos com pena de 

detenção, nos quais a forma de julgamento apresenta-se mais abreviada e 

simples (artigo 613 do Código de Processo Penal). 

                                                 
343 “No hay obstáculo para que la limitación de la impugnación se exprese en la declaración; 
por lo general, sin embargo, la misma resulta de la exposición de los motivos, en cuanto, 
necesariamente, la razones de la impugnación se refieren a una determinada cuestión resuelta 
por el que decide” (CARNELUTTI, op. cit., p. 148). Tradução livre: “Não existe obstáculo para 
que a limitação da impugnação se expresse na declaração; em geral, todavia, a mesma resulta 
da exposição de motivos, enquanto, necessariamente, as razões da impugnação se referem a 
uma determinada questão resolvida por quem decide.” 
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 Outra distinção é aquela que divide as apelações em principal e 

subsidiária (ou supletiva), sendo a primeira interposta pelo promotor de justiça, 

enquanto a segunda é interposta pelo ofendido, quer se encontre habilitado ou 

não como assistente de acusação, nos termos previstos no artigo 598 do 

Código de Processo Penal. 

 Não se pode, finalmente, esquecer a equivocada distinção das 

apelações em voluntária e necessária, notando-se que a primeira “é aquela 

interposta por órgão ou pessoa que tenha interesse na reforma da decisão 

apelada e que lança mão desse recurso a fim de pedir reexame da sentença 

definitiva de primeira instância”344. E, a apelação voluntária seria aquela 

“interposta pelo próprio juiz que proferiu a sentença de primeiro grau, em 

cumprimento de indeclinável dever legal”345 (é o que ocorre na hipótese 

prevista pelo artigo 7º da Lei nº. 1.521, de 26 de dezembro de 1951, ao 

mencionar que “os juízes recorrerão de ofício sempre que absolverem os 

acusados em processo por crimes contra a economia popular ou contra a 

saúde pública”).  

Na verdade, tal classificação não encontra respaldo científico, e em 

casos tais o chamado recurso de ofício (que poderia ser mais bem denominado 

de reexame necessário) tem a natureza jurídica de uma condição de eficácia 

da decisão, que não produzirá efeitos enquanto o órgão jurisdicional superior 

não apreciá-la (item 2.2.2.d).  

                                                 
344 MARQUES. Elementos de Direito Processual Penal. op. cit., p. 220. 
345 Idem. 
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 Terminada esta visão geral acerca de pontos básicos relacionados à  

apelação, resta agora a análise das hipóteses de cabimento, iniciando-se por 

aquelas previstas em casos de decisões proferidas pelo juiz singular. 

 

3.4.2 Hipóteses de Cabimento 

 

 As hipóteses de cabimento de apelação contra decisões proferidas 

pelo juiz singular estão previstas no artigo 593, incisos I e II do Código de 

Processo Penal, que serão doravante objeto de estudo. 

 

3.4.2.1 Sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz 

singular 

 

 Hipótese prevista no artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal. 

Evidentemente que as sentenças definitivas de condenação ou absolvição 

representam o resultado normal da jurisdição, pois é através delas que o 

Estado-Juiz resolve o caso penal que é levado ao seu conhecimento. Então, ao 

publicar a sentença de mérito, o juiz cumpre o seu ofício jurisdicional, 

solucionando o caso penal, absolvendo ou condenando o acusado, conforme 

previsão dos artigos 386 e 387 do Código de Processo Penal. 

 Sentenças definitivas condenatórias são aquelas que, decidindo o 

mérito da causa, põem termo ao processo, julgando procedente o pedido do 

Ministério Público na ação pública, ou do ofendido na ação privada. 

 Sentenças definitivas absolutórias são aquelas que, decidindo o mérito 

da causa, põem termo ao processo, julgando improcedente o pedido do 



 

 

204  

Ministério Público na ação penal pública, ou do querelante na ação penal 

privada. 

 As sentenças absolutórias se dividem em próprias e impróprias, sendo 

que as primeiras se dirigem diretamente à pretensão acusatória, julgando-a 

improcedente em face de qualquer das hipóteses previstas no artigo 386 do 

Código de Processo Penal. Já imprópria é aquela em que, não obstante o juiz 

absolva o acusado, impõe-lhe a aplicação de uma medida de segurança, 

conforme artigo 386, parágrafo único, III, do Código de Processo Penal.  

 Interessante notar, na interpretação de Paulo Rangel346, que toda 

sentença de mérito é declaratória, tendo carga positiva ou negativa, 

dependendo do resultado do processo. E prossegue o autor expondo que ao 

condenar o réu, o juiz declara existente o direito do Estado de punir em face da 

conduta praticada pelo condenado, e tal se dá como se a sentença fosse 

prolatada na data do fato, ou seja, ela produz efeito ex tunc. Tanto que, se 

entre a data da sentença e a do recebimento da denúncia houver ocorrido o 

lapso de tempo de prescrição regulado pela pena in concreto, dar-se-á a 

prescrição retroativa. 

 Registre-se que a sentença condenatória julga procedente o pedido e 

não a ação, a qual, sendo um direito público subjetivo abstrato, existe 

independentemente do resultado do processo. 

 Em que pese o recurso a ser utilizado contra as sentenças definitivas 

acima mencionadas seja a apelação, a lei prevê algumas exceções, admitindo 

o recurso em sentido estrito e o protesto por novo júri nas hipóteses de 

absolvição sumária (artigo 411, CPP), e naqueles casos em que a pena 
                                                 
346 RANGEL, op. cit., p. 737. 
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imposta em decorrência da condenação levada a efeito pelo Tribunal do Júri for 

por tempo igual ou superior a vinte anos (art. 607, CPP)347. 

 Decisões de absolvição e condenação proferidas pelos tribunais em 

processos de sua competência originária não seriam passíveis de apelação, 

como tem entendido o Supremo Tribunal Federal. Vale a ressalva de que tal 

assunto foi discutido neste trabalho no item 2.4, no qual se fez uma análise 

desta vedação em face do Duplo Grau de Jurisdição, levantando-se os vários 

entendimentos doutrinários relacionados ao tema. 

 

3.4.2.2 Decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz 

singular nos casos não previstos no capítulo anterior 

 

 Tais hipóteses são mencionadas pelo artigo 593, inciso II, do Código 

de Processo Penal. 

  Segundo Paulo Rangel348, decisões definitivas são aquelas definitivas 

em sentido estrito, chamadas de sentença terminativa de mérito, a saber, são 

decisões que embora incidam sobre o mérito, não se enquadram nas 

sentenças absolutórias ou condenatórias previstas na hipótese anterior. Elas 

não se subsumem às hipóteses dos artigos 386 e 387 do Código de Processo 

Penal, porém rechaçam a pretensão acusatória. 

 Como exemplos podem ser mencionadas: as decisões que declaram 

extinta a punibilidade (artigo 107 do Código Penal); as que julgam pedido de 

restituição de coisas apreendidas (artigo 120, § 1º, do Código de Processo 

                                                 
347 MOSSIM, op. cit., p. 91. 
348 RANGEL, op. cit., p. 738. 
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Penal); as que acolhem ou não pedido de especialização e inscrição de 

hipoteca legal ou arresto (artigos 134, 135, 136 e 137 do Código de Processo 

Penal); a que homologa ou não o laudo pericial de pedido de busca e 

apreensão em crime contra a propriedade imaterial (artigo 529 do Código de 

Processo Penal); a que indefere pedido de justificação; a que julga o pedido de 

seqüestro, quer decretando-o (artigo 126 do Código de Processo Penal), quer 

determinando seu levantamento (artigo 131 do Código de Processo Penal); a 

que indefere pedido de explicações em juízo ou que as julga satisfatórias; a 

que decide sobre pedido de reabilitação do condenado (artigo 743 do Código 

de Processo Penal)349. 

 Quanto às decisões com força de definitivas, são as interlocutórias 

mistas, vale dizer, aquelas que encerram a relação processual ou põem termo 

a uma etapa do procedimento sem apreciar o mérito. Dividem-se em 

terminativas ou não terminativas, sendo as primeiras aquelas que encerram a 

relação processual sem julgar o mérito, e as segundas as que não encerram a 

relação processual nem julgam o mérito350. 

 Destaca-se que a apelação nestes casos é supletiva ou subsidiária, e 

isto porque somente são apeláveis as decisões definitivas em sentido estrito ou 

as sentenças com força de definitivas quando não for cabível o recurso em 

sentido estrito, em face da ressalva feita no próprio inciso II, do artigo 593, qual 

seja: “nos casos não previstos no capítulo anterior”. 

                                                 
349 MOSSIM, op. cit., pp. 92/93. 
350 “São apeláveis as sentenças com força de definitivas, que indeferem pedido de aditamento do libelo; 

que dão improvimento ao pedido de levantamento de seqüestro (art. 131 do CPP); que remetem as partes 

ao juízo cível no pedido de restituição de coisas apreendidas (art. 120, § 4º, do CPP)”. Idem, p. 93. 
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 Exemplo de sentença terminativa de mérito na qual se deve utilizar o 

recurso em sentido estrito é aquela que decretar a prescrição ou julgar, por 

outro modo, extinta a punibilidade (artigo 581, inciso VIII, do Código de 

Processo Penal). Exemplo de sentença definitiva em sentido estrito em que 

deverá ser interposto o mesmo recurso é aquela na qual se pronuncia ou 

impronuncia o acusado (artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal), 

ou então que rejeita a denúncia ou queixa (artigo 581, inciso I, do Código de 

Processo Penal). 

 Convém salientar que nos termos do artigo 593, § 4º, do Código de 

Processo Penal, deve ser utilizada a apelação em relação a decisões 

originariamente impugnáveis mediante recurso em sentido estrito e que 

constituam capítulos de sentenças condenatórias. Tal se dá, por exemplo, nas 

situações em que o réu pretende impugnar a negação da suspensão da pena 

privativa de liberdade na sentença condenatória, caso em que deverá ingressar 

com a apelação e não com o recurso em sentido estrito (que seria o recurso 

apropriado nos termos do artigo 581, XI, do Código de Processo Penal)351. 

 Por fim, mencione-se que a Lei 9.099/95 criou hipóteses de cabimento 

do recurso de apelação contra sentença que não chega a enfrentar exame do 

mérito, por exemplo, nos casos de aplicação de pena restritiva de direitos ou 

multa quando houver representação da vítima, ou quando se trata de crime de 

ação penal pública incondicionada (artigo 76, § 5º), ou quando houver rejeição 

da denúncia ou da queixa (artigo 82).  

 

 

                                                 
351 GRINOVER; GOMES FILHO; FERNANDES, op. cit., p. 119. 
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3.5 APELAÇÃO NO PROCESSO PENAL DO JÚRI 

 

 Neste item serão examinadas as hipóteses nas quais se poderá apelar 

de decisões proferidas pelo Tribunal do Júri, sendo necessário, previamente, 

lançar mão de algumas considerações gerais. 

 De início, vale a advertência de Hermínio Alberto Marques Porto 

relacionada às peculiaridades das decisões tomadas pelos jurados, 

confirmando que estes não têm condições de mostrar as premissas e 

resultantes respectivas para a convicção que firmaram, e ainda: 

 

Quando a jurisprudência é concorde no acatamento de decisões dos jurados com 

algum amparo em contingente menores das provas, ou em parcelas absolutórias ou às 

decisões que tenham adotado somente parte da acusação, reconhecendo que o 

jurado, ao contrário do Juiz singular que pode buscar amparo no inciso VI do art. 386, 

não tem, à frente do questionário, a opção da afirmação de um juízo que diga da 

insegurança das provas, que diga de sua perplexidade como julgador, de sua dúvida, 

e, por ser assim, o jurado, para atingir a melhor expressão de Justiça, absolve ou 

desclassifica uma infração, em soluções que então não merecem ser, partindo o crítico 

de frias avaliações de contingentes de provas, impugnadas porque contrariando 

manifestamente as provas dos autos. Assim, para encontro, na instância de recurso, da 

motivação da decisão leiga,não é de ser olvidada a característica anotada no confronto 

entre o jurado e o Juiz togado no tocante aos fundamentos para absolver ou para 

afastar parte do campo acusatório, nem olvidado, então, o conceito do injusto352. 

 

 Com base nestas e em outras peculiaridades relacionadas às decisões 

proferidas pelo Tribunal do Júri, entre as quais se destaca o já referido princípio 

da soberania dos veredictos (item 3.2), é que a apelação nestes casos tem um 

tratamento especial, cujas características serão doravante mencionadas. 

                                                 
352 PORTO, op. cit., pp. 294/295. 
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 Caberá apelação das decisões do júri somente nas hipóteses 

estabelecidas nas alíneas do artigo 593, III, do Código de Processo Penal, 

motivo pelo qual é ela denominada nestes casos de recurso de fundamentação 

vinculada, pois somente poderá haver recurso com base em uma ou mais das 

hipóteses elencadas taxativamente por este dispositivo. 

 Tem a apelação do júri, ainda, natureza restritiva, pois não se devolve 

à segunda instância o conhecimento integral da causa criminal, ficando tal 

conhecimento circunscrito aos motivos invocados na interposição. 

 É possível concluir-se, então, que “a função do tribunal de segundo 

grau quando provocada sua atividade jurisdicional através da apelação, nada 

mais é que o de policiar a regularidade do processo, da sentença do juiz 

presidente do júri e da decisão dos jurados”353. 

 Adiante serão estudadas as hipóteses em que será possível a 

apelação das decisões do júri, seguindo-se a ordem prevista no artigo 593, III, 

do Código de Processo Penal. 

 

3.5.1 Nulidade Posterior à Pronúncia 

 

 Permite-se a utilização da apelação quando ocorrer nulidade posterior 

à pronúncia, com fundamento no artigo 593, III, a, do Código de Processo 

Penal. 

                                                 
353 MOSSIM, op. cit., p. 95. E prossegue o mesmo autor, afirmando que: “não cabe ao juízo ad 

quem sopesar o quomodo sit corrigenda tangentemente à decisão de mérito dos jurados, mas 

apreciar exclusivamente aspectos formais inerentes ao processo penal do júri e a errônea 

apreciação dos fatos e das provas, o que em última análise constituir-se-á em vitium in 

iudicando e malum iudicatum.”  
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 Como se pode inferir da redação do dispositivo, o vício de 

procedimento, que ensejará a impugnação, deverá ter ocorrido após a decisão 

interlocutória mista não terminativa que encerra a primeira fase do rito do júri, 

admitindo a acusação, que é a pronúncia. 

 Acaso o error in procedendo ocorra antes ou mesmo na decisão de 

pronúncia, deverá ser manejado o recurso em sentido estrito (artigo 581, IV) e, 

se tal vício puder ser sanado, em não sendo argüido no tempo e modo 

oportunos, acabará ocorrendo a preclusão (artigo 572). 

 Lembra a doutrina que a hipótese de que vícios anteriores à pronúncia 

sejam objeto de apelação não pode ser totalmente descartada, desde que não 

se trate de vício sujeito à preclusão, ou sanável pelos atos processuais 

posteriores. É o que ocorreria, por exemplo, no caso de ilegitimidade da parte 

acusadora354. 

 Em sendo provido o recurso nessa hipótese, o tribunal, mencionando 

no acórdão o ato em que se verificou a nulidade, deverá determinar a 

realização de novo julgamento pelo próprio Tribunal do Júri. De se notar que o 

apelo com base neste fundamento poderá ser utilizado quantas vezes forem 

necessárias. 

 As hipóteses de nulidades são mencionadas no artigo 564, III e IV, do 

Código de Processo Penal e na Constituição Federal, podendo o tribunal, em 

                                                 
354 “O juiz, em hipótese de conexão entre homicídio e crime de ação privada, pronuncia o réu 

sem atentar para o fato de que a acusação foi feita, em relação aos dois crimes, pelo Ministério 

Público; sendo o réu levado a julgamento, é condenado pelas duas infrações; poderá o órgão 

julgador anular o processo ab initio no que se refere ao delito de ação privada”  (GRINOVER; 

GOMES FILHO; FERNANDES; op. cit., p. 120). 
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regra, somente conhecer de nulidade expressamente afirmada pela parte355, 

com exceção daqueles casos em que se trate de nulidade absoluta, recurso 

exclusivo do réu. 

 Heráclito Antônio Mossin356 menciona várias hipóteses de nulidades 

posteriores à pronúncia, entre as quais se destacam: 

 A falta ou omissão do libelo de formalidade essencial do libelo-crime 

(artigo 564, III, f ), bem como a não entrega deste ao réu, com o rol de 

testemunhas (artigo 564, f, in fine). Ademais, esclarece esse autor, que 

relativamente à falta do libelo, o legislador, neste caso, não quis se referir a sua 

ausência física, mas sim à sua elaboração de tal maneira desvirtuada, que 

corresponderia à sua própria ausência como peça acusatória (ex.: libelo 

elaborado em desacordo com a pronúncia, ou então que não mencione o nome 

do acusado). Por outro lado, se não for omitida no libelo formalidade essencial 

cuja ausência não prescreve a sua inexistência jurídica, a nulidade será 

sanável nos termos do artigo 572 do Código de Processo Penal. 

 Outra causa de nulidade é a falta de intimação do réu para a sessão de 

julgamento, pelo Tribunal do Júri, quando a lei não permite o julgamento à 

revelia (artigo 563, inciso III, letra g). É de ser lembrado neste caso que se o 

crime for inafiançável o julgamento não poderá ser realizado sem a presença 

do acusado (artigo 451, § 1º). O comparecimento espontâneo do réu, não 

                                                 
355 Em sentido contrário, há o entendimento de que “como todo recurso tem de ser motivado, 

cumpre ao apelante apontar qual a nulidade ocorrida, pois, do contrário, não se tomará 

conhecimento da apelação. Todavia, nessa hipótese, devolvida fica, ao Tribunal ad quem, a 

apreciação integral da regularidade do processo. Por esse motivo, pode o órgão de segundo 

grau dar provimento ao apelo do vencido, com base em nulidade diversa da que foi argüida 

pelo recorrente” (MARQUES. Elementos de direito processual penal.  Op. cit., p. 230). 
356 MOSSIM, op. cit., pp. 101-111. 
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intimado, poderá sanar a nulidade, conforme regra do artigo 570, do Código de 

Processo Penal. 

 A falta de intimação das testemunhas arroladas no libelo e na 

contrariedade também ensejará nulidade (artigo 564, III, h), ficando esta 

sanada caso compareça a testemunha, ou se as partes desistirem de seu 

depoimento. 

 Também ocorrerá nulidade se não comparecerem pelo menos quinze 

jurados para a constituição do júri, nos termos do artigo 564, III, i, do Código de 

Processo Penal. 

 O artigo 564, III, l, prevê a hipótese de se declarar a nulidade pela falta 

da acusação e da defesa na sessão de julgamento. Quanto à acusação, é de 

se notar que deverá ela sustentar a imputação contida no libelo-crime 

acusatório, porém, nada impede que o Ministério Público peça a absolvição do 

réu, caso em que estará se postando em sentido contrário ao libelo, e 

evidentemente não poderá o promotor sustentar em eventual recurso tal 

nulidade, até em face da regra contida no artigo 565 do Código de Processo 

Penal, cujo preceito afirma que nenhuma parte poderá argüir nulidade a que 

haja dado causa ou que para ela tenha concorrido. 

 Quanto à defesa, não restam dúvidas no sentido de que não basta a 

mera presença formal do defensor do acusado, mas exige-se que a defesa seja 

efetiva no sentido de que o descaso, a inércia ou mesmo a incompetência do 

advogado poderão ensejar a nulidade. Isto não quer dizer, entretanto, que a 

defesa deverá sempre lutar pela absolvição do réu, porquanto há casos em que 

nem sempre é possível se buscar a negativa de autoria ou uma excludente da 

ilicitude ou culpabilidade, hipóteses nas quais poderá a defesa se dedicar ao 
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reconhecimento de benefícios legais e afastamento de qualificadoras e 

agravantes, por exemplo357. 

 Poderá ainda ensejar nulidade passível de apelação a falta dos 

quesitos e respectivas respostas (artigo 564, III, K), caso no qual podem 

ser formuladas várias hipóteses de nulidades, resultantes até da 

complexidade atinente ao sistema de quesitos no julgamento pelo júri 

como, por exemplo, as discussões acerca da inépcia ou deficiência de 

quesito que venha  a contrariar preceito da Constituição ou dispositivo de 

Lei Federal (debate interessante acerca deste assunto diz respeito à 

possibilidade de ser elaborado quesito sobre a inexigibilidade de conduta 

diversa como excludente da culpabilidade). 

  

3.5.2 Sentença do Juiz Presidente Contrária à Lei Expressa ou à Decisão 

dos Jurados 

 

 Tal possibilidade está prevista no artigo 593, III, b, do Código de 

Processo Penal, caso em que a apelação se dirige contra a sentença do 

juiz presidente e não contra a decisão dos jurados, em face de vício de 

julgamento do primeiro, motivo pelo qual o tribunal está autorizado a 

                                                 
357 Neste assunto não se pode esquecer a súmula 523, do STF, segundo a qual “no processo 

penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas sua deficiência só a anulará se houver 

prova de prejuízo para o réu”. Poderá o tribunal, inclusive, reconhecer a nulidade de ofício, 

caso haja nos autos elementos que indiquem a desídia da defesa. 
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reformar a sentença (artigo 593, § 1º), não resultando desta possibilidade 

qualquer ofensa ao princípio da soberania dos veredictos358. 

 Exemplos de sentença contrária à lei expressa359 assinalados por 

Paulo Rangel360: ocorrendo a desclassificação de homicídio doloso para 

culposo, o juiz aplicar pena de reclusão em vez de detenção; ainda, o juiz 

condenar o réu a quatro anos de reclusão e lhe conceder o sursis, bem como 

aplicar medida de segurança a réu inimputável. 

 Quando houver qualquer antagonismo entre o que foi decidido pelos 

jurados e a sentença do juiz-presidente, também poderá ser usado o recurso 

de apelação como, por exemplo, naquela hipótese em que os jurados 

absolvem e o juiz aplica pena ou, ao reverso, se os jurados absolverem e o juiz 

julgar improcedente o pedido, entre várias outras hipóteses (José Frederico 

Marques, chega a mencionar, a título de exemplo, o fato de o júri reconhecer a 

legítima defesa putativa e o juiz absolver com fundamento na legítima defesa 

real)361. 

 Caso recente e bastante polêmico relacionado ao tema, foi a 

absolvição de um coronel da reserva da Polícia Militar pelo Órgão Especial do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferida na apelação criminal n.º 

                                                 
358 “Com relação à sentença contrária à decisão dos jurados, o que temos realmente é que o 

juiz não observou os parâmetros determinados pelo conselho popular em sua soberania 

constitucional. Os jurados são os julgadores, e seus pronunciamentos devem ser respeitados, 

assim descabe ao juiz divergir, impugnar, retificar, enfim, divorciar-se das decisões do júri” 

(CONSTANTINO, op. cit., p. 115). 
359 Na verdade a expressão “lei expressa” não deixa de ser uma impropriedade verbal, tendo-

se em vista que não existe lei implícita no Direito brasileiro. 
360 RANGEL, op. cit., p. 742.  
361 MARQUES, op. cit., p. 231. 
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105.368.0/4-00 (no acontecimento que ficou conhecido como “massacre do 

Carandiru”)362, na qual se entendeu por maioria de votos (vencidos o relator e o 

revisor), que o Tribunal do Júri queria absolver o réu ao reconhecer a tese 

defensiva do estrito cumprimento do dever legal, e que teria havido nulidade 

relativa na formulação de quesitos pertinentes ao excesso doloso quanto ao 

estrito cumprimento do dever legal e à inexigibilidade de conduta diversa 

(reconhecido pelos jurados). 

 Na tese vitoriosa, defendida pelo desembargador Walter Guilherme, ao 

se reconhecer a nulidade dos quesitos referentes ao excesso doloso, se 

reinterpretou a vontade dos jurados, no sentido de que ao entenderem ter 

havido estrito cumprimento do dever legal por parte do réu eles tinham a 

intenção de absolvê-lo. 

 Sem entrar no mérito da decisão, entende-se que o fato de se ter 

verificado falha na quesitação não poderia ter levado ao reconhecimento da 

absolvição, e sim, o caso seria de anulação do júri (item 3.5.1), até em face do 

princípio da soberania dos veredictos. 

 

3.5.3 Erro ou Injustiça no Tocante à Aplicação da Pena ou da Medida de 

Segurança 

 

 Hipótese prevista pelo artigo 593, III, c, do Código de Processo Penal. 

Aqui, em se tratando mais uma vez de error in iudicando da sentença do juiz- 

presidente, se torna possível ao tribunal ad quem retificar a pena ou medida de 

segurança imposta (artigo 593, § 2º). Tal possibilidade não afeta o princípio da 
                                                 
362 Fonte: <http://conjur.estadao.com.br>. Acesso em 10.abr. 2006. 



 

 

216  

soberania dos veredictos, pois o que se ataca não é a decisão dos jurados, 

mas sim a sentença do juiz presidente. 

 Ocorrerá erro na aplicação da pena quando o juiz, por exemplo, fixar a 

pena base acima do máximo ou abaixo do mínimo previstos em lei. No tocante 

à medida de segurança, haverá o equívoco se o juiz, devendo aplicar a 

internação, optar pelo tratamento ambulatorial. 

 A injustiça irá se manifestar na inadequada fixação da pena, em razão 

dos elementos de prova existentes e que servem para a aplicação da pena ou 

de medida de segurança. Aliás, para a fixação da pena base deve o juiz levar 

em consideração e analisar as circunstâncias judiciais mencionadas no artigo 

59 do Código Penal.  

 Discussões surgiram acerca da possibilidade de o tribunal ad quem 

afastar qualificadoras ou reconhecer privilégios em grau de apelação, tendo o 

Supremo Tribunal Federal emitido decisões neste sentido363,  as quais, 

entretanto, se encontram em discordância e ofendem o princípio da soberania 

dos veredictos (artigo 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal), porquanto tais 

figuras são elementos do crime e não circunstância da pena, e desta maneira a 

sua apreciação é exclusiva do colegiado popular. 

 Também polêmica é a discussão concernente ao reconhecimento ou 

afastamento de agravantes e atenuantes pelo tribunal ad quem, parecendo 

também mais correto neste caso que se deva decidir pela impossibilidade de 

tal modificação. Ademais, não serve como fundamento da tese contrária o fato 

                                                 
363 “O STF, que vinha entendendo ser possível ao tribunal excluir a qualificadora e retificar a pena (RTJ 

103/696-706, 123/388, RT 6297424, 6357423), mudou essa posição em julgamento do Plenário no HC 

66.334-6 SP, DJU 19.05.1989, p. 8.440” (GRINOVER; GOMES FILHO; FERNANDES, op. cit., p. 123). 
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de poder o promotor, no plenário, argüir alguma agravante não constante do 

libelo, por se tratar de circunstância fática diretamente ligada à aplicação da 

pena, porquanto em tais casos a decisão acerca de sua aceitação não cabe 

aos jurados, estando abrangida pela soberania dos veredictos364. 

 

3.5.4 Decisão dos Jurados Manifestamente Contrária à Prova dos Autos 

 

 É a última hipótese de cabimento da apelação contra as decisões 

proferidas pelo Tribunal do Júri, prevista no artigo 593, III, “d”, do Código de 

Processo Penal.  Neste caso, a impugnação vai se voltar contra a decisão dos 

jurados que se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos, tratando-

se, portanto, de error in judicando. Porém, nos termos do artigo 593, § 3º, do 

Código de Processo Penal, se o órgão ad quem der provimento ao recurso, 

deverá sujeitar o réu a novo julgamento, não podendo, assim, rejulgar a 

matéria. No tribunal de apelação se opera, então, apenas o iudicium rescindens 

e não o iudicium rescisorium, pois os autos são novamente remetidos à 

primeira instância, a fim de que se realize novo julgamento. 

 São vários os que se levantam contra esta possibilidade de apelação 

das decisões proferidas pelo júri365, notando no dispositivo legal flagrante 

ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, sendo certo que tem 

                                                 
364 “Se o júri pronunciar-se sobre a existência ou inexistência de qualquer agravante ou atenuante, essa 
decisão é vinculante. Somente o colegiado popular pode alterá-la. Aliás, o mais indicado é que 
agravantes e atenuantes somente sejam reconhecidas caso o Conselho de Sentença seja chamado a 
pronunciar-se sobre os temas. É a maior garantia à soberania dos veredictos” (NUCCI, op. cit., p. 103). 
365 Por exemplo: “Confundem-se, de forma gritante, aqueles que imaginam poder o Tribunal recursal 
afirmar que o juízo absolutório deve ser anulado se constatado que manifestamente contrário à prova dos 
autos. Em verdade, tem-se aqui a utilização veemente de expediente antidemocrático e desrespeitoso 
para com a vontade popular. Podem os jurados, é da essência da função, ver além dos limites impostos 
pela leia ao Juiz togado, entendendo assim, exemplificativamente, que o acusado é merecedor de perdão 
ou que a sociedade não deseja reprimir aquela conduta, mesmo que prevista em lei, em razão de 
entender os vários aspectos fáticos que a nortearam” (TASSE, op. cit., p. 152). 
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prevalecido o entendimento de que tal hipótese de cabimento de apelação não 

afetaria o princípio mencionado, conforme restou demonstrado em item anterior 

deste trabalho, no qual foram expostos os posicionamentos relacionados ao 

assunto, e ao qual se remete o leitor (item 3.2). 

 James Tubenchlak366, em sua obra sobre o Tribunal do Júri, indo um 

pouco além das discussões acerca da possível ofensa ao princípio da 

soberania dos veredictos, levanta uma séria objeção à presente hipótese de 

cabimento de apelação, afirmando que, na verdade, o recurso nestes casos 

tem-se prestado exclusivamente à acusação, chegando a concluir pela 

necessidade de supressão de tal possibilidade de apelo. 

 O mencionado autor expõe que, com a decisão de pronúncia, o juiz 

reconhece a existência do crime e de indícios sérios, graves, de que o réu foi o 

seu autor, ou seja, a pronúncia somente é lançada em face de um conjunto de 

provas sólidas, que apontam o réu como o provável culpado. Se por ventura 

não existam tais provas a solução irá consistir na impronúncia do acusado, 

caso no qual, inclusive, não se opera a coisa julgada. 

 Assim, uma vez pronunciado o réu, se os jurados realmente 

entenderem que ele é culpado, este jamais conseguirá sair vitorioso em 

recurso de apelação fundada em decisão manifestamente contrária à prova dos 

autos, uma vez que o júri nada mais fez do que aceitar e referendar a vertente 

probatória já realçada na pronúncia. 

 E, desta maneira, conclui o autor: 

 

                                                 
366 TUBENCHLAK, op. cit., pp. 170-171. 
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Diga-se de passagem, em mais de vinte e cinco anos de militância nos domínios da 

Justiça Penal, como Advogado, Promotor de Justiça e Juiz de Direito, nunca tivemos 

sequer a notícia de alguma condenação pelo Júri anulada no segundo grau de 

jurisdição, sob o fundamento ora verberado. 

Temos que convir, destarte, que a apelação com fulcro na decisão manifestamente 

contrária à prova dos autos, além de macular, como se disse, a soberania do Júri, não 

passa, na prática, de um recurso exclusivo da acusação – o que por si só a desmerece, 

com o escopo mal dissimulado e espúrio de ´forçar a barra´, na tentativa de anular 

decisões do Júri, supostamente injustas, a favor do réu. 

Insta ressaltar já termos entendido que os réus não ficariam desamparados com a 

supressão do recurso em exame, pois lhes restaria socorrer-se da ação de revisão, 

sempre cabível nos exatos termos do art. 621, I, do CPP, para atacar sentenças 

condenatórias contrárias à evidencia dos autos367. 

 

 Certamente que uma possível solução para tal problema poderia ser 

aquela já apontada neste trabalho (item 3.2), no sentido de se criar um recurso 

exclusivo da defesa para o tribunal de segundo grau, no caso do segundo 

julgamento pelo Tribunal do Júri, ou seja, um novo recurso de apelação, em 

sentido amplo e exclusivo da defesa, para o tribunal de segundo grau, com 

fundamento no princípio do duplo grau de jurisdição368. 

 Outro dado importante acerca da apelação, no presente caso é que 

não é qualquer decisão que estará sujeita ao recurso, mas o legislador utilizou 

o termo “manifestamente” para deixar clara a situação que irá ensejar o apelo.  

Assim, para o provimento do recurso existe a necessidade de um veredicto 

notoriamente, patentemente contrário à prova carreada aos autos. Neste 

sentido: 

 

                                                 
367 Idem, p. 171. 
368 LIMA, op. cit., p. 151. 
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Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na 

prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que 

nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que 

uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve este ser 

mantido, pois, nesse caso a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova 

dos autos”369. 

 

 Com isso pode-se afirmar que haverá ofensa ao princípio da soberania 

dos veredictos naquele caso em que o tribunal ad quem, apreciando a 

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

alguma sintonia com a prova dos autos, a decisão dos jurados não adotou a 

melhor postura que a situação exigiria, e resolve por dar provimento ao recurso 

para remeter o réu a novo julgamento. Efetivamente o tribunal neste caso 

violou a soberania dos veredictos, e na acepção de Guilherme de Souza Nucci 

“não lhe cabe reavaliar o mérito, imprimindo a sua opinião a respeito da 

decisão e sim verificar se esta tem ou não algum fundamento nas provas – e 

não o `melhor´ fundamento”370. 

                                                 
369 MARQUES, op. cit., p. 233. 
370 NUCCI, op. cit., pp. 98-99. E prossegue o mesmo autor para afirmar que: “costuma-se ver 

decisões estampadas em acórdãos determinando novos julgamentos quando o júri decide em 

dissonância com a orientação predominante na Corte Superior, o que é incabível. A título de 

exemplo: se o júri considera que ciúme é motivo fútil para cometer o homicídio, aceitando a 

qualificadora e havendo prova de que, realmente, o réu praticou o delito por tal motivo, não 

deve haver reforma da decisão. Não pode o Tribunal ad quem ditar ao órgão a quo – soberano 

em seus veredictos – qual a melhor interpretação para motivo fútil. Uma coisa é o Conselho de 

Sentença desprezar qualquer motivo fútil, negando uma qualificadora que esteja 

comprovadamente demonstrada pelas provas ou mesmo acatar uma motivação fútil que jamais 

teve qualquer respaldo na prova; outra, bem diferente, é considerar fútil um motivo bem 

demonstrado pelas provas e que é uma mera questão de opinião.” 
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 Um exemplo bem interessante que pode ser mencionado é o que vem 

ocorrendo acerca da legítima defesa da honra371.  Houve época em que muitos 

julgamentos chegaram a absolver pessoas acusadas de matar os cônjuges 

com base na legítima defesa da honra. Logo, em que pese ser este um 

fundamento de difícil sustentação, certo é que não poderia o tribunal ad quem 

rejeitar tal decisão declarando não existir a figura da legítima defesa da 

honra372. Enfim, e isso se refere à generalidade das hipóteses que possam ser 

formuladas, se a questão se mostra controvertida na doutrina e jurisprudência, 

submetendo-se a uma apreciação valorativa, não poderá o Tribunal Superior 

reformar um julgado do júri, por ser manifestamente contrário à prova dos 

autos, por entender inexistir possibilidade de aplicação da tese no Brasil. 

 Outra ressalva a ser feita no presente item, e respeitante às hipóteses 

nas quais o tribunal ad quem entende da procedência do apelo, está 

relacionada aos termos utilizados pelo acórdão nestes casos. Aqui, da mesma 

forma que a decisão de pronúncia deve guardar comedimento e utilizar termos 

sóbrios para não influenciar o ânimo dos jurados que irão julgar o caso, o 

acórdão deverá obedecer a tais características, a fim de que no novo 

                                                 
371 Idem, p. 99. 
372 “Trata-se de uma questão de valoração do caso e não da prova. Se ficou patentemente 

comprovado que o réu matou seu cônjuge, surpreendido em flagrante adultério, tendo por fim 

resguardar sua honra, porque assim é o costume da região onde mora, quando o tribunal 

popular reconhece a tese apresentada pela defesa está realizando a sua justiça e não aquela 

que os tribunais togados desejariam que concretizasse. Caberia um segundo julgamento caso 

não tivesse ficado provado que a vítima conspurcou a honra do réu, ou seja, que não praticou 

adultério, por exemplo; decidindo pela tese da excludente de ilicitude, estariam os jurados 

tomando uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Mas, se prova existe em 

abundância quanto à desonra havida, valorar se é ou não possível matar para defender a 

honra é problema alheio à hipótese da letra d, inciso III, do art. 593, do CPP” (NUCCI, 

Guilherme de Souza. Op. cit., p. 99). 
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julgamento não possam ser os eles induzidos a acompanhar o entendimento 

do tribunal que julgou o recurso. 

 Ao Analisar alguns acórdãos que desrespeitaram a observação acima 

mencionada, Aramis Nassif373 aponta que a linguagem inadequada usada 

nestes casos, em regra quase absoluta favorável à acusação (não se pode 

esquecer os comentários acima mencionados feitos por James Tubenchlak 

foram no sentido de que a apelação sob este fundamento tem servido 

exclusivamente à acusação), acaba tendo sérias conseqüências no plenário, 

representando um poderoso instrumento acusatório nas mãos do promotor de 

justiça e/ou assistente da acusação, consistindo em nítida agressão à garantia 

da igualdade, em ofensa ao princípio do contraditório, porquanto a capacidade 

defensiva fica claramente reduzida ante a posição crítica do tribunal ao analisar 

a pretensão recursal, e, finalmente, agride a garantia da plenitude de defesa, 

pois, ao pender a decisão de 2º grau em favor da acusação, pela credibilidade 

técnico-jurídica de seus componentes, ficará evidentemente reduzida a 

capacidade defensiva de reagir374.  

 Por fim, deve-se frisar que, nos termos do artigo 593, § 3º, do Código 

de Processo Penal, não se admitirá segunda apelação pelo mesmo motivo, a 

saber, pela mesma hipótese de cabimento (qual seja: decisão manifestamente 

                                                 
373 NASSIF, op. cit., pp. 131-137. 
374 O mesmo autor conclui que “os tribunais devem adotar, para encerrar esta verdadeira 

chacina jurídica e ética, uma nova postura, o que pode ser feito com a simples lembrança de 

que, o acórdão que julga a apelação interposta com base no artigo 593, III, d, CPP, não é mais 

que uma repronúncia, pois devolverá os antagonistas ao plenário e ao debate público que 

tentará assim, restabelecido o momento anterior do julgamento anulado. E em tais condições, 

como na pronúncia, deve o decisum de 2ª instância conter linguagem comedida e moderada, 

marcada pelo bom-senso, e pelo respeito à Constituição Federal” (Idem, p. 136). 
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contrária à prova dos autos). De acordo com Paulo Rangel, a natureza jurídica 

de tal proibição é de um “pressuposto recursal negativo objetivo”375, e haverá o 

impedimento de nova apelação ainda que a causa tenha sido alterada ou 

mesmo que o recurso seja interposto pela parte contrária. Neste último caso, 

conforme já realçado (item 3.2), é possível visualizar ofensa ao Duplo Grau de 

Jurisdição se o segundo júri for resultante de recurso da acusação, hipótese na 

qual ficará a defesa impedida de recorrer sob o mesmo fundamento. 

                                                 
375 “ou seja, interposta apelação com fulcro nesse dispositivo legal, deve o juiz perquirir, nos 

autos, se o réu já utilizou apelação com esse fundamento. Se a resposta for negativa, o apelo 

deve ser denegado. Nesse último caso (denegação), caberá a interposição do recurso em 

sentido estrito (art. 581, XV)” (RANGEL, op. cit., p. 745). 
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CONCLUSÃO 

 

 No primeiro capítulo fez-se uma análise acerca do Duplo Grau de 

Jurisdição, levando-se em conta seus aspectos gerais. Iniciou-se a exposição 

do tema com a necessária advertência no sentido de que se deve fugir do 

senso comum e dos entraves impostos pela simples dogmática para, a partir de 

então, buscar-se no processo penal uma visão que consagre sua efetividade, 

dentro de um horizonte garantista, no qual o processo se preste 

primordialmente como instrumento de garantia do cidadão em face dos abusos 

do Estado, em um ambiente de respeito do próprio Estado aos direitos 

individuais e coletivos, condição necessária para a segurança social. 

 Historicamente se tem justificado a existência do Duplo Grau de 

Jurisdição pela preocupação com a injustiça ou incorreção das decisões 

judiciais, critérios relacionados à falibilidade do julgador, destacando-se, ainda, 

a necessidade psicológica de o recorrente ter reexaminada uma decisão que 

lhe foi desfavorável, e fatores ideológicos ligados à idéia de certeza e 

segurança (devendo-se reconhecer evidentemente que não é possível alcançar 

certeza e segurança absolutas). Nos dias atuais, são apontadas como 

principais justificativas, além das mencionadas, o fundamento político 

relacionado à necessidade de controle dos atos judiciais, e a formação de um 

processo constitucional penal que consagre a instrumentalidade garantista. 

 Entre as críticas dirigidas ao princípio em apreço, certamente que uma 

das mais constantes é a de que ele acaba acarretando o alongamento da 

prestação jurisdicional, o que traz à tona a séria discussão referente ao tempo 

no processo, na qual se situa a busca pelo difícil equilíbrio entre dois extremos, 
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pois de um lado tem-se que um processo extremamente ágil acaba por 

atropelar os direitos e garantias individuais, e de outro lado, que aquele 

processo a arrastar-se no tempo vai representar a própria negação da tutela 

jurisdicional, com danos à instrução probatória, à credibilidade do Judiciário e 

ao direito do acusado de ser julgado em tempo razoável (artigo 5º, LXXVIII, da 

Constituição Federal). Certamente que neste aspecto não se pode admitir que 

a busca deste equilíbrio venha a atropelar as garantias individuais, devendo a 

discussão acerca da questão recursal ser balizada por critérios de 

racionalidade e razoabilidade. 

 O fato de aceitar-se a existência do Duplo Grau de Jurisdição não 

implica a impossibilidade da imposição de limites na sua aplicação, pois, 

efetivamente, a multiplicação exagerada de recursos se apresenta como grave 

prejuízo à ordem jurídica. O que se registra mais uma vez é a necessidade de 

que eventuais exceções e limitações sejam pensadas sob o enfoque dos 

princípios constitucionais e da efetividade do processo, devendo a lei 

estabelecer critérios racionais que otimizem o uso dos recursos, respeitados os 

parâmetros constitucionais. 

 Em seguida, foi analisada a séria discussão sobre a existência do 

Duplo Grau de Jurisdição como garantia constitucional, que encontraria seu 

fundamento no âmbito dos direitos fundamentais e na própria organização do 

Poder Judiciário estabelecida na Constituição Federal, em que pese não estar 

expressamente previsto, motivo pelo qual se tornou necessário um exame, 

ainda que sucinto, dos direitos e garantias fundamentais e da organização do 

Poder Judiciário no Brasil. Conclui-se o capítulo reconhecendo os fortes 

argumentos que indicam o status de garantia constitucional ao Duplo Grau de 
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Jurisdição (o que não significa não possa ser objeto de limitações), porém, 

ainda que assim não se pense, certo é que não se pode negar a ele, ao menos, 

a sua existência como princípio geral do processo, e como tal, digno de 

importância e do devido cuidado quanto à sua aplicação.  

 No segundo capítulo foram analisados aspectos relacionados à 

aplicação do duplo grau no processo penal, partindo-se de uma visão 

garantista do processo, consagrada em sua plenitude no sistema acusatório. 

Adotou-se no trabalho o entendimento que entrega na administração das 

provas a característica essencial que vai distinguir os sistemas inquisitório e 

acusatório, apresentando-se tal gestão no primeiro sistema quase 

exclusivamente nas mãos do juiz, enquanto o segundo o estabelece 

precipuamente nas mãos das partes e não do julgador. 

 Revelou-se, assim, a especial relação existente entre o sistema 

acusatório e o garantismo, o que serviu de base para o estudo e a análise dos 

pontos a serem analisados em seguida. 

 Após essas premissas básicas, buscou-se uma noção que importa ao 

conceito de recurso, levando-se em conta e adotando-se a corrente que vê sua 

natureza jurídica como desdobramento da relação jurídico-processual em 

desenvolvimento, ou seja, que entende o recurso como um desdobramento do 

direito de ação, o que acarreta um novo procedimento dentro do mesmo 

processo, no entanto, em fase recursal. 

 Puderam, então, ser analisados os princípios e efeitos dos recursos no 

processo penal, bem como os pontos concernentes ao juízo de admissibilidade 

recursal e seus pressupostos, todos evidentemente apontados pela dogmática, 

contudo, com a devida ênfase na busca de problematizações e críticas.  
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 Os artigos 594 e 595 do Código de Processo Penal, que vinculam em 

certos casos o direito ao recurso ao recolhimento à prisão e à proibição de fuga 

do recorrente, foram analisados com base nas premissas já expostas, 

concluindo-se no trabalho que tais dispositivos não se coadunam com a 

sistemática da Constituição Federal, por violarem, entre outros, os princípios da 

presunção de inocência, contraditório, ampla defesa, e o próprio Duplo Grau de 

Jurisdição. 

 A seguir, foi analisada a inaplicabilidade do Duplo Grau de Jurisdição 

naqueles casos em que o conhecimento originário da ação penal se dá perante 

os órgãos superiores da jurisdição. Ademais, foi de antemão realizado um 

estudo acerca da competência ratione personae e sua repercussão na 

legislação, enfatizando-se a inconstitucionalidade dos parágrafos 

acrescentados ao artigo 84 do Código de Processo Penal, pela Lei nº. 

10.628/2002. 

 Voltando à questão da impossibilidade de recursos nos processos de 

competência originária dos tribunais por prerrogativa de função, foram na 

dissertação apresentados os posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais, 

inclusive do Supremo Tribunal Federal, que admitem a pertinência de tal 

vedação, bem como aqueles que, em sentido contrário, entendem que essa 

limitação não seria possível em face da previsão constitucional, ainda que 

implícita, do Duplo Grau de Jurisdição, máxime após a ratificação do Pacto 

Internacional de Direitos Civis e Políticos e do Pacto de São José da Costa 

Rica, que garantem ao acusado o exercício do duplo grau nas ações penais 

condenatórias. 
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 Tal posicionamento doutrinário demandou o estudo, ainda que sucinto, 

dos efeitos de tratados internacionais de direitos humanos sobre o processo 

penal, mais especialmente no que respeita à aplicação do Duplo Grau de 

Jurisdição, caso em que se adotou o entendimento de que normas de direitos 

humanos previstas em tratados ingressam no ordenamento brasileiro com 

hierarquia constitucional (até, pelo menos, a Emenda Constitucional nº. 45), o 

que não impede, conforme já exposto no primeiro capítulo, a previsão coerente 

de limites e exceções ao princípio em tela, inclusive respeitados os parâmetros 

indicados pelos princípios da ponderação e da proporcionalidade, que podem 

fornecer critérios para a aplicação racional do princípio. 

 No último capítulo foi realizado um estudo sobre o recurso de apelação, 

enfocando-se especialmente as suas hipóteses de cabimento no rito do júri. 

Para tanto, iniciou-se este capítulo com algumas considerações básicas e 

históricas relacionadas à instituição do júri, também mencionando-se aspectos 

polêmicos. 

 Relativamente à sua natureza jurídica, em que pesem entendimentos 

contrários, adotou-se na dissertação o posicionamento de que é o júri um órgão 

da justiça comum, todavia, dentro desta, tem ele um caráter especial em razão 

de suas atribuições e forma de composição. 

 Foram mencionados no trabalho os quatros princípios estabelecidos 

pela Constituição Federal especialmente ao júri, oportunidade na qual se tratou 

de aspectos gerais relacionados à plenitude de defesa, ao sigilo das votações e 

à competência mínima para o julgamento de crimes dolosos contra a vida. 

 Dedicou-se especial atenção, por se relacionar diretamente com o 

objeto do trabalho, ao princípio da soberania dos veredictos. De início, foi 
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possível esclarecer que não se pretendeu dar ao princípio o mesmo significado 

de soberania encontrado na política ou no Direito Internacional, mas que, na 

verdade, procurou o legislador constituinte ressaltar um caráter de supremacia, 

independência e plenitude no âmbito das atribuições do júri. 

 Quanto ao alcance do princípio, foi possível verificar-se que a 

possibilidade de apelação no rito do júri, na forma prevista pelo Código de 

Processo Penal, especialmente no que toca às decisões manifestamente 

contrárias às provas dos autos, não ofende a soberania dos veredictos; afinal 

de contas, caberá aos tribunais a apreciação sobre a regularidade do veredicto, 

porém, sem a possibilidade de o substituir, caso em que irá apenas rescindir o 

julgamento. E até sob uma perspectiva garantista do processo, não há como se 

evitar que decisões manifestamente contrárias às provas dos autos possam ser 

revistas nos tribunais. 

 Em seguida, são levantados aspectos gerais relacionados ao recurso 

de apelação e realizadas problematizações, destacando-se, por exemplo, o 

entendimento que surge na vigência da Emenda Constitucional n. 45, de que, a 

partir de sua entrada em vigor, não mais seria possível o recurso de apelação 

em desfavor do réu, posicionamento este com o qual não se comunga no 

trabalho. 

 Finalmente, foram mencionadas e analisadas as hipóteses de 

cabimento da apelação, iniciando-se naqueles casos de decisões proferidas 

por juiz singular, terminando pelo estudo das hipóteses relacionadas ao 

processo penal do júri, com suas especiais características. 

  Assim, quando ocorre nulidade posterior à pronúncia é possível a 

apelação, caso em que deverá o tribunal ao qual se recorreu determinar a 
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realização de novo julgamento pelo júri. No trabalho são mencionados vários 

casos de nulidade. 

 Também será possível a apelação se a sentença do juiz presidente for 

contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados, situação em que poderá o 

tribunal reformar a sentença, pois o inconformismo se dirige à sentença do juiz 

e não à decisão dos jurados. 

 Caberá ainda a apelação quando houver erro ou injustiça no tocante à 

aplicação da pena ou da medida de segurança, momento em que também 

poderá o tribunal ad quem retificar a pena ou medida de segurança imposta. 

Nestes casos foi possível verificar que não poderá o tribunal, ao analisar a 

apelação, afastar qualificadoras ou reconhecer privilégios. 

 Finalmente, será possível interpor apelação quando a decisão dos 

jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. Certamente que tal 

hipótese é a mais polêmica, não somente porque entendem alguns que ela fere 

o princípio da soberania dos veredictos, mas também pelo fato de, na prática, 

ter este recurso se prestado quase exclusivamente à acusação. 

 Também se verificou que não é qualquer decisão sujeita ao recurso 

sob este fundamento, mas apenas aquele veredicto que se mostra 

notoriamente, patentemente contrário à prova dos autos. Deste modo, não 

poderá o tribunal ad quem buscar qual seria a “melhor” decisão de acordo com 

as provas, ou mesmo anular o julgamento por entender inexistir a possibilidade 

de aplicação da tese no País (ver, por exemplo, a legítima defesa da honra). 

De se ressaltar, ainda, que ao julgar procedente a apelação, deve o tribunal 

utilizar-se de termos sóbrios e moderados, para não influenciar o ânimo dos 

jurados que irão julgar o caso. 
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