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RESUMO 

A presente dissertação tem como objetivo analisar a revisão criminal das 
decisões proferidas pelo Tribunal do Júri. A instituição do Júri, que tem assento 
constitucional e representa uma forma de participação direta do povo na 
administração da Justiça, possui como núcleo estruturante a soberania dos seus 
veredictos, a qual consiste na impossibilidade de julgamento do mérito de um crime 
doloso contra a vida por qualquer órgão público – inclusive do Poder Judiciário – que 
não seja o Conselho de Sentença, por intermédio dos jurados. A revisão criminal é 
uma ação que tem a finalidade de corrigir erros do Judiciário oriundos de sentenças 
condenatórias com trânsito em julgado. Um dos possíveis efeitos de sua 
procedência é a absolvição do condenado. Isto leva ao problema acerca da 
possibilidade do Tribunal, em sede de revisão criminal, julgar o mérito de um crime 
doloso contra a vida em detrimento da soberania dos veredictos. Além disso, foi 
realizada pesquisa acerca da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do 
Superior Tribunal de Justiça. As hipóteses de cabimento da revisão criminal foram 
individualmente abordadas em relação ao Tribunal do Júri, apresentando-se, ao 
final, uma sugestão para tornar compatível a revisão criminal e a soberania dos 
veredictos. 

 

Palavras-chave: Tribunal do Júri. Soberania dos veredictos. Revisão criminal. 



 

ABSTRACT 

This dissertation aims to analyze the criminal review of decisions made by 
the Jury. The Jury institution, which has a constitutional foundation and constitutes a 
form of direct participation of the people in the administration of Justice, has as its 
structuring core the sovereignty of its verdicts, which consists in the impossibility of 
judging the merit of a willful crime against life by any public agency – including from 
the Judiciary branch - other than the Sentencing Council, through the jurors. The 
criminal review is a lawsuit that has the purpose of correcting errors of the Judiciary 
arising from convictions with res judicata. One of the possible effects of its upholding 
is the acquittal of the convict. This leads to the problem about the possibility of the 
Court, in a criminal review, judge the merit of an intentional crime against the victim’s 
at the expense of the sovereignty of the verdicts. Furthermore, the research was 
carried out on the jurisprudence of the Supremo Tribunal Federal and the Superior 
Tribunal de Justiça. The hypotheses of the criminal review appropriateness were 
addressed individually in relation to the Jury Court, presenting, at the end, a 
suggestion to make compatible the criminal review and the sovereignty of the 
verdicts. 
 

Keywords: Jury. Sovereignty of the verdicts. Criminal review. 
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INTRODUÇÃO 

O Tribunal do Júri é um dos temas mais polêmicos e controvertidos do Direito 

Processual Penal, que gera debates e discussões sob inúmeros aspectos, inclusive 

quanto à sua existência e à justiça de suas decisões 

Os adeptos consideram a instituição um importante instrumento de atuação 

democrática, que deve, assim, ser mantida, reforçada e aperfeiçoada. Por outro lado, 

aqueles contrários ao Júri alegam que a leigos, sem formação técnico-jurídica, não 

deveria ser conferida legitimidade para o julgamento de crimes. Alegam, também, que 

aos jurados é conferido poder incontrolável frente ao sistema de votação adotado, 

qual seja, da íntima convicção, para o qual não há necessidade de apresentar os 

motivos que embasam o julgamento, o que viola o art. 93, inc. IX, da Constituição 

Federal. 

Ocorre que, independentemente da forma por meio da qual o Júri é recebido – 

instrumento democrático ou instituição que pode decidir de forma injusta –, o certo é 

que o tribunal popular está previsto na Constituição Federal (art. 5.o, inc. XXXVIII), 

como uma garantia fundamental. Assim, para além das manifestações contrárias ou 

favoráveis, o Tribunal do Júri tem assento constitucional e configura uma cláusula 

pétrea, o que impede que ele seja abolido. Portanto, devem ser observados 

integralmente os princípios assegurados pela Constituição ao Júri. 

O presente trabalho tem como objeto central a tensão entre o princípio da 

soberania dos veredictos do Tribunal do Júri e a ação da revisão criminal. Mais 

precisamente, o problema pode ser assim sintetizado: em que medida é possível 

preservar a soberania dos veredictos e, por meio da revisão criminal, evitar que 

erros judiciários permaneçam irradiando seus efeitos? 

A peculiaridade do Tribunal do Júri consiste em ser um órgão do Poder Judiciário 

no qual o cidadão julga o mérito dos crimes dolosos contra a vida, ao contrário de 

todos os outros crimes, em que o magistrado é o responsável pela decisão sobre a 

existência material do delito e sua autoria. Para garantir que efetivamente os cidadãos 

julguem tais casos criminais, e, ao mesmo tempo, evitar que terceiros exerçam  

tal atividade – inclusive o Poder Judiciário –, o constituinte assegurou a soberania 

dos veredictos. 
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Portanto, o Júri é soberano em suas decisões quando é vedado ao magistrado 

julgar o mérito do caso penal que deve ser decidido pelos jurados. Em paralelo, nenhum 

órgão do Poder Judiciário pode prolatar decisão que substitua aquela proferida pelo Júri. 

Por outro lado, face à natural falibilidade do ser humano, responsável pelo 

funcionamento do sistema de Justiça, erros podem ocorrer em qualquer julgamento, os 

quais devem ser corrigidos para eliminar ou minimizar seus prejuízos, principalmente 

na esfera criminal, que envolve a liberdade humana. 

O ordenamento jurídico prevê, como forma de cessar o erro judiciário, em 

casos nos quais a sentença seja condenatória – ou absolutória imprópria –, com 

trânsito em julgado, a revisão criminal. 

A revisão criminal, cuja natureza, hoje, é vista como de verdadeira ação, é o 

instrumento legalmente previsto para questionar a sentença condenatória transitada 

em julgado. Considerando que a revisão tem por objeto um ato que está acobertado 

pela coisa julgada – importante forma de preservar a segurança jurídica –, o legislador 

criou hipóteses específicas e taxativas de cabimento. 

A competência para processar e julgar a revisão criminal em todas as hipóteses 

é originária de um Tribunal, e, como consequência lógica e natural, juízes togados 

são os responsáveis por decidir pela (im)procedência do pedido, bem como, no caso 

de procedência, quais resultados serão aplicados no caso concreto. 

A procedência do pedido revisional pode ensejar, sempre em benefício do 

réu, a alteração da classificação da infração, a modificação da pena anteriormente 

aplicada, a anulação do processo e, o mais intenso de seus efeitos, a absolvição. 

O último efeito é o que gera maior impacto, em virtude de sua importância e de 

suas consequências. Neste ponto, considerando que os magistrados, em sede de 

revisão criminal, julgarão o mérito do caso penal, atividade que, em crimes dolosos 

contra a vida é constitucionalmente conferida aos cidadãos, surgem as questões 

acerca da (im)possibilidade de revisão criminal das decisões do Júri e, sendo cabível 

a revisão, quais os efeitos e limites em caso de procedência. 

Para analisar tais questões, a dissertação é dividida em 03 capítulos.  

O primeiro capítulo, tendo em vista a estruturação do Tribunal do Júri, aborda a 

participação popular no Processo Penal. Serão analisadas as formas de participação 

dos cidadãos em processos decisórios, inclusive na atividade jurisdicional, com 
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destaque para o sistema de Justiça criminal e, principalmente, o cidadão atuando 

como jurado. 

O objeto do segundo capítulo é a instituição do Tribunal do Júri – principalmente 

seu delineamento constitucional. Tendo em vista que se trata de uma forma de 

participação popular na Justiça criminal, há a necessidade de garantir aos cidadãos o 

efetivo julgamento do mérito dos crimes dolosos contra a vida, o que é observado 

por meio da soberania dos veredictos. Ainda no segundo capítulo, considerando o 

caráter democrático da instituição, analisa-se o princípio da igualdade entre os 

cidadãos, por intermédio da composição do Conselho de Sentença e da forma de 

votação. Encerra-se, então, o capítulo com o exame da aplicação do princípio da 

publicidade no julgamento de crimes dolosos contra a vida, uma vez que, por serem 

os cidadãos responsáveis pela decisão, que é soberana, a sociedade deve ter 

conhecimento sobre o processo, sua instrução e, principalmente, sobre o veredito. 

O último capítulo é dedicado à tensão entre a revisão criminal e o Tribunal 

do Júri, em especial a soberania dos veredictos, que é seu pilar de sustentação. 

Após discorrer sobre a revisão criminal, serão analisadas suas hipóteses de 

cabimento em relação às decisões do Júri e os efeitos possíveis. A jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça será objeto de pesquisa 

neste capítulo, que se encerra com uma proposta de compatibilização entre a soberania 

dos veredictos e a revisão criminal. 

Optou-se por não realizar estudo histórico em um capítulo ou um subitem 

próprio e autônomo.1 Todavia, questões históricas do Júri e da revisão criminal não 

serão ignoradas. Ao contrário, no momento oportuno e pertinente ao tema abordado 

serão utilizadas. 

Por fim, quanto ao projeto do novo Código de Processo Penal – que tramitou 

no Senado Federal por meio do PLS n.o 156/2009, e atualmente tramita na Câmara 

 

1 Tal opção tem como ponto de partida, como aduz Ricardo Marcelo Fonseca, a noção de que o 
jurista que olha para o passado com o escopo de demonstrar uma erudição, que busca apenas 
recuperar o passado para criar um "escorço histórico", ou ainda, que assim age com a pretensão 
de revelar o sentido da norma (a conhecida mens legis) e a interpretação histórica, corre o risco de 
criar duas distorções. A primeira refere-se ao objeto pesquisado, pois, em vez de ser fiel ao 
passado acaba apresentando empatia com o presente e, assim, constrói um estudo do passado 
que é próximo do presente, porém, distante do passado. A segunda distorção, que é fruto da 
naturalização do Direito atual, consiste na visão de que o Direito do presente é resultado de 
evoluções, portanto, um Direito mais racional, moderno e científico. (FONSECA, Ricardo Marcelo. 
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dos Deputados pelo PL n.o 8045/2010 –, verifica-se que trata do Tribunal do Júri a 

partir do art. 321 e da revisão criminal a partir do art. 655. 

Em que pese a significativa relevância do projeto, optou-se por não realizar 

um estudo específico e aprofundado, uma vez que não impactará de maneira tão 

intensa nos temas que são objeto do presente trabalho (soberania dos veredictos e 

revisão criminal). Porém, será feita referência ao PL n.o 8045/20102 toda vez que a 

matéria constante no projeto de lei seja pertinente com o assunto tratado. 

 

Modernidade e contrato de trabalho: do sujeito de direito à sujeição jurídica. São Paulo: Ltr, 
2002. p.26-28). 

2 As referências e citações ao Projeto de Lei n.o 8045/2010 foram extraídas do sítio eletrônico da 
Câmara dos Deputados, podendo ser encontradas em: <https://www.camara.leg.br/proposicoes 
Web/fichadetramitacao?idProposicao=490263>. Acesso em: 12 out. 2019. 
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1 PARTICIPAÇÃO POPULAR NO PROCESSO PENAL 

No capítulo inaugural da dissertação serão abordadas as maneiras de 

participação dos cidadãos nos processos decisórios do Estado Democrático de Direito 

brasileiro, a partir da previsão constitucional de que "todo poder emana do povo, que 

o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente".  

Tendo em vista que o Tribunal do Júri é uma das formas de participação 

popular em processos decisórios, tem-se como necessária uma apresentação, mesmo 

que não profunda, das formas de democracia (representativa e participativa), além 

do modelo de democracia deliberativa. 

A participação direta do cidadão nos processos deliberativos do Estado constitui 

um direito fundamental, uma vez que, se todo poder emana do povo, coerente que 

possa ser por ele exercido. Como um dos poderes constituídos do Estado brasileiro 

é o Judiciário, a atuação do cidadão junto a ele é objeto de estudo neste capítulo. 

Na mesma esteira, serão analisadas as formas de participação popular 

especificamente no Processo Penal, desde a fase de investigação preliminar até a 

fase de execução de pena. 

Por fim, por se tratar de trabalho cujo objeto é o Tribunal do Júri, a última etapa 

deste capítulo é dedicada à atuação do povo como julgador dos crimes dolosos 

contra a vida: o cidadão como jurado, atuando diretamente junto ao Poder Judiciário 

e construindo a decisão penal. 

1.1 PARTICIPAÇÃO DOS CIDADÃOS NOS PROCESSOS DECISÓRIOS: PREVISÃO 

CONSTITUCIONAL E FORTALECIMENTO DA DEMOCRACIA 

A Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu art. 1.o, que o Estado 

Brasileiro é um Estado Democrático de Direito, o qual possui como fundamentos a 

soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e 

da livre iniciativa e o pluralismo político. O parágrafo único do referido artigo prevê 

que "todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 

diretamente, nos termos desta Constituição". 
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O Estado Democrático de Direito é um Estado em que o poder – seja em 

relação à origem ou à forma de exercício – é legitimamente adquirido e exercido.3 

O compromisso com a democracia, demonstrado pelo constituinte de 1988, é 

destacado tanto no preâmbulo4 quanto no art. 1.o da Constituição – em que o 

constituinte alçou a cidadania e o pluralismo político à condição de princípios 

fundamentais –, bem como no parágrafo único, ao enfatizar a soberania popular 

como fonte do poder, e a coexistência da democracia representativa com sistemas 

de participação direta do cidadão.5 

São estabelecidas, assim, no Estado Democrático de Direito brasileiro, duas 

formas de exercício do poder pelo povo: a representativa – pelos governantes eleitos – 

e a forma direta de participação dos cidadãos. 

Como aduz José Afonso da Silva, a partir do parágrafo único do art. 1.o,  

a Constituição, ao prever que todo poder emana do povo, que o exerce diretamente 

ou por representantes eleitos, combina representação e participação direta, 

tendendo para a democracia participativa.6 

A primeira forma de exercício de poder, denominada democracia 

representativa, é aquela em que os cidadãos, usando seu direito de voto, elegem as 

pessoas que exercerão os cargos públicos junto aos Poderes Executivo e 

Legislativo, nas esferas federal, estadual e municipal. As regras aplicáveis ao exercício 

do poder pelo voto estão previstas na Constituição Federal de 1998, no Código 

Eleitoral (Lei n.o 4.737/65), na Lei das Eleições (Lei n.o 9.504/97), nas Resoluções do 

Tribunal Superior Eleitoral, entre outros. 

 

3 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de direito 
constitucional. 6.ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p.269-270. 

4 Preâmbulo da Constituição de 1988: "Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia 
Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos 
direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e 
a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, 
fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica 
das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL".  

5 SARLET; MARINONI; MITIDIERO, op. cit., p.271. 
6 SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. 30.ed. São Paulo: Malheiros, 

2008. p.137. 
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Para exercer o direito de votar (sufrágio ativo) e o direito de ser votado 

(sufrágio passivo) o cidadão brasileiro deve cumprir os requisitos legais e constitucionais.7 

Além da democracia representativa, e com destaque para o presente trabalho, 

necessário analisar e discorrer sobre a segunda forma de exercício do poder pelo 

povo, qual seja, a participação direta. Não se trata, deixe-se claro, de ignorar a 

importância da democracia representativa ou mesmo uma tentativa de situá-la em 

um plano de menor relevância; apenas pretende-se estudar as formas de atuação 

direta do cidadão na tomada de decisões no âmbito do poder público, em especial 

junto do Poder Judiciário e, mais precisamente ainda, no Processo Penal. 

As mais destacadas e conhecidas formas de participação direta do povo são 

aquelas previstas no art. 14 da Constituição da República, quais sejam, o plebiscito, o 

referendo e a iniciativa popular de lei, regulamentados pela Lei Federal n.o 9.709/98, 

sendo que todas são inovações da Constituição de 1988.8 O plebiscito e o referendo 

são formas de consultas populares acerca de determinado ato governamental, 

instrumentos da democracia direta ou semidireta que visam suavizar o formalismo 

da democracia representativa.9 

O sistema de democracia participativa é aquele no qual as decisões são 

tomadas pelos próprios cidadãos, sem a existência de intermediário – os representantes, 

na democracia representativa –, oportunizando ao cidadão optar pela decisão pública 

mais adequada, fazendo-o de maneira direta. 

Tendo em vista a existência de dois sistemas de exercício do poder, é 

necessário possibilitar que o povo tenha liberdade e autonomia pública, sendo 

observada a sua liberdade e não somente a de seus representantes. A noção de 

autodeterminação que os procedimentos representativos pretendem mostrar tem 

sido insuficiente, sendo necessário que o povo tenha convicção de que efetivamente 

 

7 Nos termos do art. 14, § 1.o, da Constituição Federal, o alistamento eleitoral e o voto são:  
"I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos; II - facultativos para: a) os analfabetos; b) os maiores 
de setenta anos; c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito ano. Por outro lado, são 
inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos (§ 4.o, art. 14, da Constituição Federal). Constituem 
condições de elegibilidade, na forma da lei: I - a nacionalidade brasileira; II - o pleno exercício dos 
direitos políticos; III - o alistamento eleitoral; IV - o domicílio eleitoral na circunscrição; V - a filiação 
partidária; VI - a idade mínima de: a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da 
República e Senador; b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito 
Federal; c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-
Prefeito e juiz de paz; d) dezoito anos para Vereador (§ 3.o, art. 14, da Constituição Federal)". 

8 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 
8.ed. São Paulo: Saraiva: IDP, 2013. p.702. 
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está se autogovernando, isto é, sentir que a decisão pública é fruto de sua opinião. 

Tal requisito, que é fundamental para democracia, não está sendo adequadamente 

observado com o sistema representativo.10 

O ideal de participação de todos os cidadãos nas decisões públicas, 

considerando o tamanho das cidades, o grande número de pessoas e as dificuldades 

no procedimento para materializar a decisão, acaba sendo obstaculizado. Some-se, 

ainda, o risco, que não pode ser esquecido ou ignorado, de que apenas os cidadãos 

mais privilegiados em termos econômicos, sociais e políticos acabem por participar e 

tomar as decisões. 

Como destaca José Arthur Castilho de Macedo, a democracia brasileira é 

marcada pela ênfase dada pela Constituição à participação popular na gestão do 

Estado, sendo que o povo brasileiro não é, desde 1988, coadjuvante da sua história.11 

Castilho de Macedo destaca os seguintes dispositivos constitucionais que 

instituem a participação popular direta na (con)formação da vontade estatal, quais 

sejam, o plebiscito (art. 14, inc. I; art. 18, §§ 3.o e 4.o); o referendo (art. 14, inc. II); a 

iniciativa popular de lei (art. 14, inc. III; art. 29, inc. XIII; art. 61, § 1.o); a ação popular 

(art. 5.o, inc. LXXIII), julgamento pelo Júri (art. 5.o, inc. XXXVIII); disponibilidade de 

acesso às contas dos Municípios aos contribuintes (art. 31, § 3.o); na Administração 

Pública (art. 37, § 3.o); a possibilidade de denúncias ao Tribunal de Contas da União 

por qualquer cidadão, partido, associação ou sindicato (art. 74, § 2.o); a participação 

na gestão da seguridade social (art. 194, parágrafo único, inc. VII); a participação no 

planejamento da política agrícola (art. 187); a participação na formulação das 

políticas e no controle das ações de assistência social (art. 204, II); a gestão 

democrática do ensino público (art. 206, inc. VI); na proteção do patrimônio cultural 

(art. 216, § 1.o) e na composição do Conselho de Comunicação Social (art. 224).12 

Neste contexto, ganha especial destaque a ideia de democracia deliberativa, 

cuja proposta é no sentido de que as decisões públicas sejam formadas a partir de 

 

9 Ibid., p.703. 
10 GONÇALVES, Nicole P. S. Mader. A jurisdição constitucional na perspectiva da democracia 

deliberativa. 592 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Universidade 
Federal do Paraná, Curitiba, 2009. p.170-171. 

11 MACEDO, José Arthur Castillo de Macedo. Constitucionalismo, democracia e autogoverno. 
196 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Universidade Federal do 
Paraná, Curitiba, 2011. p.110. 

12 MACEDO, loc. cit. 
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debates racionais em que todos os indivíduos são livres e iguais para decidir, 

buscando, por meio da deliberação, revitalizar a democracia. 

A teoria da democracia deliberativa é uma oposição à denominada teoria da 

democracia agregativa – com destaque no Ocidente no pós-Segunda Guerra, em 

especial nas décadas de 1950 e 1960 –, que utilizava uma visão procedimental da 

democracia, isenta de componentes normativos, e foi, para os defensores da 

democracia deliberativa, um perigo ao próprio ideal democrático ou ainda da 

democracia liberal.13 

O objetivo da democracia deliberativa é a formulação de decisões públicas 

mediante um debate racional entre indivíduos livres e iguais. O debate assegura a 

autonomia do indivíduo e permite soluções mais imparciais e legítimas do ponto de 

vista democrático.14 

Neste sentido, Katia Kozicky apresenta os principais aspectos da democracia 

deliberativa, a saber: i) a democracia é entendida como um modo de organização do 

poder político; ii) as pessoas que serão submetidas ao que for decidido devem 

participar do processo deliberativo; iii) o processo deliberativo é livre e deve ocorrer 

entre pessoas consideradas política e moralmente iguais.15 Conclui a autora que 

"seria justamente o processo deliberativo, realizado entre sujeitos livres e iguais, por 

meio de comunicação racional, que realizaria tal ideal".16 

A igualdade é fator de necessária observância para a democracia deliberativa, 

pois todo indivíduo tem o direito de intervir na resolução dos assuntos que afetam a 

sua comunidade, ou seja, todos têm o direito de participar do processo decisório em 

pé de igualdade.17 

Um dos principais filósofos da contemporaneidade com estudos e pesquisas 

sobre a democracia é o alemão Jürgen Habermas, para quem os estados de direito 

democráticos são determinados pelas ideias de direitos humanos e da soberania do 

 

13 KOZICKY, Katia. Democracia deliberativa: a recuperação do componente moral na esfera pública. 
Revista da Faculdade de Direito da UFPR, Curitiba, v.41, p.44, 2004. 

14 GONÇALVES, Nicole P. S. Mader. A jurisdição constitucional na perspectiva da democracia 
deliberativa. 592 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Universidade 
Federal do Paraná, Curitiba, 2009. p.174-175. 

15 KOZICKY, op. cit., p.48. 
16 KOZICKY, loc. cit. 
17 GODOY, Miguel Gualano de. Constitucionalismo e democracia: uma leitura a partir de Carlos 

Santiago Nino e Roberto Gargarella. São Paulo: Saraiva, 2012. p.66. 
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povo, que permitem a justificação do direito moderno.18 Os direitos humanos são 

condições formais para a institucionalização jurídica com a formação discursiva da 

opinião e da vontade, e, assim, a soberania do povo assume figura jurídica.19 

Na concepção de Habermas acerca da democracia deliberativa – no sistema 

de direitos humanos –, para conferir legitimidade ao direito vigente, o cidadão tem, 

entre outros, o direito fundamental à participação nos processos de formação da 

opinião e da vontade, o que faz por meio do agir comunicativo.20 

O modelo de democracia defendido por Habermas é um modelo alternativo à 

concepção liberal e à concepção republicana de democracia. Habermas, ao analisar 

a concepção liberal de processo democrático, apresenta-o como um processo cujo 

escopo é programar o Estado (como aparato de administração pública) no interesse 

da sociedade, estruturado em uma economia de mercado. Para tal concepção, a 

política como formação política da vontade dos cidadãos, para atingir os fins 

 

18 Acerca da (in)aplicabilidade da teoria de Habermas no Brasil, interessante o posicionamento de 
Álvaro Ricardo de Souza Cruz, para quem é possível a aplicação da referida teoria, mesmo 
levando em conta o contexto da sociedade brasileira. Analisando a conclusão de Lênio Streck, 
para quem não é aplicável no Brasil a teoria de Habermas, em razão da inexistência da noção de 
"situação ideal de fala", Álvaro Ricardo de Souza Cruz afirma que "certamente em um país como o 
nosso, parcela significativa da população encontra-se à margem do processo decisório dos rumos 
da autonomia pública. E, sendo assim, o desafio da modernidade se dá de forma distinta em 
relação aos problemas vividos em países do chamado Primeiro Mundo. Mas, essa peculiaridade 
não torna impraticável a visão habermasiana, por supô-la idealista, tal como faz Streck. Neste 
sentido, tornou-se lugar comum taxar a concepção 'situação ideal de fala' como um conceito vazio e 
desconectado da realidade brasileira. A crítica não merece prosperar basicamente por duas razões. 
Primeiro, porque desde os anos 1970, Karl-Otto Apel demonstrou sobejamente que infirmar o 
discurso como 'condição de possibilidade' da comunicação humana implica uma contradição 
performativa. Assim, quem afirma que 'o discurso e seus elementos são ideias' já caiu nessa 
contradição. Veja: ao dizer que não crê na teoria do discurso, essa assertiva em si já é um discurso, 
eis que com ela se está afirmando uma sentença de cunho opinativo de caráter assertivo; com ela 
o falante pretende obter o convencimento alheio sem tentar coagir o leitor ou seu ouvinte, ou seja, 
deseja convencê-lo pelo melhor argumento e proferiu a sentença por meio de um médium 
linguístico. Assim, pobre ou rico, brasileiro ou estrangeiro, participam do discurso, eis que a 'situação 
ideal de fala' faz parte da antropologia destranscendentalizada da 'condição humana'. Em outras 
palavras, o discurso tem pretensão universalizante em torno da própria condição de ser humano, 
pois a comunicação entre os homens se estrutura pela 'situação ideal de fala' que, certamente, 
terá seus elementos melhor ou pior percebidos pela competência linguística dos participantes. 
Neste sentido, a pobreza, as questões socioeconômicas, ideológicas e políticas são fundamentais 
para uma melhor ou pior filtragem da razão estratégica durante qualquer discurso. De outro lado, 
sustentar que a 'situação ideal de fala' seja teórica liga-se a uma dicotomia real/ideal, ainda 
tributária da filosofia clássica, ligada aos primórdios da metafísica platônica, o que, por si só, deve 
ser descartado em um contexto de reviravolta linguística-pragmática. Desse modo, entendemos que 
eventuais objeções à obra de Habermas devem se aprimorar, de modo a não estabelecermos posições 
críticas ligadas a debates já superados na Europa trinta ou quarenta anos atrás". (CRUZ, Álvaro 
Ricardo de Souza. Habermas e o direito brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p.115-116). 

19 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Tradução de Flávio 
Beno Siebeneichler. Tempo Brasileiro: Rio de Janeiro, 2003. v.1. p.128, 133 e 139. 

20 Ibid., p.159. 
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coletivos, tem a finalidade de mediação, de agregar e impor os interesses sociais 

privados a um aparato estatal.21 

Superando a função de mediação da política, na concepção republicana do 

processo democrático, a política é elemento que constitui o processo de formação 

da sociedade como um todo. Pela política, os membros de comunidades solidárias 

sentem a dependência recíproca, levando adiante, com consciência e vontade, as 

relações de reciprocidade em que se encontram, e transformam-as em associação 

de portadores de direitos livres e iguais.22 

Habermas apresenta as consequências que surgem entre e a partir das 

concepções liberal e republicana, tendo em vista os conceitos de cidadão, de direito 

e do processo político. 

Quanto ao conceito de cidadão, a concepção liberal o define pelos direitos 

subjetivos que ele tem frente ao Estado e aos demais cidadãos, gozando de 

proteção do Estado na medida em que se empenham em favor de seus interesses 

privados dentro do que é previsto em lei. Para a concepção republicana, destacam-

se os direitos de cidadania, em especial os direitos de participação e de 

comunicação política. Tais direitos não garantem a liberdade contra coações 

externas, porém permitem que os cidadãos participem da comunidade, e tal 

exercício os torna autores políticos responsáveis de uma comunidade de pessoas 

livres e iguais.23 

No que se refere ao conceito de direito, para a concepção liberal o sentido 

da ordem jurídica reside na existência de permissão para se decidir em cada 

situação concreta que direitos cabem aos indivíduos. Para a concepção republicana, 

os direitos subjetivos estão relacionados a uma ordem jurídica objetiva que 

possibilita a integridade de uma convivência com igualdade de direitos e 

autonomia.24 

O último elemento de comparação entre as concepções liberal e republicana 

é a natureza do processo político. Para a concepção liberal, a política é uma luta por 

posições que assegurem a capacidade de dispor de poder administrativo; logo, o 

 

21 HABERMAS, Jürgen. Três modelos normativos de democracia. Tradução de Gabriel Cohn e 
Álvaro de Vita. Lua Nova, n.36, p.39, 1995. 

22 HABERMAS, loc. cit. 
23 Ibid., p.40-41. 
24 Ibid., p.41-42. 
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processo de formação da opinião e da vontade política na esfera pública e no 

parlamento é marcado pela concorrência entre os atores coletivos, visando conservar 

ou adquirir posições de poder.25 Na concepção republicana, a formação da opinião e 

da vontade políticas não acompanha as estruturas do mercado, sendo que as 

estruturas utilizadas são de comunicação pública orientada para o entendimento; logo, 

a autodeterminação cidadã não utiliza o paradigma do mercado, utiliza o do diálogo.26 

Habermas apresenta assim os critérios e efetua comparações entres as 

concepções liberal e republicana. Apresenta a política deliberativa, na qual orbitam 

as condições e os procedimentos que concedem à formação institucionalizada da 

opinião e da vontade política legitimadoras.27 

O modelo de democracia deliberativa proposto por Habermas é procedimental, 

já que os atores sociais efetivamente devem participar dos processos decisórios, 

sendo oportunizada, em igualdade de condições, a participação nas discussões 

e decisões. 

As discussões, deliberações e decisões ocorrem nas esferas públicas (estatais 

e não estatais) com igual possibilidade de participação dos sujeitos nestes atos e, 

para tanto, é indispensável a comunicação entre eles, pois a esfera pública é um 

espaço gerado no agir comunicativo. 

A teoria do discurso é um elemento do modelo de democracia proposto por 

Habermas, que associa ao processo democrático conotações normativas mais fortes 

do que no modelo liberal, contudo mais fracas do que as do modelo republicano, 

absorvendo elementos dos dois modelos, articulando-os de nova e distinta forma. A 

teoria do discurso, ainda, desempenha importante papel ao eliminar a dependência 

de uma política deliberativa em relação a uma cidadania coletivamente capaz de 

ação, institucionalizando procedimentos e pressupostos comunicativos.28 

Por meio da comunicação, em espaços públicos políticos, pode ocorrer a 

formação, mais ou menos racional, da opinião da vontade sobre temas relevantes 

para a sociedade como um todo e sobre as matérias que necessitam de 

 

25 HABERMAS, Jürgen. Três modelos normativos de democracia. Tradução de Gabriel Cohn e 
Álvaro de Vita. Lua Nova, n.36, p.42, 1995. 

26 Ibid., p.43. 
27 Ibid., p.45. 
28 Ibid., p.47. 
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regulamentação.29 Sobre as implicações normativas de seu modelo de democracia, 

Habermas afirma que 

a força da integração social que tem a solidariedade social, não obstante não 
mais poder ser extraída somente das fontes da ação comunicativa, deve 
poder desenvolver-se com base em amplamente diversificados espaços 
públicos autônomos e em procedimentos de formação democrática da opinião 
e da vontade políticas, institucionalizadas em termos de Estado de Direito.30 

Para o modelo de Habermas, a legitimidade das decisões estatais é encontrada 

na coordenação de dois fatores, quais sejam, a institucionalização jurídica dos 

procedimentos e a abertura do sistema estatal aos influxos comunicativos oriundos 

do espaço público.31 

Aduz Miguel Gualano de Godoy que a principal virtude da democracia 

deliberativa é promover e facilitar a discussão pública.32 Godoy destaca que a não 

realização da discussão pública permite supor que as decisões do processo não são 

imparciais, logo não haveria razão para apoiar tal sistema político. Para o autor 

a discussão assume um papel central para a democracia porque por meio 
dela se eliminam possíveis erros fáticos e lógicos que se apresentam nos 
argumentos. Ou seja, por meio da deliberação os sujeitos apresentam suas 
convicções perante os outros, os quais atuarão não como mero receptores 
daquela informação/opinião, mas como verdadeiros filtros. Essa dinâmica 
permite, ainda, que, além da identificação de possíveis equívocos, se 
incremente o argumento que até então estava sendo exposto com a adição 
de novas informações e opções, que eram ignoradas ou desconhecidas. 
Por isso, a discussão é tão importante, pois é por meio dela que não apenas 
se retifica ou refina o argumento, mas também se conhecem os pontos de 
vista e interesses dos demais.33 

No contexto latino-americano, marcado por desigualdades econômicas, políticas 

e sociais, faz-se ainda mais necessário reforçar a participação efetiva e concreta do 

povo nos processos de discussão e deliberação, para permitir, dentre outras 
 

29 Ibid., p.48. 
30 HABERMAS, Jürgen. Três modelos normativos de democracia. Tradução de Gabriel Cohn e 

Álvaro de Vita. Lua Nova, n.36, p.48, 1995. 
31 SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Teoria constitucional e democracia deliberativa: um estudo 

sobre o papel do direito na garantia das condições para a cooperação na deliberação democrática. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p.155. 

32 GODOY, Miguel Gualano de. Constitucionalismo e democracia: uma leitura a partir de Carlos 
Santiago Nino e Roberto Gargarella. São Paulo: Saraiva, 2012. p.68. 

33 Ibid., p.74-75. 
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situações, que as minorias possam participar em pé de igualdade e sem pressões 

coercitivas e, assim, obter uma decisão imparcial e legítima.34 Isso se dá porque a 

deliberação coletiva, como elemento da tomada de decisões coletivas, parte do 

pressuposto da igualdade, bem como da necessidade de respeito e consideração a 

todos.35 

Após análise dos modelos de democracia, faz-se necessário verificar quais 

são as formas de exercício direto do poder pelo cidadão junto a atividade 

jurisdicional do Estado, que é uma das formas de exercício do poder no Estado 

Brasileiro. 

1.2 DIREITO FUNDAMENTAL À PARTICIPAÇÃO NA ATIVIDADE JURISDICIONAL 

O Estado, nas lentes da modernidade e em perspectiva contratualista, é o ente 

formado por cidadãos que, visando o bem de todos e a segurança, cedem parcela 

de sua autonomia e liberdade. Ele está acima dos cidadãos e autonomamente será 

o responsável por administrar, gerir e controlar a sociedade. Ao exercer o seu poder, 

o Estado pode, para manter a paz, socorrer-se de importante instrumento de força e 

obrigatoriedade que impõe a todos: a lei. 

Considerando a visão de Estado pela ótica moderna, as obrigações decorrentes 

do direito são frutos da soberania estatal, que procura exercer, com exclusividade – 

ao menos com predominância –, o poder de produzir o direito, impor as condutas 

proibidas e permitidas, criar obrigações e aplicar as sanções. 

Tais poderes do Estado são efetivados pelas funções legislativa, executiva 

e judiciária.36 

 

34 NINO, Carlos Santiago. La constitución de la democracia deliberativa. Barcelona: Gedisa, 
2003. p.180 e 192. 

35 GODOY, Miguel Gualano de. Constitucionalismo e democracia: uma leitura a partir de Carlos 
Santiago Nino e Roberto Gargarella. São Paulo: Saraiva, 2012. p.68. 

36 Importante destacar que as funções apresentadas, mesmo que de maneira simples, são aquelas 
típicas de cada um dos poderes do Estado. Ao Legislativo cabe legislar, ao Executivo administrar 
e ao Judiciário julgar. Para além de tais funções, existem as funções atípicas de cada um dos 
poderes. O Poder Legislativo exerce funções atípicas quando estrutura e organiza o quadro de seus 
servidores e os contrata (função tipicamente administrativa), bem como quando, por exemplo, o 
Congresso Nacional julga as contas Presidente da República (art. 49, inc. IX, da Constituição 
Federal), exercendo típica atividade jurisdicional. Da mesma forma, o Poder Executivo, ao 
apresentar uma medida provisória está, atipicamente, legislando, e ao decidir (julgar) um processo 
administrativo atua com atividade de natureza jurisdicional. Por fim, o Poder Judiciário atua com 
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Por intermédio da atividade legislativa, o Estado elabora as leis e outras 

espécies normativas, cuja missão é regulamentar, em tese, todas as relações entre 

Estado e cidadãos e entre os cidadãos entre si, almejando atingir o bem comum da 

sociedade e prever as sanções em caso de inobservância. 

Por meio do exercício da atividade executiva, o Estado deve administrar os 

casos concretos, observando, sempre, as leis (abstratas e gerais) oriundas do Poder 

Legislativo. Em que pese a incerteza acerca de um conceito exato de Poder Executivo, 

o conteúdo de suas funções se refere a poderes, faculdades e prerrogativas de 

várias naturezas cuja prática pode se materializar em atos de chefe de Estado, de 

governo e de administração.37 

A função judiciária, de forma simples, é aquela pela qual o Estado julga os 

conflitos e as demandas a ele apresentados, motivo pelo qual é importante verificar 

como os cidadãos podem – ou devem – participar e contribuir com tal função estatal, 

e a relevância de suas ações. 

O Poder Judiciário está, muitas vezes, afastado do povo, distante, portanto, 

dos destinatários das decisões – coercitivas e impositivas. Por outro lado, quando o 

cidadão atua no Tribunal do Júri e participa efetivamente das decisões em uma esfera 

pública com agir comunicativo, confere-se maior legitimidade ao que foi decidido. 

O Tribunal do Júri garante a todos – em igualdade de condições – a participação e a 

deliberação da Justiça, independentemente de condições econômicas, sociais e culturais. 

Antes, porém, de analisar a instituição do Júri, faz-se necessário aprofundar 

o estudo acerca do direito fundamental de participação do cidadão junto à atividade 

jurisdicional do Estado, para, somente depois, verificar as formas de participação 

popular no Processo Penal, e, considerando o objeto do presente trabalho, junto ao 

tribunal popular. 

A ideia de participação popular direta nas atividades estatais, em regra, é 

vista com mais frequência no Executivo e no Legislativo, pois é comum pensar no 

Judiciário com características formais, linguagem e terminologia própria, e justamente 

por isso, inacessível à população em geral. 

 

natureza administrativa ao estruturar seus quadros de membros e servidores, e, ao elaborar 
portarias internas e normas regimentais acaba por praticar atos tipicamente legislativos. 

37 SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. 30.ed. São Paulo: Malheiros, 
2008. p.541. 
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Todavia, a participação popular aplica-se à atividade jurisdicional do Estado. 

Seja mediante intervenção popular direta – participação de leigos nas decisões 

judiciais, bem como nos procedimentos de escolhas de juízes –, seja por meio da 

intervenção popular indireta – que é forma de controle do exercício da função 

jurisdicional –, tem-se que a participação popular na Justiça corresponde à exigência de 

legitimação democrática na função jurisdicional e nas instâncias de educação cívica.38 

A função jurisdicional se integra ao governo – em sentido amplo –, de modo 

que os juízes exercem atividades de governo. Por tal motivo, a participação tem sido 

reivindicada na tarefa jurisdicional, para a formação de um sistema essencialmente 

democrático.39 A participação não deve ser vista apenas como uma opção procedimental. 

Ao contrário, é questão afeta à concepção da estrutura do Estado e do relacionamento 

entre este e a sociedade.40 A partir de tal consideração, o Processo Penal tem 

destacado tratamento pela existência de cortes populares apenas para julgar casos 

de natureza penal.41 

Enrique Vescovi, em que pese apresentar-se contrário à participação de 

cidadãos no processo mediante o sistema de jurado popular42, destaca que a presença 

do povo na atividade jurisdicional é uma forma eficaz de conhecer tal atividade 

governamental do Estado, além de ser uma preparação indispensável para quando 

forem implementadas outras formas de participação.43  

Para o autor, a participação do povo, do ponto de vista democrático, significa 

um chamado a participar, mesmo que passivamente e como expectador, no que o 

"hacer judicial que significa, lo reiteramos, el que decide sobre los más importantes 

derechos y deberes (aí como sus bienes más preciados) de los componentes de 

la Comunidad".44 

 

38 GRINOVER, Ada Pellegrini. A democratização dos tribunais penais: participação popular. Revista 
de Processo, São Paulo, v.52, p.119, 1988. 

39 VESCOVI, Enrique. Una forma natural de participación popular en el control de la justicia: el 
proceso por audiencia publica. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel; 
WATANABE, Kazuo. Participação e processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988. p.364. 

40 CHOUKR, Fauzi Hassan. Participação cidadã e processo penal. Revista dos Tribunais, São 
Paulo, v.782, p.461, 2000.  

41 CHOUKR, loc. cit. 
42 VESCOVI, op. cit., p.365. 
43 Ibid., p.379. 
44 VESCOVI, loc. cit. 
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O fundamento político da participação popular, como aponta Kátia Duarte de 

Castro, está nas funções de garantia e de controle, além de atender à "necessidade 

de educação cívica e de legitimação democrática, favorecendo uma maior circulação 

de informações e conhecimentos, bem como uma maior tomada de consciência e 

politização, pela cogestão da coisa pública".45 

A aproximação entre o povo e a Justiça acarreta importantes consequências, 

tais como a ruptura com o corporativismo e a burocracia da magistratura, a 

simplificação das formas de explicar o direito (com a utilização de linguagem simples e 

acessível ao povo) e a atribuição de parcela da função jurisdicional aos cidadãos, 

descentralizando, assim, o poder de coação do Estado.46 

O sistema de Justiça deve facilitar e colaborar para a participação do povo, 

tornando, assim, o processo mais democrático, acessível e viável.47 Em que pese a 

difícil definição sobre o que é um processo democrático, Antônio Scarance Fernandes 

aduz que "há processo democrático quando ele possibilita a participação no seu 

desenvolvimento e solução de pessoas direta, ou indiretamente, a ele ligadas".48 

O Poder Judiciário manifesta-se por meio do instrumento denominado processo, 

o qual associa-se à democracia, pois a relação entre eles (processo e democracia) 

pode denunciar a necessária dimensão política do processo jurisdicional, bem como 

os vínculos ao processo econômico.49 Para José Joaquim Calmon de Passos, o 

processo é um instrumento político de participação, uma garantia constitucional da 

democratização da sociedade que, por sua vez, faz do processo instrumento de 

atuação política.50 

Segundo Cândido Rangel Dinamarco, um dos escopos do processo é o escopo 

político, que permite, além da estabilidade das instituições, a participação dos cidadãos 

na vida e nos destinos do Estado. Dinamarco leciona que a participação política é 

 

45 CASTRO, Kátia Duarte de. O júri como instrumento do controle social. Porto Alegre: Sérgio 
Antônio Fabris, 1999. p.39. 

46 GRINOVER, Ada Pellegrini. A democratização dos tribunais penais: participação popular. Revista 
de Processo, São Paulo, v.52, p.120, 1988.  

47 FERNANDES, Antônio Scarance. Necessidade da participação popular para a efetividade da 
justiça criminal. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel; WATANABE, 
Kazuo. Participação e processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988. p.349. 

48 FERNANDES, loc. cit. 
49 PASSOS, José Joaquim Calmon de. Democracia, participação e processo. In: GRINOVER, Ada 

Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel; WATANABE, Kazuo. Participação e processo. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1988. p.83-84. 

50 Ibid., p.95. 
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um dos esteios do Estado democrático, e "as nações modernas têm consciência da 

importância de realçar os valores da cidadania – premissa que repercute no sistema 

processual mediante a implantação e estímulo a certos remédios destinados à 

participação popular".51 

Importante considerar que não há apenas a perspectiva do processo 

somente como garantia de direitos individuais, pois o processo passa a ser 

considerado um instrumento político de participação na própria formulação do direito 

por corpos intermediários, bem como age como forma de provocação para agentes 

públicos e privados no que se refere aos interesses coletivos por cuja satisfação 

foram responsáveis.52 

Por outro lado, o processo funciona como instrumento de atuação dos 

controles sociais sobre o exercício do poder político e de poder econômico, dentro 

do que for previsto na Constituição e nas leis.53 

Considerando que a finalidade do processo é a aplicação do direito material, 

a participação popular na administração da Justiça não deve ignorá-lo, apresentando 

formas de reafirmar a sua utilidade como instrumento eficaz de acesso à ordem jurídica, 

bem como demonstrando que o processo pode contribuir com o regime democrático.54 

O povo participa do Poder Legislativo, escolhendo seus representantes, que 

serão responsáveis por criar as regras gerais e abstratas que todos devem seguir. 

Da mesma forma, o povo elege os chefes do Poder Executivo, cuja função é gerir e 

administrar a coisa pública em prol de todos. Portanto, deve-se permitir também a 

participação junto ao Poder Judiciário, que é encarregado, precipuamente, de 

resolver os conflitos intersubjetivos.55 

Democratizar o Poder Judiciário, permitindo que o povo tenha acesso e 

conhecimento em relação à sua estrutura, à sua função e à sua administração é 

medida que se impõe. Paralelamente, a permissão legal para atuação direta junto ao 

 

51 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 5.ed. São Paulo: 
Malheiros, 2005. v.1. p.149. 

52 PASSOS, José Joaquim Calmon de. Democracia, participação e processo. In: GRINOVER, Ada 
Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel; WATANABE, Kazuo. Participação e processo. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1988. p.96. 

53 PASSOS, loc. cit. 
54 CASTRO, Kátia Duarte de. O júri como instrumento do controle social. Porto Alegre: Sérgio 

Antônio Fabris, 1999. p.36. 
55 CAMPOS, Walfredo Cunha. Tribunal do júri: teoria e prática. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2018. p.6. 
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Judiciário torna as decisões de tal poder mais acessíveis, mais transparentes e 

mais representativas. 

Portanto, na atividade jurisdicional do Estado, é cabível e recomendável a 

participação popular, aproximando o povo de tão relevante função estatal e 

permitindo que atue e construa decisões que, justamente por tal motivo, tornem 

ainda mais legítimo seu resultado final. 

1.3 FORMAS DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NO PROCESSO PENAL 

Como demonstrado anteriormente, a participação popular nos processos 

decisórios, entre eles os processos de natureza jurisdicional, é importante instrumento 

de fortalecimento da democracia. No presente tópico, serão abordadas formas de 

participação do cidadão no Processo Penal. Para tanto, serão apresentadas inúmeras 

formas de participação em que exista atuação do cidadão em atos previstos ou 

regulamentados pelo Direito Processual Penal, desde o cidadão na condição de 

vítima até o cidadão na condição de julgador. 

A participação popular no Processo Penal pode ser vista a partir dos 

momentos da persecução penal, iniciando com a fase de investigação preliminar, 

passando pela fase judicial, e alcançando a fase de execução da pena imposta. 

Na fase de investigação preliminar, o cidadão pode participar mediante 

requerimento para a instauração do inquérito policial, como prevê o art. 5.o, inc. II, do 

Código de Processo Penal.56 Trata-se da hipótese de notitia criminis de cognição 

mediata57, que ocorre quando a vítima, diretamente, ou por meio de representante, 

comunica a autoridade policial acerca da existência de um fato delituoso e formula 

requerimento para a instauração de procedimento investigatório. 

Porém, a participação popular não ocorre apenas com a notícia do crime à 

autoridade policial. Ela pode se dar pelos reconhecimentos (pessoais ou 

 

56 Art. 5.o, do Código de Processo Penal: "Nos crimes de ação pública o inquérito policial será 
iniciado: I - de ofício; II - mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a 
requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo". A possibilidade de 
requerimento de instauração de inquérito policial pela vítima é mantida no projeto do novo Código 
de Processo Penal (PL n.o 8045/2010) pelo art. 20, inc. III. 

57 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. 28.ed. São Paulo: Saraiva, 2006. v.1. 
p.215. 
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fotográficos), além da indicação de elementos de provas para a elucidação e o 

esclarecimento dos crimes.58 

Outra forma de atuação do povo no Processo Penal, que ocorre na fase da 

preliminar da persecução penal, em que pese não se revestir de caráter 

iminentemente investigatório, surge na prisão em flagrante. Isso ocorre porque o art. 

301 do Código de Processo Penal59 permite que qualquer possa prender quem quer 

que seja encontrado em flagrante delito, modalidade de prisão em flagrante 

denominada pela doutrina de flagrante facultativo.60 

Tal previsão legal, que permite a qualquer do povo e determina que as 

autoridades policiais (e seus agentes) prendam aquele que está em flagrante legal, 

demonstra a legitimidade política da prisão em flagrante61, que é um ato com sérias 

consequências no Processo Penal. 

Na fase judicial da persecução penal, ou seja, com e a partir do oferecimento da 

denúncia ou queixa, surgem várias formas de participação popular no Processo Penal. 

A participação popular pode ser considerada a partir da iniciativa da ação 

penal.62 A vítima tem o direito, avaliando a oportunidade e a conveniência, de apresentar 

a queixa nos casos dos crimes que se processam mediante ação penal privada.63 

Por outro lado, nos crimes cuja ação penal é pública incondicionada, por 

força da previsão do art. 5.o, inc. LIX, da Constituição Federal64, em existindo inércia 

 

58 FERNANDES, Antônio Scarance. Necessidade da participação popular para a efetividade da 
justiça criminal. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel; WATANABE, 
Kazuo. Participação e processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988. p.352. 

59 Art. 301, do Código de Processo Penal: "Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e 
seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito". O projeto do 
novo Código de Processo Penal (PL n.o 8045/2010), no art. 549, mantém a previsão de que 
"qualquer do povo" poderá prender quem é encontrado em flagrante delito. 

60 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Processo penal. 4.ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2016. p.1011-1012. 

61 RAMOS, João Gualberto Garcez. A tutela de urgência no processo penal brasileiro. Belo 
Horizonte: Del Rey, 1998. p.149. 

62 CHOUKR, Fauzi Hassan. Participação cidadã e processo penal. Revista dos Tribunais, São 
Paulo, v.782, 2000. p.459. 

63 Art. 100, § 2.o, do Código Penal: "A ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do 
ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo". Art. 38, do Código de Processo Penal: 
"Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de 
queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em 
que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o 
prazo para o oferecimento da denúncia". Neste ponto há importante alteração prevista no projeto 
do novo Código de Processo Penal (PL n.o 8045/2010), uma vez que é abolida a ação penal 
privada, que somente poderá ser ajuizada em caso de inércia do Ministério Público. 
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do Ministério Público – ao não oferecer a denúncia, não promover o arquivamento 

do inquérito policial, ou não requisitar a realização de diligências complementares 

pela autoridade policial –, a vítima pode apresentar queixa que constitui o que se 

denomina de ação penal privada subsidiária da pública.65 

 

64 Art. 5.o, inc. LIX, da Constituição Federal: "será admitida ação privada nos crimes de ação pública, 
se esta não for intentada no prazo legal". O art. 48, caput, do projeto do novo Código de Processo 
Penal (PL n.o 8045/2010) possui redação semelhante à norma constitucional, acrescentando o 
prazo de 06 (seis) meses para o oferecimento da queixa. 

65 Importante destacar que, para que haja a possibilidade de ajuizamento da ação penal privada 
subsidiária da pública, é necessário que o Ministério Público efetivamente seja inerte, ou seja, a 
ausência de manifestação (denúncia, arquivamento ou requerimento de novas diligências) no prazo 
legal. Neste sentido "pressuposto, então, do exercício de tal direito, é precisamente a desídia do 
Ministério Público, isto é, a ausência de manifestação tempestiva de ato de ofício, no prazo previsto em 
lei. Não a caracterizam, portanto, o só não-oferecimento da denúncia, no prazo legal, desde que 
tenha ele, tempestivamente, pugnado pela necessidade de novas diligências a serem realizadas 
pela autoridade policial ou tenha se manifestado pelo arquivamento dos autos. O que efetivamente 
caracteriza a desídia é a ausência de qualquer manifestação dentro do prazo previsto na lei para o 
oferecimento de denúncia". (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de processo penal. 13.ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2010. p.186). Acompanhando tal posicionamento Fernando da Costa 
Tourinho Filho afirma que "o particular só poderá oferecer queixa substitutiva da denúncia quando 
houver relapsia, inércia, inatividade do órgão do Ministério Público, vale dizer, quando a denúncia não 
for oferecida no prazo legal". (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. 28.ed. 
São Paulo: Saraiva, 2006. v.1. p.480-481). Da mesma forma, acerca da necessidade de inércia do 
Ministério Público como elemento indispensável para o cabimento da ação penal privada subsidiária 
da pública, apresentam-se julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de 
Justiça, respectivamente: AGRAVO REGIMENTAL EM INQUÉRITO. PENAL E PROCESSUAL 
PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO-
CONHECIMENTO. PREVISÃO LEGAL DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARTIGOS 171 E 177 
DO CÓDIGO PENAL: AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. QUEIXA-CRIME: AÇÃO PENAL 
PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
REJEIÇÃO. 1. Havendo previsão legal de impugnação específica – artigo 39 da Lei n. 8.038/90 – não 
é cabível o recurso em sentido estrito contra decisões proferidas em processos da competência do 
Supremo Tribunal Federal. Observância do princípio da unirrecorribilidade. 2. A ação penal relativa aos 
crimes tipificados nos artigos 171 e 177 do Código Penal é pública incondicionada. A ação penal 
privada subsidiária da pública, prevista no artigo 29 do Código de Processo Penal, só tem cabimento 
quando há inércia do Ministério Público, o que não ocorreu no caso sob exame. 3. Hipótese em que o 
parecer do Ministério Público, no sentido da rejeição da queixa-crime, por atipicidade, equivale, na 
verdade, à requisição de arquivamento do feito. Recurso em sentido estrito não conhecido e agravo 
regimental não provido. (Inq 2242 AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 
07/06/2006, DJ 25-08-2006 PP-00016 EMENT VOL-02244-01 PP-00110 REPUBLICAÇÃO: DJ 20-
10-2006 PP-00016 LEXSTF v. 29, n. 337, 2007, p.498-504). PROCESSO PENAL. AGRAVO 
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARQUIVAMENTO. NOTITIA CRIMINIS. 
AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. RECURSO PELA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO 
CABIMENTO. I - As Turmas desta Corte têm entendido ser incabível o manejo de recurso por parte da 
vítima, para questionar decisão que determinou o arquivamento de inquérito policial, devido ao fato de 
que o titular da ação penal pública incondicionada é o Ministério Público, não sendo cabível o 
eventual oferecimento de ação penal privada subsidiária sem a prova de sua inércia. II - In casu, 
considerando que 4.a Seção do TRF/4.a Região acolheu o pedido de arquivamento formulado pelo 
MPF, dominus litis, por entender que as condutas noticiadas são materialmente atípicas, não há que se 
falar possibilidade de recurso pelo suposto ofendido (precedentes). Agravo regimental desprovido. 
(BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no AREsp 1161648/RS. Relator: Min. Felix Fischer. 
Julgamento: 15/03/2018. Órgão Julgador: Quinta Turma. Publicação: DJe 23/03/2018). 
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O ofendido também pode ocupar espaço e atuar no Processo Penal na condição 

de assistente de acusação. A figura do assistente de acusação tem previsão no art. 268, 

do Código de Processo Penal66, nas ações penais de natureza pública, podendo 

ingressar no feito enquanto não transitar em julgado a sentença e recebendo o feito 

no estado em que se encontrar (art. 269, do Código de Processo Penal67), isto é, 

não poderá requerer nova realização de ato processual que já tenha sido realizado 

antes da sua habilitação. 

A atuação do cidadão ofendido na condição de assistente de acusação 

concede à vítima legitimidade para alcançar o resultado condenatório, bem como 

requerer a aplicação da pena mais adequada ao caso.68 

Existem posicionamentos doutrinários no sentido de que o assistente de 

acusação deve ser abolido do sistema de Justiça criminal, pois a figura do assistente 

é movida pelo sentimento de vingança, podendo gerar desequilíbrio no Processo 

Penal e contaminá-lo a ponto de dificultar a administração da Justiça.69 Apresenta-

se, ainda, outra crítica em relação à figura do assistente de acusação, qual seja, a 

de que a vítima (ou seu representante) acaba por utilizar o Processo Penal com a 

finalidade de obter uma pretensão de natureza civil indenizatória, podendo, inclusive, 

existirem condenações somente com o objetivo de atribuir um valor indenizatório, 

desvirtuando o Processo Penal quanto à sua pretensão acusatória.70 

Há, ainda, um terceiro argumento contrário à existência do assistente de 

acusação, que sustenta a sua inconstitucionalidade frente à determinação do 

art. 129, inc. I, da Constituição Federal, segundo o qual o Ministério Público deve 

promover a ação penal pública, regra essa que tem apenas uma exceção, a ação 

penal privada subsidiária da pública (art. 5.o, inc. LIX, da Constituição Federal).71 

 

66 Art. 268, do Código de Processo Penal: "Em todos os termos da ação pública, poderá intervir, 
como assistente do Ministério Público, o ofendido ou seu representante legal, ou, na falta, 
qualquer das pessoas mencionadas no Art. 31". O projeto do novo Código de Processo Penal (PL 
n.o 8045/2010) regulamenta o assistente de acusação a partir do art. 77. 

67 Art. 269, do Código de Processo Penal: "O assistente será admitido enquanto não passar em 
julgado a sentença e receberá a causa no estado em que se achar". 

68 FERNANDES, Antônio Scarance. Necessidade da participação popular para a efetividade da 
justiça criminal. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel; WATANABE, 
Kazuo. Participação e processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988. p.355. 

69 LOPES JR., Aury. Direito processual penal. 13.ed. 3.a Tiragem. São Paulo: Saraiva, 2016. p.586. 
70 Ibid., p.586-587. 
71 Ibid., p.587. 
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Todavia, em que pese os referidos argumentos, considerando que a vítima, 

como assistente de acusação, é uma parte assessória, uma parte contingente, 

concorda-se com os posicionamentos de que não há incompatibilidade com o art. 129, 

inc. I, da Constituição Federal, segundo o qual é função privativa do Ministério Público 

promover a ação penal pública. Interessante proposta é trazida por Gustavo Badaró 

ao sugerir que tal figura jurídica seja denominada de "assistente do Ministério 

Público" em vez de "assistente de acusação", pois nos casos de ação penal privada 

existe a acusação, porém, evidentemente, incabível o assistente de acusação já que a 

vítima já é a parte autora.72 

Ainda durante a fase judicial o cidadão pode participar do Processo Penal na 

condição de vítima ou de testemunha. Nas duas situações, o cidadão pode ser fonte 

de prova73, geralmente como meio de prova testemunhal, bem como participar do 

reconhecimento de coisas e de pessoas. 

Na fase da execução da pena aplicada, também há participação popular, 

com destaque para o art. 4.o, da Lei de Execução Penal (Lei n.o 7.210/84), que prevê 

in verbis "o Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de 

execução da pena e da medida de segurança". 

Neste ponto, ganha relevo o Conselho da Comunidade, que é importante 

órgão da execução penal74 e constitui uma forma de participação comunitária, visando à 

 

72 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Processo penal. 4.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2016. p.300. 

73 Necessário diferenciar, a partir da terminologia processual, o que são fontes de prova, meios de 
prova e meios de investigação da prova. Antônio Magalhães Gomes Filho ensina que a expressão 
"fonte de prova" quer designar pessoas e coisas sobre as quais pode-se conseguir a prova (o 
elemento de prova), sendo divididos em fontes pessoais (testemunhas, vítima, acusado, peritos) e 
fontes reais (documentos em geral). Por sua vez "meios de prova" são os instrumentos e atividades 
pelos quais os dados comprovatórios (elementos de provas) são introduzidos ao processo e nele 
fixados. Os "meios de obtenção de prova" são procedimentos previstos em lei, com a finalidade de 
obter provas materiais. (GOMES FILHO, Antônio Magalhães. Notas sobre a terminologia da prova 
(reflexos no processo penal brasileiro). In: YARSHELL, Flávio Luiz; MORAES, Maurício Zanoide 
(Coord.). Estudos em homenagem à professora Ada Pellegrini Grinover. São Paulo: DPJ, 
2005. p.308-309). No mesmo sentido, Gustavo Badaró afirma que "a fonte de prova é que é 
idôneo a fornecer resultado apreciável para a decisão do juiz, por exemplo, uma pessoa, um 
documento ou uma coisa. As fontes de provas são anteriores ao processo (por exemplo, alguém 
que viu um acidente é testemunha do acidente, mas o meio de prova somente ocorrerá se houver 
um depoimento judicial dessa testemunha). Os meios de provas são os instrumentos por meio dos 
quais se leva ao processo um elemento útil para a decisão. São instrumentos por meio dos quais 
as fontes de provas são conduzidas ao processo: o depoimento da testemunha, a perícia no 
instrumento do crime etc". (BADARÓ, op. cit., p.386). 

74 Art. 61, da Lei de Execução Penal: "Art. 61. São órgãos da execução penal: I - o Conselho 
Nacional de Política Criminal e Penitenciária; II - o Juízo da Execução; III - o Ministério Público;  
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reinserção social do condenado75, tanto que a exposição de motivos da Lei de 

Execução Penal, em seu item 25, afirma que a comunidade deve participar ativamente 

do procedimento de execução.76 

O Conselho da Comunidade é espaço democrático que incentiva e estimula 

os membros de sociedade a participar do processo de ressocialização do preso e 

sua atuação é voltada aos condenados que efetivamente estão privados de sua 

liberdade.77 O amparo e o auxílio a aquele que ficou preso, possibilitando a sua 

reinserção social quando for solto, é importante missão que a sociedade pode 

desempenhar para com aquele que violou a norma penal e praticou um delito.78 

A participação popular do Conselho da Comunidade é estimulada pela sua 

própria formação, pois é órgão composto, entre outros, por cidadãos que representam a 

associação comercial ou industrial.79 As atribuições legais do Conselho da Comunidade, 

inclusive por tratar-se de órgão de execução penal voltado aos interesses dos 

condenados que estão presos, consistem em visitar os estabelecimentos penais 

existentes na comarca, entrevistar presos, apresentar relatórios mensais ao Juiz da 

execução e ao Conselho Penitenciário, bem como diligenciar a obtenção de recursos 

materiais e humanos para melhor assistência ao preso ou internado, em harmonia 

com a direção do estabelecimento.80 

 

IV - o Conselho Penitenciário; V - os Departamentos Penitenciários; VI - o Patronato; VII - o Conselho 
da Comunidade. VIII - a Defensoria Pública". 

75 PRADO, Luiz Regis; HAMMERSCHMIDT, Denise; MARANHÃO, Douglas Bonaldi; COIMBRA, 
Mário. Direito de execução penal. 4.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p.82-83. 

76 Item 25 da exposição de motivos da Lei n.o 7.210/84: "Muito além da passividade ou da ausência 
de reação quanto às vítimas mortas ou traumatizadas, a comunidade participa ativamente do 
procedimento da execução, quer através de um Conselho, quer através das pessoas jurídicas ou 
naturais que assistem ou fiscalizam não somente as reações penais em meio fechado (penas 
privativas da liberdade e medida de segurança detentiva) como também em meio livre (pena de 
multa e penas restritivas de direitos)". 

77 NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penal comentadas. 4.ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2009. p.507. 

78 MIRABETE, Júlio Fabbrini; FABRINI, Renato N. Execução penal. 14.ed. São Paulo: Atlas, 2018. 
p.255. 

79 Art. 80, da Lei de Execução Penal: "Haverá, em cada comarca, um Conselho da Comunidade 
composto, no mínimo, por 1 (um) representante de associação comercial ou industrial, 1 (um) 
advogado indicado pela Seção da Ordem dos Advogados do Brasil, 1 (um) Defensor Público 
indicado pelo Defensor Público Geral e 1 (um) assistente social escolhido pela Delegacia Seccional 
do Conselho Nacional de Assistentes Sociais". 

80 Art. 81, da Lei de Execução Penal: "Incumbe ao Conselho da Comunidade: I - visitar, pelo menos 
mensalmente, os estabelecimentos penais existentes na comarca; II - entrevistar presos;  
III - apresentar relatórios mensais ao Juiz da execução e ao Conselho Penitenciário; IV - diligenciar a 
obtenção de recursos materiais e humanos para melhor assistência ao preso ou internado, em 
harmonia com a direção do estabelecimento". 
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Portanto, pela sua composição, atribuição e finalidade o Conselho da 

Comunidade é um órgão da execução penal que privilegia a participação comunitária 

em um dos momentos do Processo Penal – o cumprimento da pena imposta –, e 

fortalece a atuação da sociedade para a reinserção social do condenado. 

Essas constituem formas de participação popular no Processo Penal, desde 

seu início (investigação preliminar) até a execução de eventual pena imposta.  

Entretanto, existe uma forma de participação direta que é a mais incisiva e 

intensa, em que os cidadãos julgam a imputação apresentada em face do acusado e 

agem na construção da Justiça criminal. Nela é delegada a eles a função de decidir 

o mérito de uma causa penal sem interferências. Tal forma de participação ocorre no 

Tribunal do Júri. 

1.4 O CIDADÃO COMO JURADO: JULGANDO O CRIME DOLOSO CONTRA A 

VIDA E CONSTRUINDO A DECISÃO PENAL 

Após analisar as formas de participação dos cidadãos nos processos 

decisórios – principalmente nas previsões da Constituição Federal de 1988 –, na 

atividade jurisdicional do Estado e nas diversas maneiras de participação no Processo 

Penal brasileiro, será analisada a participação do cidadão como jurado, atuando 

junto ao Tribunal do Júri e construindo a decisão penal. 

O Tribunal do Júri, em que pese estar previsto no Título II (Dos Direitos e 

Garantias Fundamentais), Capítulo I (Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos), 

da Constituição da República, portanto não alocado no Título IV (da organização dos 

poderes), Capítulo III (do Poder Judiciário), inquestionavelmente integra o Poder 

Judiciário, constituindo-se como uma forma de participação popular na administração 

da Justiça penal. 

Trata-se, na realidade, praticamente do único modo de atuação direta (como 

julgadores) dos cidadãos na formação de decisões judiciais81, logo uma forma de 

amadurecimento e contato direto da sociedade com o sistema de Justiça.  

Na estruturação e sistemática do Poder Judiciário brasileiro, o Tribunal do 

Júri é o único órgão permanente em que a jurisdição é exercida de forma contínua 

 

81 NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do júri. 2.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p.38. 
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no tempo e no qual os juízes são obtidos diretamente do povo, sem obrigatoriedade 

de formação ou conhecimento técnico-jurídico.82 É a oportunidade em que se confere 

real e efetiva participação ao cidadão nas decisões do Poder Judiciário. 

É uma forma de atuação do povo, com autonomia, exercendo o poder que lhe 

é legítimo e, nos termos da previsão constitucional, dele próprio emanado. Transcende 

a atuação dos representantes que agem em seu nome; o povo age por si, diretamente, 

e julga o concidadão acusado pela prática do crime doloso contra a vida.83 

O Júri é um instrumento que contribui para que certa forma de poder seja 

sentida pelos cidadãos, que têm a oportunidade de decidir a respeito de questões 

que afetem a vida de alguém e, concomitantemente, participar de deliberações de 

questões públicas.84 

A participação popular no Processo Penal pode ser identificada na composição 

do Tribunal do Júri, pois, como expõe Rogério Lauria Tucci, além da presença de um 

membro de um dos poderes do Estado (o juiz-presidente), há os cidadãos que foram 

escolhidos entre seus pares, dentro de uma coletividade, ostentando, assim, a 

representação direta do povo quando ele assume a função de julgador.85 

Pela jurisdição do Tribunal do Júri, afirma Mauro Viveiros, "a democracia 

popular encontra expressão institucionalizada"86, isso porque tal jurisdição permite a 

participação popular do cidadão em tão relevante função política do Estado e, 

mesmo que exercida quantitativamente por poucos cidadãos, materializa o ideal de 

democratização da Justiça. 

Para além de ser uma forma de governo, a democracia tem em sua 

formação a ideia de participação livre do cidadão tanto na vida política do país quanto 

 

82 VIVEIROS, Mauro. Tribunal do júri na ordem constitucional brasileira: um órgão da cidadania. 
São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003. p.68. 

83 NASSIF, Aramis. Júri: instrumento da soberania popular. 2.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2008. p.33-34. 

84 CHASE, Oscar G. Direito, cultura e ritual: sistemas de resolução de conflitos no contexto da 
cultura comparada. Tradução de Sérgio Arenhart e Gustavo Osna. São Paulo: Marcial Pons, 2014. 
p.189. O autor norte-americano Oscar Chase analisa o Júri em seu âmbito civil na perspectiva do 
direito anglo-saxônico. Contudo, em que pese seus apontamentos não serem diretamente 
relacionados com o Júri no âmbito criminal, tem-se como pertinentes as observações do professor 
da NYU School of Law, uma vez que versam sobre o Júri como instituição em aspectos que não 
se limitam somente ao mérito da jurisdição civil ou criminal. 

85 TUCCI, Rogério Lauria. Tribunal do júri: origem, evolução, características e perspectivas. In: 
Tribunal do júri: estudo sobre a mais democrática instituição jurídica brasileira. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1999. p.34-35. 
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nos poderes que o formam. O Tribunal do Júri é uma das formas de materialização 

do exercício da democracia, de vivência social, bem como uma prática deliberativa 

junto ao Poder Judiciário.87 

Além de ser instrumento e espaço político do cidadão na administração 

direta da Justiça, o Júri atende à necessidade do cidadão enquanto ser político e 

representa força mobilizadora da cidadania, ao criar um espaço para a vida efetiva 

ao pluralismo política brasileiro.88 

Como leciona Paulo Rangel, a participação popular do cidadão no Tribunal 

do Júri é a materialização do princípio democrático, pois os cidadãos aprendem a 

democracia participando dos processos de decisão do poder (jurisdicional) estatal, o 

que fazem sem perder o senso crítico nas divergências de opiniões dentro do grupo 

heterogêneo que deve ser o Conselho de Sentença.89 

O povo, ao atuar junto ao Tribunal do Júri, é chamado para assumir parcela 

do poder de decisão, deixa de "olhar de fora" e passa a assumir responsabilidade, 

despertando, desse modo, o amadurecimento de sua consciência cívica.90 

Para James Tubenchlak "os jurados são o ponto de contato ente o mundo real 

e o mundo jurídico"91, e a instituição do Júri "é a pedra angular da democratização 

da Justiça, informando-a diuturnamente a respeito dos valores que deseja ver 

reconhecidos ou repudiados".92 

A participação do cidadão na formação de decisões judiciais por intermédio 

do Tribunal do Júri representa o fortalecimento da cidadania e a aproximação entre o 

povo e o Poder Judiciário. Na lição de João Gualberto Garcez Ramos 

politicamente falando, o júri tem a qualidade de apresentar-se como verdadeira 
"escola de cidadania". O jurado participa de uma das funções estatais, 

 

86 VIVEIROS, Mauro. Tribunal do júri na ordem constitucional brasileira: um órgão da cidadania. 
São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003. p.58. 

87 AVELAR, Daniel Ribeiro Surdi de. A democracia deliberativa e a busca pelo diálogo no Tribunal do 
Júri brasileiro. In: CLÉVE, Clémerson Merlin (Org.). Direito constitucional brasileiro: teoria da 
Constituição e direitos fundamentais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. v.1. p.583. 

88 VIVEIROS, op. cit., p.64. 
89 RANGEL, Paulo. Tribunal do júri: visão linguística, histórica, social e jurídica. 2.ed. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2009. p.16. 
90 CAMPOS, Walfredo Cunha. Tribunal do júri: teoria e prática. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2018. p.5. 
91 TUBENCHLAK, James. Tribunal do júri: contradições e soluções. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 

1999. p.194. 
92 TUBENCHLAK, James. Tribunal do júri: contradições e soluções. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 

1999. p.194. 
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dizendo o direito. Durante um período negro de nossa história, os jurados eram 
quase os únicos cidadãos que votavam. Além disso, parece claro que, induzindo 
essa parceria com a população, o júri contribui para diminuir uma espécie 
de indiferença da população em geral relativamente ao processo criminal.93 

Destacando os debates e o julgamento pelo Júri, René Ariel Dotti afirma que 

ambos são formas democrática de acesso pelos cidadãos à prestação da Justiça, 

bem como um instrumento didático de prevenção e repressão à criminalidade e 

à violência.94  

Assim, não restam dúvidas de que o Tribunal do Júri é uma forma de 

materialização da cidadania e da igualdade entre os membros de uma comunidade, 

concretizando a democracia junto ao Poder Judiciário, devendo ser valorizado como 

instituição fundamental dentro do ordenamento jurídico pátrio. Com maestria, Alexis 

Tocqueville afirma que "o júri, que é o meio mais enérgico de fazer o povo reinar, 

também é o meio mais eficaz de ensiná-lo a reinar".95 

Para Clóvis Ramalhete, a função do Júri é um exercício de direito político 

pelo indivíduo, "rente com o Poder Judiciário, mas fora dêle, independente dêle, ainda 

que sob o contrôle judicial quanto ao regime da legalidade. Não é necessário dizer-se 

soberania; basta dizer-se instituição do Júri".96 

Entretanto, o Júri não é instituição unânime entre os juristas, inclusive os 

nacionais. Existem vários posicionamentos doutrinários que se apresentam adversos 

à sua existência e ao seu funcionamento como órgão responsável pelo julgamento 

de casos criminais.97 

As objeções ao Tribunal do Júri ocorrem por alguns motivos, sendo as mais 

comuns e intensas aquelas que se referem ao não conhecimento técnico e jurídico 

dos cidadãos para proferir uma decisão de mérito (principalmente as condenatórias e 

 

93 RAMOS, João Gualberto Garcez. O júri como instrumento de efetividade da reforma penal. 
Revista dos Tribunais, São Paulo, v.699, p.287, 1994. 

94 DOTTI, René Ariel. A presença do cidadão na reforma do júri: observações sobre a Lei 
n.o 11.689/08 e o Projeto de Lei n.o 156/09. Revista de Informação Legislativa, Brasília, v.46, 
n.183, p.198, jul./set. 2009. 

95 TOCQUEVILLE, Alexis. A democracia na América: leis e costumes. Tradução de Eduardo 
Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 2005. Livro 1. p.323. 

96 RAMALHETE, Clóvis. O veredito sobre a soberania do júri. Arquivos do Ministério da Justiça, 
v.28, n.113, p.68-69, mar. 1970. 

97 Atualmente apenas os crimes dolosos contra a vida são julgados pelo Tribunal do Júri. Porém, as 
críticas apresentadas em face da instituição seriam as mesmas independentemente da 
competência do Júri. 
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absolutórias) e à ausência de fundamentação das decisões. Questiona-se, também, 

acerca da (des)necessidade de manutenção do Júri em razão da diferença histórica, 

política e teleológica entre o momento de sua "criação" – quando era instituição que 

protegia o cidadão em face de arbítrios do monarca – e o presente momento. 

José Frederico Marques, tendo em vista o momento histórico de surgimento do 

Tribunal de Júri – com destaque para a existência do tribunal popular como importante 

forma de controlar o arbítrio estatal –, considera que, em razão da independência 

dos juízes togados, sob a égide do Estado de Direito, não mais existem os motivos 

de ordem política para a manutenção do Júri.98 

Para Aury Lopes Junior, a reunião de sete jurados, de forma aleatória, para 

participar de um julgamento, não é suficiente para caracterizar a instituição como 

democrática, pois a democracia é algo muito mais complexo e tal visão seria 

reducionista. Na verdade, a participação popular é somente um dos elementos da 

concepção de democracia.99 

Acerca da existência do Júri como garantia constitucional, Frederico Marques, a 

partir da lição de Nélson Hungria, aduz que os juízes togados têm origem no próprio 

povo, tornaram-se cidadãos do povo e em nome dele distribuem a Justiça.100  

Todavia, tem-se, a nosso ver, que o Júri é uma oportunidade democrática, a 

de o cidadão atuar junto ao Poder Judiciário e decidir a causa penal a ele 

apresentada. De fato, há significativa e inegável alteração política e social entre o 

atual momento e o momento de surgimento – ou mesmo do fortalecimento do Júri –, 

o que, por si só, não parece suficiente para diminuir ou eliminar a importância da 

instituição. Hoje os juízes gozam de prerrogativas constitucionais101 para decidir com 

imparcialidade e isenção, e, para garantir também aos jurados uma decisão com as 

mesmas características, a eles foram assegurados o sigilo nas votações e a 

utilização do critério da íntima convicção. 

 

98 MARQUES, José Frederico. A instituição do júri. Campinas: Bookseller, 1997. p.19. 
99 LOPES JR., Aury. Direito processual penal. 13.ed. 3.a Tiragem. São Paulo: Saraiva, 2016. p.857.  
100 MARQUES, op. cit., p.23. 
101 No ordenamento jurídico brasileiro, o juízes gozam, por força do art. 95, da Constituição Federal, 

das seguintes garantias: I - vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após dois anos de 
exercício, dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver 
vinculado, e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado; II - inamovibilidade, 
salvo por motivo de interesse público, na forma do art. 93, VIII; III - irredutibilidade de subsídio, 
ressalvado o disposto nos arts. 37, X e XI, 39, § 4.o, 150, II, 153, III, e 153, § 2.o, I.  
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Por outro lado, mesmo com a alteração política e social, ainda está presente 

a oxigenação democrática do Poder Judiciário com a atuação direta do povo. Não se 

trata de reduzir a participação do cidadão como jurado ao único – ou mesmo 

principal – elemento de uma democracia. Ao contrário, trata-se de ver tal possibilidade 

de atuação como mais uma maneira de materialização da democracia. 

Além das críticas referentes à efetividade democrática da instituição do Júri, 

surge, como uma das mais frequentes e incisivas, a ausência de conhecimento técnico-

jurídico dos cidadãos. Alega-se que a tarefa de julgar, pela sua complexidade, 

demanda amadurecimento e reflexão baseada em conhecimentos científicos bem 

sedimentados.102 Para Magalhães Noronha, em um momento no qual ao juiz requer-se 

especialização, com conhecimentos em Direito Penal, criminologia, penologia e afins, 

não é compreensível que pessoas sem tais conhecimentos realizem o julgamento.103 

No que se refere às críticas em razão de se tratar de um julgamento realizado 

por leigos – consequentemente não profissionais com formação em técnica jurídica 

– pode-se argumentar, em um primeiro momento, que o tribunal popular tem um 

caráter individualizador, em contrapartida à massificação dos julgamentos. Por não 

julgar de maneira profissional, aos jurados não se pode atribuir a insensibilidade que 

é decorrente da banalização do ato de julgar, que infelizmente atinge o juiz em razão 

do enorme volume de processos que deve impulsionar e decidir diariamente.104 

Da mesma forma, destaca-se que há circunstâncias fáticas e jurídicas que 

escapam ao conhecimento técnico do juiz togado, e nem mesmo o debate doutrinário e 

o jurisprudencial – ambos iminentemente técnicos – são capazes de superar e trazer 

uma solução pacífica. A título de exemplo, no homicídio privilegiado (art. 121, § 1.o, 

do Código Penal105), para a configuração de uma de suas hipóteses há necessidade de 

demonstração de que o autor do delito o comete "impelido por motivo de relevante 

valor social". O valor social tem inegável relação com o contexto econômico, político 

 

102 MARQUES, José Frederico. A instituição do júri. Campinas: Bookseller, 1997. p.26. 
103 NORONHA, Edgar Magalhães. Curso de direito processual penal. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 

1966. p.319. 
104 CASTRO, Kátia Duarte de. O júri como instrumento do controle social. Porto Alegre: Sérgio 

Antônio Fabris, 1999. p.46. 
105 Conforme o § 1.o, do art. 121, do Código Penal: "Se o agente comete o crime impelido por motivo 

de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a 
injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço". 
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e, claro, social, de cada comunidade, de modo que cabe ao povo dizer o que é e o 

que não é o valor social por ele considerado. 

Ainda sobre a ausência de formação técnica dos jurados para decidir questões 

jurídicas, há entendimentos no sentido de que, ao efetuar o julgamento, o jurado não 

examina elementos iminentemente jurídicos para os quais seja imprescindível 

conhecimento técnico e aprofundado do ordenamento jurídico. O jurado decide se, 

com base nas provas e argumentos apresentados, o acusado deve ser condenado 

ou absolvido. Para Mauro Viveiros, o jurado não necessita de conhecimentos sobre 

normas de direito "para saber que 'homicídio' é o ato de matar alguma pessoa 

humana, que o 'aborto' é a morte do feto, 'infanticídio' é a morte do infante, que a 

'legítima defesa' não é crime, é defesa etc.".106 

As questões fáticas e jurídicas em determinadas circunstâncias podem estar 

dissociadas, tal como ocorre em um caso de um homicídio simples, em que a única 

tese de defesa é negativa pura de autoria e cuja prova produzida pelas partes, 

debatida e apresentada em plenário e posteriormente apreciada pelos jurados, é 

testemunhal. Em casos assim, haverá uma quesitação relativamente simples, sem a 

necessidade de julgamento de questões técnicas. 

Contudo, basta pensar na corriqueira hipótese da defesa apresentar uma 

tese baseada na existência de alguma excludente de ilicitude107, tal como a legítima 

defesa. Debates como esse exigem uma análise mínima dos elementos que estão 

previstos no art. 25, do Código Penal108, para a configuração da legítima defesa, que, 

se reconhecida, inquestionavelmente altera o resultado do julgamento. Situações 

como a acima narrada demonstram que há casos em que o fato dificilmente se 

separa do direito. 

 

106 VIVEIROS, Mauro. Tribunal do júri na ordem constitucional brasileira: um órgão da cidadania. 
São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003. p.80. 

107 Art. 23, do Código Penal: "Não há crime quando o agente pratica o fato: I - em estado de 
necessidade; II - em legítima defesa; III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício 
regular de direito. Parágrafo único - O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá 
pelo excesso doloso ou culposo". 

108 Art. 25, do Código Penal: "Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos 
meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem". 
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Portanto, parece melhor afirmar, na esteira de Gustavo Badaró, não que os 

"jurados julgam questão de fato e o juiz-presidente questões de direito", mas sim que 

os jurados decidem sobre a existência do crime e sua autoria.109 

Sobre as críticas levantadas pela ausência de formação técnica do cidadão 

jurado, interessante o questionamento formulado por Lênio Streck, nos seguintes 

termos: "o juiz singular, no julgamento de processos que não são da competência do 

júri, consegue ser neutro, abstraindo-se de sua ideologia de classe, sua formação 

acadêmica e de suas derivações axiológicas?".110 

O autor ainda afirma que tanto juiz singular quanto jurados estão inseridos 

no mesmo mundo com e pela linguagem, que são condenados a interpretar os 

fenômenos da vida e para interpretá-los necessitam de pré-compreensão.111 Streck, 

ao analisar o que denomina como "discriminação do Júri", a partir dos argumentos 

sobre a atuação não científica do tribunal popular, percebe que a ciência, possuidora 

do discurso da verdade, acaba por legitimar o Judiciário togado e colocar o Júri 

como "não-científico-desviante".112 

Como demonstrado, uma das mais intensas críticas ao Júri está relacionada 

ao sistema de decisão, pois enquanto o juiz, que é técnico, tem a obrigatoriedade de 

fundamentar suas decisões, ao jurado, leigo, não se impõe tal obrigação, uma vez 

que a Constituição o autoriza a julgar com base na íntima convicção, ficando, assim, 

suscetível de influências externas aptas, inclusive, a alterar sua forma de decidir, em 

um sentido ou em outro. 

 

109 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Processo penal. 4.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2016. p.651-652. No mesmo sentido, José Frederico Marques afirma que o traço específico do 
Júri em relação a outros juízos colegiados refere-se à "competência funcional exclusiva dos 
jurados, para decidirem sobre a existência do crime e a responsabilidade do acusado. Este é o 
seu elemento específico, o característico que o individualiza nas formas de participação popular 
nos julgamentos criminais". (MARQUES, José Frederico. A instituição do júri. Campinas: 
Bookseller, 1997. p.34). Da mesma forma Paulo Rangel aduz que "quando se diz matéria de fato, 
não se quer dizer que os jurados não julgam o direito. Julgam, claro que julgam. Quando são 
indagados sobre se o réu deve ser absolvido, isso é matéria de direito, pois envolve a 
punibilidade, ou seja, o direito de punir do estado. Quando são indagados sobre uma qualificadora 
do crime de homicídio, isso também é matéria de direito. Jurados julgam, portanto, tanto o fato 
como o direito. (RANGEL, Paulo. Tribunal do júri: visão linguística, histórica, social e jurídica. 
2.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p.262). 

110 STRECK, Lênio Luiz. Tribunal do júri: símbolos e rituais. 4.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2001. p.91. 

111 Ibid., p.91-92. 
112 Ibid., p.96. 
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A impossibilidade de controle racional da decisão judicial, pela ausência de 

motivação113 é uma das mais intensas e duras críticas ao Tribunal do Júri. Alega-se 

que a motivação é forma de expor o "porquê" da decisão quanto à materialidade e 

autoria delitiva, o que confere legitimidade ao poder, no caso, a maneira de atuar 

do Judiciário.114 

Aury Lopes Junior aduz que "a decisão dos jurados é absolutamente ilegítima 

porque carecedora de motivação. Não há a menor justificação (fundamentação) para 

os seus atos".115  

No mesmo diapasão, o autor, partindo da premissa de que qualquer elemento 

pode embasar o decreto condenatório, desde os que foram colhidos na fase de 

investigação preliminar116, até mesmo elementos que não estão no processo, 

considera que se permite-se, assim, o retorno ao Direito Penal do autor, em que o 

 

113 A motivação das decisões judiciais está prevista no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. Trata-se, 
ao mesmo tempo, de garantia política e de garantia processual. Como garantia política, a motivação é 
espécie de prestação de contas do Poder Judiciário, que vai além das partes envolvidas, e dirige-
se a toda população, atuando como um instrumento que permite acesso dos jurisdicionados 
acerca do exercício da função jurisdicional, conferindo legitimidade ao ato de decidir, 
preservando, ainda, a legalidade das decisões, a certeza do direito, a separação de poderes e a 
proteção dos direitos individuais. Por outro lado, enquanto garantia processual – em perspectiva 
interna ao processo –, a motivação permite o conhecimento sobre a apreciação que o juiz efetuou 
sobre todas as questões de fato e de direito a ele apresentadas. Ainda, e complementarmente, a 
motivação visa demonstrar a imparcialidade e a independência do juiz ao julgar a causa, a 
observância ao contraditório e à publicidade processual. Outra função garantida pela motivação, e 
que está vinculada ao conhecimento das razões de decidir do julgador, é possibilitar o exercício 
do duplo grau de jurisdição, vez que somente com a demonstração das razões e do raciocínio 
probatório as partes poderão utilizar o recurso adequado. (GOMES FILHO, Antônio Magalhães. 
A motivação das decisões penais. 2.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p.64-78 e 80-
88). Da mesma forma, e destacando as funções da motivação dentro e fora do processo, Antônio 
Scarance Fernandes afirma que "antes, era tratada como garantia técnica do processo, com objetivos 
endoprocessuais: proporcionar às partes conhecimento da fundamentação para impugnar a decisão; 
permitir aos órgãos judiciários de segundo grau o exame da legalidade e da justiça da decisão. 
Agora, é vista como garantia de ordem política, garantia da própria jurisdição. Os destinatários da 
motivação não são somente as partes e os juízes de segundo grau, mas também a comunidade 
que, pela motivação, tem condições de verificar se o juiz decide com imparcialidade e com 
conhecimento da causa. Às partes sempre interessa verificar na motivação se as suas razões 
foram objeto de exame pelo juiz. A este também importa a motivação, pois, mediante ela, 
evidencia a sua atuação imparcial e justa". (FERNANDES, Antônio Scarance. Processo penal 
constitucional. 7.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p.139).  

114 LOPES JR., Aury. Direito processual penal. 13.ed. 3.a Tiragem. São Paulo: Saraiva, 2016. p.860. 
115 LOPES JR., loc. cit. 
116 No que se refere à utilização de elementos colhidos na fase de investigação preliminar, Aury 

Lopes Junior possui entendimento no sentido de que o inquérito policial, após o oferecimento da 
denúncia, deve ser fisicamente excluído dos autos. Sobre o tema, discorre Lopes Junior que 
"diante de um cenário tão preocupante como esse, temos defendido a exclusão física dos autos 
do inquérito de dentro do processo, como única maneira de efetivar a garantia da jurisdição e de 
ser julgado com base nos atos de prova. (LOPES JR., Aury. Introdução crítica ao processo 
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julgamento pode ser orientado pela "cara, cor, opção sexual, religião, opção 

socioeconômica, aparência física, postura do réu durante o julgamento ou mesmo 

antes do julgamento" e conclui que "é imensurável o campo sobre o qual pode recair 

o juízo de (des)valor que o jurado faz em relação ao réu".117 

Na mesma esteira, Michele Taruffo, ao examinar o Júri anglo-saxão, 

especialmente como desenvolvido e estruturado nos Estados Unidos da América, 

apresenta críticas que têm como base e objeto a função epistêmica do processo. 

Para o autor italiano, existem duas razões para questionar a função epistêmica do 

processo quando decidido pelo Júri. A primeira refere-se à law of evidence, que, 

visando evitar erros na valoração das provas por partes dos jurados, permite a exclusão 

de provas relevantes para apuração dos fatos. A segunda versa sobre a decisão dos 

jurados, que fazem escolhas das quais não se sabe o porquê, justamente pela 

característica de ausência de fundamentação do veredicto do Júri.118 

Para tentar suprir a ausência de fundamentação, Lopes Júnior sugere, 

inspirado no modelo espanhol, a utilização de formulário simples, com perguntas 

diretas e estruturadas, a serem respondidas pelos jurados, que permita a eles dizer 

os motivos pelos quais optaram por tal caminho ao decidir. Tal instrumento permitiria 

a demonstração mínima dos elementos de convicção.119 

A ausência de fundamentação120, que tem como principal consequência o 

não conhecimento, pelas partes envolvidas e pela sociedade em geral, acerca dos 

motivos que ensejaram e embasaram a decisão dos jurados, em que pese parecer 

absoluta, não o é. Isso se explica porque, tendo em vista que os jurados decidem 

sobre a materialidade e a autoria do crime, os quesitos julgados, quando 

devidamente elaborados e redigidos, podem demonstrar, ao menos em parte 

significativa da decisão, como os jurados, enquanto Conselho de Sentença, 

julgaram. 

 

penal: fundamentos da instrumentalidade garantista. 3.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. 
p.264). 

117 Id. Direito processual penal. 13.ed. 3.a Tiragem. São Paulo: Saraiva, 2016. p.860. 
118 TARUFFO, Michele. Uma simples verdade. Tradução de Vitor de Paula Ramos, São Paulo: 

Marcial Pons, 2016. p.215. 
119 LOPES JR., Direito processual penal, loc. cit. 
120 A ausência de fundamentação é considerada o vício mais grave que pode afetar uma sentença, 

que, em realidade, acarreta a existência de uma decisão, porém sem as respectivas razões de 
decidir. (BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Vícios de motivação da sentença penal: 
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Tal ponto, que será objeto de análise própria no presente trabalho, é muito 

significativo para reduzir as consequências do julgamento por íntima convicção, que 

é a não demonstração dos "porquês" do julgamento. 

René Ariel Dotti afirma que as manifestações contrárias à existência e ao 

funcionamento do Júri não possuem objetivos práticos. Mais que isso, sem ignorar a 

necessidade de especialização dos juízes para atuação adequada em casos 

complexos, os crimes dolosos contra a vida têm objeto jurídico concebido com 

clareza e os tipos são taxativos, logo, seria injustificável o preconceito para com os 

juízes leigos.121 

Desta forma, sem ignorar aperfeiçoamentos aos quais a instituição deve se 

submeter para se tornar cada vez mais democrática, concorda-se com Mauro Viveros 

para quem 

O Tribunal do Júri, forma legítima por meio da qual se assegura ao povo poder 
decisório acerca de questões de intensa repercussão social, especialmente 
no campo dos direitos fundamentais da pessoa humana, insere-se nessa 
linha participativa na função jurisdicional do Estado. Trata-se, portanto, do 
exercício direto da democracia pelo cidadão no campo judiciário não na 
perspectiva do autor, para o qual a Constituição Federal reserva a ação 
popular (art. 5.o, LXXIII), mas na proeminente posição de órgão julgador.122 

Para além das críticas e objeções apresentadas – que devem sempre ser 

conhecidas e debatidas para o aperfeiçoamento da instituição –, importante sempre 

destacar que o Tribunal do Júri está  previsto  na Constituição, trazendo de forma  

expressa e determinada disposição sobre o juiz natural123 para julgar o crime doloso 

contra a vida: o cidadão. 

 

ausência de motivação, motivação contraditória, motivação implícita e motivação per relationem. 
Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v.38, p.125, abr./jun. 2002). 

121 DOTTI, René Ariel. Anteprojeto do júri. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, 
v.6, p.293, 1994. 

122 VIVEIROS, Mauro. Tribunal do júri na ordem constitucional brasileira: um órgão da cidadania. 
São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003. p.82. 

123 A garantia do "juiz natural", cuja finalidade é manter a imparcialidade do julgador, é vista a partir 
da leitura conjunta de duas normas constitucionais: o art. 5.o, inc. LIII, da Constituição Federal, 
segundo o qual ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente 
(aspecto positivo) e o art. 5.o, inc. XXXVII, que proíbe o julgamento por tribunal de exceção 
(aspecto negativo). A partir da leitura conjunta dos referidos dispositivos constitucionais, tem-se 
como juízo natural aquele que está previamente determinado antes da ocorrência da conduta, 
cuja competência decorre de todas as normas constitucionais e infraconstitucionais (BADARÓ, 
Gustavo Henrique Righi Ivahy. Juiz natural no processo penal. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2014. p.148-153). No que se refere ao Tribunal do Júri, a competência para julgar os 
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Sendo o cidadão o responsável pelo julgamento dos crimes dolosos contra a 

vida, atuando diretamente na construção da decisão penal, em manifesta forma 

democrática de participação popular no sistema de Justiça, passar-se-á a analisar 

nos próximos capítulos a estruturação constitucional do Tribunal do Júri e as 

consequências e riscos em casos de revisão criminal quando a procedência permite 

que juízes togados, e não o cidadão, decidam o mérito de um crime doloso contra 

a vida. 

 

crimes dolosos contra a vida, por força do art. 5.o, inc. XXXVIII, d, da Constituição Federal, é do 
Tribunal do Júri. 
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2 TRIBUNAL DO JÚRI COMO CONCRETIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR 
NO PROCESSO PENAL 

Adotando como premissa que o Tribunal do Júri é um instrumento da 

democracia, pois permite a atuação direta e sem intermediários do cidadão junto a 

um dos poderes do Estado, neste capítulo será estudado o Tribunal do Júri como 

instituição constitucional e legalmente prevista. 

Inicia-se com a estruturação constitucional do Júri, sua natureza (garantia 

constitucional e/ou órgão do Poder Judiciário), os princípios constitucionais que o 

regem, e a delimitação de sua competência.  

Destaca-se a soberania dos veredictos, que é o pilar no qual a instituição se 

estrutura, pois a peculiaridade do tribunal popular consiste no julgamento de 

determinados crimes (dolosos contra a vida) por cidadãos e não por magistrados. 

A soberania dos veredictos será estudada em algumas perspectivas, tais como o 

significado da expressão, sua presença e a ausência na história das constituições 

brasileiras e o seu caráter não absoluto. 

Como os cidadãos julgam o mérito de casos penais, em decisão soberana, é 

indispensável assegurar que todos eles possam efetivamente participar das deliberações. 

Portanto, garantir a adequada formação do Conselho de Sentença e a simplificação 

da votação é medida imperiosa para que, em igualdade, qualquer pessoa tenha 

assento como jurado e compreenda como decidirá. 

No Júri, o julgamento final e soberano cabe aos jurados, que são e 

representam a sociedade, logo indispensável conferir transparências às suas 

decisões, pois conferir publicidade a elas as tornam ainda mais legítimas. 

Assim, tem-se no presente capítulo, o Tribunal do Júri em seus contornos 

constitucionais, destacando a soberania dos veredictos, a importância de garantir  

a igualdade entre os cidadãos, bem como a publicidade do procedimento e das 

deliberações do tribunal popular. 

2.1 O TRIBUNAL DO JÚRI NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

A origem e a história do Tribunal do Júri, de modo geral, são temas bastante 

controversos e não pacíficos na doutrina, motivo pelo qual, no presente trabalho, 
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optou-se por não realizar análise de todos os posicionamentos acerca da origem do 

Júri. Contudo, quando questões históricas forem relevantes para o tema objeto de 

análise, elas serão devidamente apresentadas. 

Portanto, no presente capítulo será estudado o Júri na Constituição Federal de 

1988, de maneira que as referências ou contatos com as constituições e legislações 

anteriores serão feitas quando pertinentes ao tema objeto do trabalho, em situação 

como, por exemplo, a manutenção do Tribunal do Júri e a preservação da soberania 

dos veredictos. 

Na Constituição Federal de 1988, o Tribunal do Júri situa-se no Título II, que 

versa "Dos Direitos e Garantias Fundamentais", mais precisamente no Capítulo I, 

"Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos". 

O art. 5.o, inc. XXXVIII da Constituição prevê que é reconhecida a instituição 

do Júri, com a organização que lhe der a lei, sendo 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. 

De início há a importante questão, que tem significativas consequências, 

acerca da natureza do Tribunal do Júri: se é uma garantia constitucional ou se é um 

órgão do Poder Judiciário. Tal questionamento surgiu pela opção do constituinte em 

colocar o Tribunal do Júri no Título II da Constituição ("Dos direitos e garantias 

fundamentais") e não no capítulo III, do Título IV ("Da organização dos poderes), que 

regulamenta o Poder Judiciário. 

Para aqueles que veem no tribunal popular uma garantia constitucional, o Júri 

consiste em uma garantia dada aos acusados de crimes dolosos contra a vida de que 

serão julgados por um Conselho formado por cidadãos jurados, não pelo juiz singular.124 

O Júri é, então, instituição política que representa mais que um órgão do 

Judiciário, pois acolhido dentro dos direitos e garantias fundamentais. Representa 

um direito do cidadão de ser julgados pelos seus pares no que se refere à existência 

material do crime e à procedência da imputação.125 

 

124 CASTRO, Kátia Duarte de. O júri como instrumento do controle social. Porto Alegre: Sérgio 
Antônio Fabris, 1999. p.45. 

125 MARREY, Adriano; FRANCO, Alberto Silva; STOCO, Rui. Teoria e prática do júri: doutrina, roteiros 
práticos, questionários, jurisprudência. 6.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p.66. 
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A garantia de ser julgado por seus pares tem suma importância em razão 

das peculiaridades dos vários grupos sociais que compõem o Estado brasileiro, da 

massificação de julgamento e da possibilidade de decisão com base na equidade.126 

Aramis Nassif considera o Tribunal do Júri uma garantia constitucional do 

acusado de ser julgado pelo povo, observada a competência constitucional e legal, 

com participação do Poder Judiciário – por intermédio do juiz-presidente – em atos 

jurisdicionais que sejam privativos.127 Tal conclusão é obtida pela análise topográfica do 

Tribunal do Júri, destacando o interesse do constituinte em colocar o tribunal popular 

junto aos "direitos e garantias fundamentais" e não como órgão do Judiciário. 

No mesmo sentido, Mauro Viveiros, após asseverar que não é monopólio do 

Poder Judiciário a função jurisdicional do Estado, afirma que a instituição não integra 

"a estrutura do Poder Judiciário, estando previsto no capítulo I – Dos Direitos e 

Deveres Individuais e Coletivos, e não no Capítulo III – Do Poder Judiciário –, onde 

há participação direta do cidadão na função de julgar".128 

Em outra perspectiva, tem-se o Júri como garantia constitucional, porém não 

apenas como a garantia de ser julgado pelos demais cidadãos, e sim como garantia 

de proteção ao direito de liberdade do indivíduo.129 Para tal posicionamento, a 

instituição tem o objetivo de tutelar de maneira mais efetiva a liberdade do acusado, 

o seu jus libertatis.130 Como efeito, o Júri e todos seus elementos são vistos como 

garantias de liberdade do cidadão, logo a soberania dos veredictos passa a ser 

princípio cuja função é garantir a liberdade do réu.131  

Ousa-se discordar deste último posicionamento, uma vez que o Tribunal do 

Júri, visto como garantia, é garantia de julgamento pelos seus pares, que se 

tornaram, por vontade do constituinte, os juízes naturais para julgar crimes dolosos 

contra a vida. No que se refere à questão de garantia da liberdade do acusado, caso 

assim o fosse, somente seriam constitucionais as decisões absolutórias, pois a 

 

126 CASTRO, Kátia Duarte de. O júri como instrumento do controle social. Porto Alegre: Sérgio 
Antônio Fabris, 1999. p.45. 

127 NASSIF, Aramis. Júri: instrumento da soberania popular. 2.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2008. p.30-31. 

128 VIVEIROS, Mauro. Tribunal do júri na ordem constitucional brasileira: um órgão da cidadania. 
São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003. p.67. 

129 MARQUES, José Frederico. A instituição do júri. Campinas: Bookseller, 1997. p.100. 
130 Ibid., p.101. 
131 MARQUES, loc. cit.  
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condenações naturalmente violariam as liberdades dos acusados e o Júri estaria 

atrelado a uma única forma de decidir (absolvendo), o que não parece adequado. 

Soma-se, ainda, o argumento segundo o qual o constituinte não criaria um 

tribunal somente com a finalidade de garantir a liberdade do autor de um delito 

contra a vida, que é, indiscutivelmente, um direito fundamental, pois se assim o fizesse 

teria criado uma proteção àqueles que atentaram contra tão importante direito de 

todo ser humano.132 

Parece-nos mais adequado considerar o Tribunal do Júri não somente como 

uma forma de garantia do acusado – liberdade –, mas também, e principalmente, 

como uma garantia institucional, pois, como demonstrado no primeiro capítulo do 

presente trabalho, o tribunal popular é instituição que permite a participação direta 

dos cidadãos na construção da decisão penal referente aos crimes dolosos contra a 

vida. Permitir que o povo atue como juiz de tais delitos é uma garantia que a 

Constituição confere à sociedade; logo, não é apenas uma garantia do acusado. 

Por outro lado, sendo o Júri uma garantia do acusado – mas não somente 

dele – de ser julgado pelos demais cidadãos e estando previsto dentro do rol dos 

direitos e garantias fundamentais, a instituição não pode ser abolida, pois, nos 

termos do inc. IV, do § 4.o, do art. 60, da Constituição, não poderá ser objeto (nem 

mesmo) de deliberação a proposta de emenda constitucional tendente a abolir133 os 

direitos e as garantias individuais. Foi justamente para evitar a eliminação do Júri 

pelo legislador ordinário que o constituinte de 1988 optou por inseri-lo como garantia 

individual no art. 5.o, tornando-o uma cláusula pétrea.134 

Importante pontuar que não é vedada a emenda constitucional que possa 

alterar a instituição do Júri, pois o que a constituição não permite é a deliberação de 

propostas cujos objetivos sejam abolir um direito ou garantia individual, no caso, o 

Tribunal do Júri. Como destaca Lênio Streck, o que não é permitido é a tentativa de 

abolir a instituição, pois o Júri, assim como a soberania de seus veredictos, não 

pode ser abolido.135 

 

132 NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do júri. 2.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p.37. 
133 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Processo penal. 4.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2016. p.653. 
134 NUCCI, loc. cit. 
135 STRECK, Lênio Luiz. Tribunal do júri: símbolos e rituais. 4.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2001. p.173.  
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Há aqueles consideram que o Tribunal do Júri, mesmo não estando presente 

no rol do art. 92, da Constituição Federal, um órgão que integra a estrutura do 

Poder Judiciário.136 

José Frederico Marques, além de considerar a instituição como uma garantia 

da liberdade, coloca-a, concomitantemente, como um órgão do Poder Judiciário, que 

compõe a chamada "Justiça comum" e, dentro desta, como um juízo especial.137 

Afirma o autor que o Júri é um órgão especial da Justiça comum, já que "suas 

atribuições são aquelas especificamente traçadas pela Constituição e pela 

legislação ordinária".138 

No mesmo sentido, Gustavo Badaró aduz que o Júri, ainda que não faça 

parte do Título da Constituição referente ao Poder Judiciário, é órgão especial de 

primeiro grau da Justiça comum (estadual ou federal).139  

Guilherme de Souza Nucci, refutando a tese de que se trata somente de 

uma garantia política, apresenta importantes argumentos aptos a demonstrar que o 

Tribunal do Júri compõe o Poder Judiciário. O juiz-presidente, que é um juiz togado, 

compõe o Tribunal do Júri, logo não seria possível ao magistrado compor um órgão 

de natureza política. De forma complementar, tem-se que o art. 78, inc. I, do Código 

de Processo Penal, fala expressamente de "concurso entre a competência do júri e a 

de outro órgão da jurisdição comum". Soma-se ainda o fato de que o art. 593, inc. III, 

do referido diploma legal, traz o recurso contra decisões de Júri, e não seria 

plausível que o Judiciário adentrasse no mérito de decisões de um órgão político. 

Por fim, afirma Nucci que a inclusão do Júri no capítulo dos direitos e garantias 

fundamentais foi uma opção política com o objetivo de considerar a instituição como 

uma cláusula pétrea.140 

Quanto ao último argumento trazido por Nucci, e, na mesma esteira, Walfredo 

Cunha Campos afirma que o Júri foi colocado no capítulo dos Direitos e Garantias 

Individuais e Coletivos (art. 5.o XXXVIII) com o escopo de destacar a razão original e  

 

136 GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal: abordagem conforme a CF e o Pacto de 
São José da Costa Rica. 3.ed. São Paulo: Gen-Atlas, 2016. p.456. 

137 MARQUES, José Frederico. A instituição do júri. Campinas: Bookseller, 1997. p.91-92. 
138 Ibid., p.96. 
139 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Processo penal. 4.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2016. p.651. 
140 NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do júri. 2.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p.41. 
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histórica de ser uma defesa do cidadão contra arbitrariedades do poder, bem como 

permitir que acusado seja julgado pelos seus pares. Contudo, "tal inserção não 

afasta sua verdadeira natureza jurídica de ser um órgão especial da Justiça comum, 

encarregado de julgar determinados crimes".141 

Hermínio Alberto Marques Porto realizou digressão histórico-política acerca 

da presença do Júri nas constituições brasileiras, e, considerando que a instituição 

aparece ora como direito fundamental (constituições de 1891142, 1946143, 1967144, 

1969145 e 1988), ora como órgão do Judiciário (constituições de 1824146 e 1934147), 

concluiu que, em razão de tal alternância, não há amparo ao argumento que 

pretende segura a fonte histórica do Júri com os direitos fundamentais.148 

Para Marques Porto, o Júri deve ser visto como um órgão que exerce Justiça 

Penal ordinária.149 Nas palavras do autor 

Hoje, com a especialização do exercício da Magistratura, e estando a atividade 
jurisdicional penal envolvida por institutos constantemente observados pela 
doutrina na procura de aprimoramento, a instituição 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 enunciação do Tribunal do Júri dentre os órgãos que exercem 
o Poder Judiciário, e, de outra parte, com a enunciação, na relação dos 
direitos individuais, do direito do cidadão ser jurado.150 

 

141 CAMPOS, Walfredo Cunha. Tribunal do júri: teoria e prática. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2018. p.3. 
142 Art. 72, § 31, da Constituição de 1891: "É mantida a instituição do jury". 
143 Art. 141, § 28, da Constituição de 1946: "É mantida a instituição do júri, com a organização que 

lhe der a lei, contanto que seja sempre ímpar o número dos seus membros e garantido o sigilo 
das votações, a plenitude da defesa do réu e a soberania dos veredictos. Será obrigatoriamente 
da sua competência o julgamento dos crimes dolosos contra a vida". 

144 Art. 150, § 18, da Constituição de 1967: "São mantidas a instituição e a soberania do júri, que terá 
competência no julgamento dos crimes dolosos contra a vida."  

145 Art. 153, § 18, da Constituição de 1969: "É mantida a instituição do júri, que terá competência no 
julgamento dos crimes dolosos contra a vida."  

146 Art. 151, da Constituição de 1824: "O Poder Judicial independente, e será composto de Juizes, e 
Jurados, os quaes terão logar assim no Civel, como no Crime nos casos, e pelo modo, que os 
Codigos determinarem". 

147 Art. 72, da Constituição de 1934: "É mantida a instituição do júri, com a organização e as 
atribuições que lhe der a lei".  

148 PORTO, Hermínio Alberto Marques. Júri: procedimentos e aspectos do julgamento, questionários. 
8.ed. São Paulo: Malheiros, 1996. p.41-42. 

149 Ibid., p.41-43. 
150 Ibid., p.44. 
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Há, com base nos posicionamentos acima, correntes que consideram o Júri: 

a) garantia (de liberdade) do acusado, que será julgado por seus pares; b) garantia 

política, consistente na participação dos cidadãos como julgadores dos crimes 

dolosos contra a vida; c) órgão especial da Justiça comum. 

No presente trabalho defendemos que o Tribunal do Júri é, ao mesmo 

tempo, uma garantia do cidadão de ser julgado pelo povo e um direito conferido ao 

povo de julgar os acusados de crimes dolosos contra a vida. Trata-se de importante 

instrumento da democracia brasileira, uma vez que é a única forma de participação 

direta – na condição de julgador – de atuação do povo na administração da Justiça e 

na construção de uma decisão judicial. 

Concomitantemente, é um órgão do Poder Judiciário, pois possui competência 

constitucional para exercer parcela da jurisdição e proferir decisões quanto ao mérito 

dos crimes dolosos contra a vida. É órgão do Judiciário, e é órgão especial, pois tem 

características peculiares tais como ser um colegiado heterogêneo (juiz togados e 

juízes leigos), votação por íntima convicção e sigilo nas votações. 

O constituinte de 1988 ao garantir o Júri estabeleceu a sua competência: 

julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5.o, inc. XXXVIII, d, da Constituição 

Federal). Tal fixação de competência abrange tanto a forma tentada quanto a consumada 

dos delitos. Além dos crimes dolosos contra a vida, serão julgados os crimes 

conexos151, por força do art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.152  

Os crimes dolosos contra a vida são aqueles em que o agente quer ou 

assume o risco de produzir o resultado morte, cuja consequência natural é a eliminação 

da pessoa humana, um dos mais relevantes objetos da tutela penal, protegida pelo 

Estado por exigência de indeclinável interesse público ou atinente a elementares 

condições da vida em sociedade.153 

 

151 LOPES JR., Aury. Direito processual penal. 13.ed. 3.a Tiragem. São Paulo: Saraiva, 2016. 
p.797; MARREY, Adriano; FRANCO, Alberto Silva; STOCO, Rui. Teoria e prática do júri: 
doutrina, roteiros práticos, questionários, jurisprudência. 6.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1997. p.73. 

152 Art. 78. "Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as 
seguintes regras: I - no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição 
comum, prevalecerá a competência do júri". 

153 HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. 5.ed. Forense: Rio de Janeiro, 1977. v.5. p.15. 
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Nos termos do Código Penal, são crimes dolosos contra a vida o homicídio 

(art. 121154), o induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou a automutilação 

(art. 122155), o infanticídio (art. 123156) e o aborto provocado pela gestante ou com 

seu consentimento, ou provocado por terceiros (art. 124157, 125158 e 126159).  

 

154 Art. 121. "Matar alguém: Pena - reclusão, de seis a vinte anos. § 1.o Se o agente comete o crime 
impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo 
em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço. 
§ 2.o. Se o homicídio é cometido: I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro 
motivo torpe; II - por motivo fútil; III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou 
outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum; IV - à traição, de 
emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa 
do ofendido; V - para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro 
crime: Pena - reclusão, de doze a trinta anos. VI - contra a mulher por razões da condição de 
sexo feminino: VII – contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição 
Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício 
da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo 
até terceiro grau, em razão dessa condição: Pena - reclusão, de doze a trinta anos. § 2.o-A 
Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve: I - violência 
doméstica e familiar; II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher. § 6.o A pena é 
aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado por milícia privada, sob o 
pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio. § 7.o A pena do 
feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado: I - durante a 
gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto; II - contra pessoa menor de 14 (catorze) 
anos, maior de 60 (sessenta) anos, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que 
acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental; III - na presença física ou 
virtual de descendente ou de ascendente da vítima; IV - em descumprimento das medidas 
protetivas de urgência previstas nos incisos I, II e III do caput do art. 22 da Lei n.o 11.340, de 7 de 
agosto de 2006". No festejado conceito de Nelson Hungria: "O homicídio é o tipo central dos 
crimes contra a vida e é o ponto culminante na orografia dos crimes. É o crime por excelência. É o 
padrão da delinquência violenta ou sanguinária, que representa como que uma reversão atávica 
às eras primevas, em que a luta pela vida, presumivelmente, se operava com o uso norma dos 
meios brutais e animalescos. É a mais chocante violação do senso moral médio da humanidade 
civilizada". (HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. 5.ed. Forense: Rio de Janeiro, 
1977. v.5. p.25). Importe frisar que o crime de latrocínio (art. 157, § 3.o, parte final, do Código 
Penal) não é julgado pelo Tribunal do Júri, por força da Súmula 603, do Supremo Tribunal 
Federal, segundo a qual "a competência para o processo e julgamento de latrocínio é do juiz 
singular e não do tribunal do júri". 

155 Art. 122. "Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe 
auxílio material para que o faça: Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos. § 1.o Se da 
automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, 
nos termos dos §§ 1.o e 2.o do art. 129 deste Código: Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos. 
§ 2.o Se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta morte: Pena - reclusão, de 2 (dois) 
a 6 (seis) anos. § 3.o A pena é duplicada: I - se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou 
fútil; II - se a vítima é menor ou tem diminuída, por qualquer causa, a capacidade de resistência. 
§ 4.o.A pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio da rede de 
computadores, de rede social ou transmitida em tempo real. § 5.o Aumenta-se a pena em metade 
se o agente é líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual. § 6.o Se o crime de que trata o 
§ 1.o deste artigo resulta em lesão corporal de natureza gravíssima e é cometido contra menor de 
14 (quatorze) anos ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário 
discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer 
resistência, responde o agente pelo crime descrito no § 2.o do art. 129 deste Código. § 7.o Se o 
crime de que trata o § 2.o deste artigo é cometido contra menor de 14 (quatorze) anos ou contra 
quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra 
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Surgiu, a partir da previsão constitucional, questão referente a (im)possibilidade 

de se ampliar a competência do Júri para julgar outros crimes além dos dolosos 

contra a vida. O constituinte estabeleceu uma competência mínima ou uma competência 

fixa do Tribunal do Júri? 

Quando se utiliza a expressão "mínima" para se referir à competência do Júri, 

quer-se afirmar que, no mínimo, os crimes dolosos contra a vida devem ser julgados 

pelo tribunal popular.160 

No sentido de possibilidade de ampliação da competência do Tribunal do 

Júri, René Ariel Dotti argumenta que a "cláusula de reserva" da competência para o 

julgamento dos crimes dolosos contra a vida, como prevista na Constituição de 

1988, não exclui a possibilidade de ampliação, por lei ordinária, da competência para 

que o tribunal julgue outros crimes, nas formas dolosas ou culposas, que se 

caracterizem por violar direitos e interesses da população, indicando como exemplo 

os delitos de trânsito, contra o meio ambiente, contra o consumidor e contra a 

economia popular.161 

Para a corrente que considera possível a ampliação da competência, o 

constituinte apresentou apenas uma competência mínima do Júri, qual seja, a 

necessidade de julgamento de crimes dolosos contra a vida. Consta no texto 

constitucional (art. 5.o, XXXVIII) que é assegurada a competência para julgar tais 

delitos, mas não consta que o Júri julgará somente estes.162 Logo, não há impedimento 

 

causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime de homicídio, nos termos do 
art. 121 deste Código". 

156 Art. 123. "Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo 
após: Pena - detenção, de dois a seis anos". 

157 Art. 124. "Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lho provoque: Pena - detenção, 
de um a três anos". 

158 Art. 125. "Provocar aborto, sem o consentimento da gestante: Pena - reclusão, de três a dez anos". 
159 Art. 126. "Provocar aborto com o consentimento da gestante: Pena - reclusão, de um a quatro 

anos. Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior, se a gestante não é maior de quatorze 
anos, ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave 
ameaça ou violência". 

160 CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Tribunal do júri: procedimento especial 
comentado por artigos. 2.ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p.25. 

161 DOTTI, René Ariel. A presença do cidadão na reforma do júri: observações sobre a Lei 
n.o 11.689/08 e o Projeto de Lei n.o 156/09. Revista de Informação Legislativa, Brasília, v.46, 
n.183, p.197, jul./set. 2009. 

162 NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do júri. 2.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p.32. 
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para a ampliação da competência por meio de lei ordinária163; o que não é permitida 

a retirada164 de qualquer dos crimes dolosos contra a vida, cuja competência está 

expressa na Constituição.165 

Lênio Streck, considerando que o Tribunal do Júri está situado no capítulo 

dos direitos e garantias fundamentais, afirma que "não há dúvida de que sua 

competência pode ser estendida a outros crimes".166 E, por ser um mecanismo de 

participação popular, pode-se incluir outros crimes na competência do Júri, tais como os 

crimes contra a economia popular, os crimes de sonegação fiscal, os crimes contra o 

erário público, os crimes contra o meio ambiente e os crimes patrimoniais violentos e 

com resultado morte (roubo, extorsão e extorsão mediante sequestro).167 

Em sentido contrário, Aramis Nassif afirma que, para não violar a natureza 

da instituição, não há necessidade de ampliar a competência do Júri.168 Da mesma 

forma, para Gustavo Badaró a lei infraconstitucional não pode atribuir ao Júri o 

julgamento de outros delitos, uma vez que o Júri, em que pese ser garantia do 

acusado, limita as garantias da motivação das decisões e do direito a um recurso 

amplo. A Constituição poderia limitar tais direitos, porém não o poderia o legislador 

infraconstitucional, além de que tal conduta não passaria pelo controle de 

constitucionalidade por desrespeitar o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, nem 

pelo controle de convencionalidade, por violar o art. 8.2.h169, da Convenção Americana 

de Direitos Humanos.170 

O debate acerca da (im)possibilidade de ampliação da competência do Júri, em 

que se sua importância teórica, não apresentou, ao menos até o presente momento, 

 

163 FERNANDES, Antônio Scarance. Processo penal constitucional. 7.ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2012. p.183; BONFIM, Edilson Mougenot. Código de processo penal anotado. 4.ed. 
São Paulo: Saraiva, 2012. p.769.  

164 VIVEIROS, Mauro. Tribunal do júri na ordem constitucional brasileira: um órgão da cidadania. 
São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003. p.237-238. 

165 CAMPOS, Walfredo Cunha. Tribunal do júri: teoria e prática. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2018. p.10. 
166 STRECK, Lênio Luiz. Tribunal do júri: símbolos e rituais. 4.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2001. p.169.  
167 Ibid., p.170. 
168 NASSIF, Aramis. Júri: instrumento da soberania popular. 2.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2008. p.59. 
169 Art. 8.2.h, da Convenção Americana de Direitos Humanos: "Toda pessoa acusada de delito tem 

direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante 
o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas: direito 
de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior". 

170 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Processo penal. 4.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2016. p.656. 
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maiores dificuldades práticas, pois não houve aprovação, pelo Poder Legislativo, de 

qualquer projeto cuja finalidade fosse incluir outros crimes no rol daqueles que serão 

julgados pelo cidadão jurado. 

A constituição prevê que no Tribunal do Júri é assegurada a plenitude de 

defesa. Uma das garantias essenciais ao devido processo legal171 é a ampla defesa, 

prevista constitucionalmente no art. 5.o, inc. LV.172  

O ordenamento jurídico pátrio, a partir da determinação constitucional, deve 

garantir àquele que está sendo acusado o amplo direito de se defender, o que, para ser 

devidamente exercido, demanda o conhecimento da acusação, o acompanhamento 

por defensor técnico (defesa técnica), o direito a produzir provas, o direito a se 

manifestar, bem como o direito de impugnar – por meio de recursos – decisões que 

sejam desfavoráveis. 

Assegurou-se, para o acusado submetido ao julgamento pelo Júri, não 

apenas a "ampla" defesa, mas sim a "plena" defesa.  

 Mesmo com a proximidade entre as noções de ampla defesa (aos acusados 

em geral) e de plena defesa (acusados de crimes dolosos contra a vida), não devem 

serem tratadas como sinônimo. 

Nucci assevera que "amplo é algo vasto, largo, copioso, enquanto pleno 

equivale a completo, perfeito, absoluto" e aos acusados, no Tribunal do Júri, a defesa 

deve ser perfeita – dentro das limitações humanas – ainda mais considerando que, 

por previsão constitucional, o jurado não precisa fundamentar sua decisão.173  

Nos julgamentos realizados pelo juiz togado, eventual falha ou omissão da 

defesa pode ser sanada pelo julgador quando decidir a causa apresentada. Porém, 

no caso do Júri, considerando que os jurados decidem por íntima convicção, não é 

possível atuação do julgador para sanar equívocos da defesa.174 

 

171 Adota-se como devido processo legal aquele "que se desenvolve perante o juiz natural, em 
contraditório, assegurada a ampla defesa, com atos públicos e decisões motivadas, em que ao 
acusado seja assegurada a presunção de inocência, devendo o processo se desenvolver em um 
prazo razoável". (BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Processo penal. 4.ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2016. p.86). 

172 Art. 5.o, inc. LV - "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral 
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes". 

173 NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do júri. 2.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p.25. 
174 BADARÓ, op. cit., p.653. 
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A defesa só será plena quando for efetiva, completa e integral, abrangendo 

toda a matéria possível a ser demonstrada ao jurado.175 Para garantir a observância 

da plena defesa, pode o juiz-presidente, com base no art. 497, inc. V, do Código de 

Processo Penal176, quando o réu estiver indefeso, dissolver o Conselho de 

Sentença, designar nova data e nomear novo defensor.177 

Em paralelo, conforme a determinação constitucional, a votação é sigilosa, 

ou seja, há não necessidade de que o jurado revele o conteúdo de seu voto. Trata-

se de medida adotada para garantir que os jurados votem de forma isenta e sem 

pressões ou medos externos.178  

A reforma do Código de Processo Penal, introduzida com a Lei n.o 11.689/08, 

reforçou o sigilo das votações ao determinar a desnecessidade da divulgação de todos 

os votos. Com base na leitura dos §§ 2.o e 3.o, do art. 483, do referido diploma179, 

tem-se que é suficiente para a análise das decisões dos jurados apenas 04 (quatro) 

votos para um sentido ou outro, de forma que não é preciso divulgar todos os votos, 

pois, em caso de decisão unânime (7x0), seria possível conhecer os votos de todos 

os jurados. 

O sigilo das votações acarreta uma das mais intensas críticas ao Júri, que é 

a falta de fundamentação das decisões, questão que foi tratada no presente trabalho 

no item 1.4. Ainda, houve debate sobre a realização da votação em "sala secreta" – 

hoje "sala especial" –, e sua possível violação às normas constitucionais que 

 

175 GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal: abordagem conforme a CF e o Pacto de 
São José da Costa Rica. 3.ed. São Paulo: Gen-Atlas, 2016. p.457. 

176 Art. 497, inc. V: "nomear defensor ao acusado, quando considerá-lo indefeso, podendo, neste 
caso, dissolver o Conselho e designar novo dia para o julgamento, com a nomeação ou a 
constituição de novo defensor". 

177 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Processo penal. 4.ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2016. p.653; CAMPOS, Walfredo Cunha. Tribunal do júri: teoria e prática. 6.ed. São 
Paulo: Atlas, 2018. p.7-8; VIVEIROS, Mauro. Tribunal do júri na ordem constitucional 
brasileira: um órgão da cidadania. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003. p.18. No projeto do novo 
Código de Processo Penal (PL n.o 8045/2010) consta a mesma previsão (art. 409, inc. V). 

178 CAMPOS, Walfredo Cunha. Tribunal do júri: teoria e prática. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2018. p.8. 
179 Art. 483. "Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre: I – a materialidade 

do fato; II – a autoria ou participação; III – se o acusado deve ser absolvido; IV – se existe causa 
de diminuição de pena alegada pela defesa; V – se existe circunstância qualificadora ou causa de 
aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível 
a acusação. § 1.o A resposta negativa, de mais de 3 (três) jurados, a qualquer dos quesitos 
referidos nos incisos I e II do caput deste artigo encerra a votação e implica a absolvição do 
acusado. § 2.o Respondidos afirmativamente por mais de 3 (três) jurados os quesitos relativos aos 
incisos I e II do caput deste artigo será formulado quesito com a seguinte redação: O jurado 
absolve o acusado?". 
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preveem que os julgamentos do Poder Judiciário serão públicos. O tema será objeto 

do item 2.4. 

Por fim, característica constitucionalmente prevista ao Júri é a soberania dos 

veredictos, que, por ser tema central do presente trabalho, será analisada em momento 

próprio e adequado. 

Desta maneira, tem-se que o Júri é, com base em seu delineamento 

constitucional, órgão especial do Poder Judiciário – destinado ao julgamento dos 

crimes dolosos contra a vida – e, ao mesmo tempo, garantia dos acusados de serem 

julgados pelos seus pares e garantia da sociedade de atuar diretamente na construção 

da decisão penal. São característica da instituição o sigilo da votação dos jurados, a 

defesa mais perfeita possível e a soberania de seus veredictos. 

2.2 A SOBERANIA DOS VEREDICTOS COMO NÚCLEO ESTRUTURANTE DO 

TRIBUNAL DO JÚRI 

A Constituição Federal assegura ao Tribunal do Júri a soberania dos veredictos. 

Tal previsão, sem correspondente expresso em relação às demais instituições do 

Poder Judiciário180, é característica peculiar e diferenciadora do Júri. Trata-se do núcleo 

fundante sobre o qual se estrutura o tribunal popular e que garante a sua existência. 

O constituinte de 1988, ao manter o Tribunal do Júri no ordenamento pátrio, 

confere aos seus julgamentos a soberania dos veredictos para garantir que suas 

decisões sejam respeitadas. O tribunal popular é forma de atuação direta e efetiva 

do cidadão na construção da decisão penal, portanto, é necessário – e assim o fez o 

constituinte – assegurar que nenhum outro órgão (inclusive do Poder Judiciário) 

possa julgar a pretensão punitiva de um crime doloso contra a vida. 

O veredicto corresponde ao julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, 

que o faz por meio das respostas dadas aos quesitos formulados e apresentados ao 

cidadão investido na função de jurado. Portanto, como afirma Rogério Lauria Tucci, 

 

180 KURKOWSKI, Rafael Schwez. Execução provisória da pena no júri: fundamentos políticos e 
jurídicos. Belo Horizonte: D'Plácido, 2019. p.62. 
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"veredictum é a resposta que o conselho de jurados dá aos quesitos sobre o 

julgamento do réu".181 

Por sua vez, o termo soberania, em perspectiva jurídica, está associado à 

noção de poder supremo, aquele que está acima dos demais e em face do qual não há 

limitações, salvo aquelas que são dispostas voluntariamente pelo próprio poder.182 

A partir das noções de soberania e de veredicto, trazidas para o Processo 

Penal, especialmente ao Tribunal do Júri, tem-se que a soberania dos veredictos 

consiste na atividade dos jurados em decidir o mérito da causa penal – existência material 

e responsabilidade do acusado – envolvendo os crimes dolosos contra a vida.183 

Para que um Júri seja soberano, nenhum magistrado pode julgar o mérito do 

caso penal que já foi decidido pelos jurados184, assim como nenhum órgão do Poder 

Judiciário pode prolatar decisão que substitua aquela proferida pelo Júri, e, como 

consequência, somente o veredicto do Júri tem o poder de deliberar acerca da 

procedência ou improcedência da pretensão punitiva, afastando-se a possibilidade 

de o Tribunal decidir sobre tal pretensão. Ao Tribunal cabe apenas proferir decisão 

quanto à regularidade do veredicto.185 

Aduz Gustavo Badaró que "a soberania significa que tribunal popular dará a 

última palavra quanto ao mérito dos crimes de competência do Júri".186 O constituinte  

 
 

181 TUCCI, Rogério Lauria. Tribunal do júri: origem, evolução, características e perspectivas. In: 
Tribunal do júri: estudo sobre a mais democrática instituição jurídica brasileira. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1999. p.62. 

182 PLACIDO E SILVA. Vocabulário jurídico conciso. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p.668. Em 
concepção política, a soberania, como explica Nicola Abbagnano, é vinculada ao poder preponderante 
ou supremo do Estado, sendo que Jean Bodin apresentou, pela primeira vez, a soberania como 
caráter fundamental do Estado sob duas perspectivas: negativamente (não estar obrigado a 
cumprir as leis e uso do Estado) e positivamente (poder de abolir e criar leis). (ABBAGNANO, 
Nicola. Dicionário de filosofa. Tradução de Ivone Castilho Benedetti. 5.ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2007. p.911). 

183 MARREY, Adriano; FRANCO, Alberto Silva; STOCO, Rui. Teoria e prática do júri: doutrina, roteiros 
práticos, questionários, jurisprudência. 6.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p.67. 

184 MARQUES, José Frederico. A instituição do júri. Campinas: Bookseller, 1997. p.76. 
185 Ibid., p.80. Nesse sentido: CAMPOS, Walfredo Cunha. Tribunal do júri: teoria e prática. 6.ed. 

São Paulo: Atlas, 2018. p.9; NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do júri. 2.ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2011. p.30. Guilherme de Souza Nucci aduz "conferiu a Constituição 
Federal, de maneira expressa, como sustentáculo do Tribunal do Júri, a garantia à soberania dos 
veredictos (art. 5.o, XXXVIII, c). Não é possível que, sob qualquer pretexto, cortes togadas 
invadam o mérito do veredicto, substituindo-o. Quando – e se – houver erro judiciário, basta 
remeter o caso a novo julgamento pelo Tribunal Popular. Porém, em hipótese alguma, pode-se 
invalidar o veredicto, proferindo outro, quanto ao mérito". (NUCCI, loc. cit.). 

186 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Processo penal. 4.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2016. p.655. 
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de 1988, ao assegurar a soberania dos veredictos das decisões do Júri, visava 

justamente evitar que qualquer outro órgão – que não fosse o próprio tribunal popular 

– pudesse decidir um caso penal envolvendo crimes dolosos contra vida, bem como 

a preservar as decisões do Júri contra modificações oriundas de outro órgão.187 

Analisando as constituições brasileiras quanto à presença e estruturação do 

Tribunal do Júri, tem-se que em dois momentos históricos e jurídicos o Tribunal do 

Júri e a soberania dos veredictos não estavam presentes, quais sejam, a Constituição 

de 1937 e a Emenda Constitucional de 1969.188 

A Constituição de 1937, promulgada durante o Estado Novo, excluiu o 

Tribunal do Júri da relação dos órgãos do Poder Judiciário, motivo pelo qual houve 

posicionamentos no sentido de que o tribunal popular fora eliminado do 

ordenamento jurídico pátrio à época vigente.189 Ainda, no mesmo período, a 

soberania dos veredictos sofreu forte abalo, pois o Decreto-lei n.o 167/1938, nos art. 

92, letra "b" e 96190, possibilitou a reforma – inclusive com a absolvição – das decisões 

dos jurados, pelo Tribunal de Apelação, quando se convencesse de que a decisão do 

Júri não possuía qualquer apoio nos autos.191 

O regime adotado pelo Estado Novo afetou, assim, o Júri, pois se a instituição 

mantivesse sua independência e sua soberania, a nova classe que estava ocupando 

 

187 VIVEIROS, Mauro. Tribunal do júri na ordem constitucional brasileira: um órgão da cidadania. 
São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003. p.23. 

188 DOTTI, René Ariel. A presença do cidadão na reforma do júri: observações sobre a Lei 
n.o 11.689/08 e o Projeto de Lei n.o 156/09. Revista de Informação Legislativa, Brasília, v.46, 
n.183, p.196-197, jul./set. 2009. 

189 Em relação ao debate acerca da supressão do Júri pela ausência de previsão na Constituição de 
1937 tem-se: DOTTI, op. cit., p.196; FARIA, Bento de. Código de processo penal. 2.ed. Rio de 
Janeiro: Record, 1960. v.2. p.148; KURKOWSKI, Rafael Schwez. Execução provisória da pena 
no júri: fundamentos políticos e jurídicos. Belo Horizonte: D'Plácido, 2019. p.58; MARQUES, José 
Frederico. A instituição do júri. Campinas: Bookseller, 1997. p.51; NUCCI, Guilherme de Souza. 
Tribunal do júri. 2.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p.40; TUBENCHLAK, James. 
Tribunal do júri: contradições e soluções. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p.7. 

190 O art. 92, letra "b", completava-se com o art. 96, assim redigido: "Se apreciando livremente as 
provas produzidas, quer no sumário da culpa, quer no plenário do julgamento, o Tribunal de 
Apelação se convencer de que a decisão do júri nenhum apoio encontra nos autos, dará 
provimento à apelação, para se aplicar a pena justa, ou absolver o réu, conforme o caso". 

191 DOTTI, René Ariel. A presença do cidadão na reforma do júri: observações sobre a Lei 
n.o 11.689/08 e o Projeto de Lei n.o 156/09. Revista de Informação Legislativa, Brasília, v.46, 
n.183, p.196, jul./set. 2009. 
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o poder não o teria em seu controle192, e, ao retirar a soberania dos veredictos, 

ficava demonstrada a "domesticação desejada das atividades da corte popular".193 

Na mesma época, o projeto original do Código de Processo Penal de 1941 

possuía previsão da hipótese de apelação em caso de "injustiça da decisão dos 

jurados, por não encontrar apoio algum nas provas existentes nos autos ou produzidas 

em plenário", sendo que, o art. 606194 autorizava ao tribunal, em caso de provimento 

do recurso, além de aplicar a pena justa, absolver o acusado.195 

A Emenda Constitucional n.o 01, de 1969, que tinha a finalidade de emendar a 

Constituição de 1967, ambas editadas, portanto, durante a vigência dos Atos Institucionais 

dos governos militares, mitigou a soberania dos veredictos ao retirá-la do texto 

constitucional, pois o art. 153, § 18.o, da EC 01/69 dispôs que "é mantida a instituição 

do júri, que terá competência no julgamento dos crimes dolosos contra a vida" em 

detrimento ao que era previsto no art. 150, § 18.o, da Constituição de 1967, que previa: 

"são mantidas a instituição e a soberania do júri, que terá competência no julgamento dos 

crimes dolosos contra a vida". Restava eliminada, assim, a previsão da soberania dos 

veredictos.196 

Portanto, a EC n.o 01 de 1969, ao eliminar previsão expressa no texto 

constitucional, criou a lacuna para que o julgamento do mérito dos crimes contra a 

vida fosse realizado pelo Tribunal de Justiça em sede de apelação, assim como ocorreu 

no período de vigência da Constituição de 1937 e do Decreto-lei n.o 167/1938.197 

Tendo como referência tais momentos políticos democráticos e autoritários 

estabelecidos no Brasil, Lênio Luiz Streck demonstra que a supressão da garantia 

 

192 RANGEL, Paulo. Tribunal do júri: visão linguística, histórica, social e jurídica. 2.ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2009. p.83. 

193 CHOUKR, Fauzi Hassan. Júri: reformas, continuísmos e perspectivas práticas. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2009. p.157. 

194 O art. 606 previa: "Se a apelação se fundar no n. III, letra b, do art. 593 e o Tribunal de Apelação 
se convencer de que a decisão dos jurados não encontra apoio algum nas provas existentes nos 
autos, dará provimento à apelação para aplicar a pena legal, ou absorver o réu, conforme o caso". 
A Lei n.o 263, de 23 de fevereiro de 1948 revogou o art. 606, do Código de Processo Penal. 

195 GOMES FILHO, Antônio Magalhães. Júri: projeto de reforma. Revista Brasileira de Ciências 
Criminais, São Paulo, v.58, p.284, 2006. 

196 NASSIF, Aramis. Júri: instrumento da soberania popular. 2.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2008. p.22. 

197 DOTTI, René Ariel. A presença do cidadão na reforma do júri: observações sobre a Lei 
n.o 11.689/08 e o Projeto de Lei n.o 156/09. Revista de Informação Legislativa, Brasília, v.46, 
n.183, p.197, jul./set. 2009. 
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da soberania dos veredictos coincide, não por acaso, com períodos autoritários da 

história brasileira 

A Constituição de 1937 exsurge como a única na qual não consta qualquer 
referência ao tribunal do júri, de maneira que a regulamentação do instituto 
se dá pelo Decreto n. 167, de 5 de janeiro de 1938, mediante o qual lhe é 
retirada a soberania dos veredictos, com a possibilidade de apelação a respeito 
do mérito a ser julgada pelo Tribunal, sempre que houvesse "injustiça da 
decisão, por sua completa divergência com as provas existentes nos autos 
ou produzidas em plenário" (art. 92, alínea b). Como se pode perceber, no 
Estado Novo varguista o júri segue a mesma linha de enfraquecimento da 
jurisdição constitucional. Com a redemocratização, a Constituição de 1946 
restabelece a soberania do júri: além de colocar o Tribunal Popular no Título IV, 
Da Declaração de Direito, Capítulo II, Dos Direitos e Garantias Individuais. 
A Constituição de 1967, igualmente, manteve idêntico o dispositivo. No entanto, 
a Emenda Constitucional de 1969 omitiu-se em relação soberania do júri, 
reabrindo a discussão, embora não tenha sido modificada a regulamentação 
dada matéria pelo Código de Processo Penal, que garantia o princípio da 
soberania do júri, limitando a apelação, desde o Decreto n. 263, de 23 de 
fevereiro de 1948. De registrar a similitude de tratamento dada ao Júri nos 
dois períodos de maior autoritarismo: o Estado Novo e o período sob a 
égide do AI-5.198 

Assegurar a soberania dos veredictos é reforçar a intenção do constituinte em 

impor aos cidadãos o poder-dever de julgar o mérito dos crimes dolosos contra a vida, 

tanto que, como aponta René Ariel Dotti199, na exposição de motivos do Projeto de 

Lei n.o 156/2009 (novo Código de Processo Penal), no que se refere ao Tribunal do 

Júri, e especificamente à sua soberania, consta "com efeito, tratando-se de julgamento 

popular, no qual se dispensa a motivação da decisão, a soberania do júri deve ser 

definitivamente afirmada: ou se decide pela absolvição, ou, desde que por maioria 

qualificada, pende-se pela condenação, sem prejuízo de eventual desclassificação".200 

 

198 CANOTILHO, José Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfang; STRECK, Lênio 
Luiz; LEONCY, Léo Ferreira. Comentários à Constituição do Brasil. 6.a Tiragem. São Paulo: 
Saraiva, 2013. p.308. 

199 DOTTI, René Ariel. A presença do cidadão na reforma do júri: observações sobre a Lei 
n.o 11.689/08 e o Projeto de Lei n.o 156/09. Revista de Informação Legislativa, Brasília, v.46, 
n.183, p.195, jul./set. 2009. 

200 A exposição de motivos do novo Código de Processo Penal, no que se refere ao Tribunal do Júri, 
traz, no item "V", a seguinte fundamentação: A se destacar, em matéria de procedimentos, a 
introdução no processo penal brasileiro de novas regras para o Tribunal do Júri, com o objetivo de 
permitir um processo muito mais ágil, sem qualquer prejuízo ao exercício da ampla defesa. 
A elevação do número de jurados de sete para oito demonstra a cautela com que se move o 
anteprojeto em temas de maior sensibilidade social. O julgamento por maioria mínima é e sempre 
será problemático, diante da incerteza quanto ao convencimento que se expressa na pequena 
margem majoritária. Naturalmente, tais observações somente fazem sentido em relação ao 
Tribunal do Júri, no qual se decide sem qualquer necessidade de fundamentação do julgado. Nos 
demais órgãos colegiados do Judiciário, o contingente minoritário vitorioso vem acompanhado de 
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Como já demonstrado no transcorrer do presente trabalho, a participação 

popular direta da sociedade na administração da Justiça penal se dá pelo exercício 

da função de jurado. 

Na sistemática adotada para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, 

o julgamento do mérito da causa penal cabe aos jurados, que analisam e deliberam 

sobre a existência do crime e sua autoria, e ao juiz cabe apenas a fixação da pena, em 

caso de condenação. Para garantir que a decisão de mérito somente seja proferida 

pelos jurados e não por outro órgão do Judiciário, tem-se a proteção constitucional 

materializada pela soberania dos veredictos. 

A soberania dos veredictos, entretanto, não é absoluta201 e ilimitada, não é 

sinônimo de onipotência202, e não pode servir de instrumento para proteger decisões 

arbitrárias ou ilegais. A noção de soberania dos veredictos é relativa, pois a decisão 

 

razões e motivações argumentativas, de modo a permitir, não só o controle recursal da decisão, 
mas, sobretudo, a sua aceitação. Não é o que ocorre no julgamento popular. Imponderáveis são as 
razões da condenação e da absolvição, tudo a depender de uma série de fatores não submetidos 
a exame jurídico de procedência. E os velhos e recorrentes problemas causados pelas nulidades na 
quesitação restam agora definitivamente superados. Com efeito, tratando-se de julgamento popular, 
no qual se dispensa a motivação da decisão, a soberania do júri deve ser devidamente afirmada: 
ou se decide pela absolvição, ou, desde que por maioria qualificada, pende-se pela condenação, 
sem prejuízo de eventual desclassificação. Outra importante medida de agilização dos processos no 
Tribunal do Júri diz respeito à separação dos processos conexos, não dolosos contra a vida, cuja 
reunião se justifique apenas em razão do proveito probatório. Fixou-se, como regra, a competência do 
juiz da pronúncia para o julgamento dos crimes conexos, permitindo-se a excepcionalidade de 
caber a decisão ao juiz presidente do júri, quando a instrução criminal em plenário for relevante 
para a solução dos crimes conexos. No entanto, atento às distinções conceituais e práticas entre 
continência e conexão, o anteprojeto mantém a competência do Júri nas hipóteses de unidade de 
conduta, com o fim de evitar decisões contraditórias sobre um mesmo fato. (Consulta realizada  
no site <https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/182956>. Acesso em: 16 nov. 2019). 

201 Em sentido contrário, James Tubenchlak afirma: "Júri sem o selo da soberania plena em seus 
veredictos não é Júri". O autor aduz que "a nosso ver, a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, 
característica ímpar afirmada no art. 5.o, XXXVIII, c, da Constituição, não é suscetível, sob qualquer 
pretexto, de ser atingida. Tubenchlak apresenta trecho de um trabalho por ele realizado, em que expõe 
"no que concerne ao meritum causae, alvo de decisão pelo conselho de sentença, o Código de Processo 
Penal preconiza, no art. 593, III, d, o recurso de apelação, possibilitando às partes insurgirem-se 
contra o julgamento, caso entendam que a deliberação dos Senhores Jurados foi manifestamente 
contrária à prova dos autos. Temos como inegável que a previsão legal em tela enfraquece por demais a 
soberania do Júri, ao ensejar o exame de seu veredicto pelo tribunal ad quem. Não se reveste de 
seriedade, a esse respeito, a argumentação contrária, com fulcro na circunstância de que a decisão 
recorrida não pode ser modificada, mas somente anulada, sujeitando-se o réu a novo julgamento. 
Puro sofisma". (TUBENCHLAK, James. Tribunal do júri: contradições e soluções. 5.ed. São Paulo: 
Saraiva, 1999. p.9 e 170). 

202 Neste sentido: CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Tribunal do júri: procedimento 
especial comentado por artigos. 2.ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p.24; GIACOMOLLI, Nereu José. 
O devido processo penal: abordagem conforme a CF e o Pacto de São José da Costa Rica. 3.ed. 
São Paulo: Gen-Atlas, 2016. p.458; NORONHA, Edgar Magalhães. Curso de direito processual 
penal. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 1966. p.319; OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de processo 
penal. 13.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p.684. 
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dos jurados não é intocável, já que a constituição assegura no art. 5.o, inc. LV, a todo 

acusado o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.203  

O direito de recorrer das decisões de mérito previsto na Constituição de 1988 é 

confirmado pelos art. 8.2.h da Convenção Americana de Direitos Humanos204 e 14.5 do 

Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos205, internalizados no ordenamento 

jurídico pátrio, respectivamente, pelos Decretos n.o 678/1992 e n.o 592/1992.206 

Com relação ao direito de recorrer de decisão do Júri, no que se refere 

àquelas proferidas pelos jurados, é cabível o recurso de apelação quando: a) ocorrer 

nulidade posterior à pronúncia; b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei 

expressa ou à decisão dos jurados; c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da 

pena ou da medida de segurança; d) for a decisão dos jurados manifestamente 

contrária à prova dos autos.207 

 

203  Art. 5.o, inc. LV, da Constituição Federal: "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e 
aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos 
a ela inerentes". 

204 Art. 8.2.h: "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". 

205 Art. 14.5: "Toda pessoa declarada culpada por um delito terá direito de recorrer da sentença 
condenatória e da pena a uma instância superior, em conformidade com a lei". 

206 Analisando o direito do recurso, com integração entre a Constituição Federal e os tratados 
internacionais, Nereu José Giacomolli afirma que "o direito ao duplo pronunciamento, embora não 
expresso na CF, se infere da integração ao ordenamento dos diplomas internacionais e da estrutura 
constitucional, ao prever no art. 5.o, LV, da CF, quer aos acusados em geral são assegurados o 
contraditório e a ampla defesa, com os meios e os recursos a ela inerentes. Portanto, há uma 
tutela jurídico-fundamental constitucional". (GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo 
penal: abordagem conforme a CF e o Pacto de São José da Costa Rica. 3.ed. São Paulo: Gen-
Atlas, 2016. p.341-342). 

207 "Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: I - das sentenças definitivas de condenação ou 
absolvição proferidas por juiz singular; II - das decisões definitivas, ou com força de definitivas, 
proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior; III - das decisões do Tribunal 
do Júri, quando: a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia; b) for a sentença do juiz-presidente 
contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) houver erro ou injustiça no tocante à 
aplicação da pena ou da medida de segurança; d) for a decisão dos jurados manifestamente 
contrária à prova dos autos". Importante destacar que a atual redação do inciso III, do artigo 593, 
do Código de Processo Penal é fruto da Lei n.o 263/1948. Antes da alteração legislativa, a 
apelação das decisões do Júri era cabível quando fundada: a) nulidade posterior à pronúncia; b) 
injustiça da decisão dos jurados, por não encontrar apôio algum nas provas existentes nos autos 
ou produzidas em plenário; c) injustiça da sentença do juiz presidente, quanto à aplicação da 
pena ou da medida de segurança. O PL n.o 8045/2010 (projeto do novo Código de Processo 
Penal), no art. 480, § 1.o, prevê as hipóteses de apelação das decisões do Júri, o que faz de 
modo semelhante ao que atualmente está vigendo. 
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A apelação, como meio de impugnação das decisões condenatórias ou 

absolutórias, possui restrições quanto à provocação da instância superior no que se 

refere ao mérito das decisões do tribunal do Júri.208 

As hipóteses de cabimento do art. 593, inc. III, "a", "b" e "c", do Código de 

Processo Penal, não apresentam maior relevância para o presente trabalho, na 

medida em que versam sobre fundamentos que são vinculados à atuação do juiz, 

não dos jurados, logo sem conexão direta e imediata com a soberania dos 

veredictos e com o mérito do caso penal. 

A apelação que tem relação direta com a soberania dos veredictos é aquela 

cujo fundamento é o fato de a decisão dos jurados ser manifestamente contrária  

à prova dos autos, como previsto no art. 593, inc. III, alínea "d", do Código de 

Processo Penal.  

No caso de decisões manifestamente contrárias à prova dos autos os 

julgamentos podem ser revistos pela instância superior, já que são asseguradas às 

partes as garantais constitucionais de acesso à Justiça e do duplo grau de 

jurisdição, e que não há fundamento legal para negar tais garantias em relação aos 

julgamentos proferidos pelo Júri.209 

Os jurados não são, afirma Adriano Marrey, onipotentes e "com poder de tonar 

o quadrado redondo e de inverter os termos da prova".210 Conforme Marrey, "julgam 

eles segundo os fatos objetos do processo; mas, exorbitam se decidem contra a prova. 

Não é para facultar-lhes a sua subversão que se destina o preceito constitucional".211 

Tal limitação à soberania dos veredictos visa evitar decisões que sejam 

efetivamente contrárias às provas dos autos. Não é admissível o recurso de 

apelação com fundamento no art. 593, inc. III, d, Código de Processo Penal, quando 

há várias possibilidades de avaliação, pelo Conselho de Sentença, das provas 

produzidas, ou quando os jurados optam por uma das teses apresentadas. Para a 

 

208 ESPÍNOLA FILHO, Eduardo. Código de processo penal brasileiro anotado. 5.ed. Rio de Janeiro: 
Rio, 1976. v.6. p.128. 

209 STRECK, Lênio Luiz. Tribunal do júri: símbolos e rituais. 4.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2001. p.164-165. 

210 MARREY, Adriano; FRANCO, Alberto Silva; STOCO, Rui. Teoria e prática do júri: doutrina, roteiros 
práticos, questionários, jurisprudência. 6.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p.66. 

211 MARREY; FRANCO; STOCO, loc. cit. 
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utilização da referida forma vinculada212 de apelação, é imprescindível que a decisão 

não encontre qualquer lastro constantes na ação penal.213 

Mesmo não sendo absoluta, a soberania dos veredictos deve ser preservada e, 

para tal, a primeira parte do § 3.o, do art. 593, do diploma processual penal214, prevê 

que se o Tribunal ad quem considerar a decisão dos jurados manifestamente 

contrária à prova dos autos, o provimento da apelação ensejará um novo julgamento 

pelo Júri, e não uma reforma do mérito da decisão para condenar ou absolver o réu. 

Assim, é vedado ao Tribunal ad quem invadir a competência dos jurados215, 

de forma que, no mérito do caso penal, a decisão em grau recursal jamais poderá 

substituir em seu mérito a decisão dos jurados.216 Por outro lado, não há de se falar 

em violação da soberania dos veredictos em caso de procedência e remessa a novo 

Júri, pois outro Conselho de Sentença – composto por cidadãos jurados – proferirá a 

nova decisão. 

A limitação ao Tribunal ad quem tem como fundamento justamente a proteção 

da soberania dos veredictos, que, mesmo não sendo absoluta e intocável, consiste, 

segundo Adriano Marrey "na mantença de seu pronunciamento em matéria de fato,  

 

212 Recurso de fundamentação vinculada é aquele para o qual o legislador prevê, além da sucumbência, 
motivos especiais como condição de admissibilidade do recurso, sendo que somente estes motivos 
especiais poderão ser invocados para questionar a decisão recorrida. (BADARÓ, Gustavo 
Henrique Righi Ivahy. Manual dos recursos penais. 2.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2017. p.36). A apelação contra decisões proferidas pelo Tribunal do Júri constitui hipótese de 
fundamentação vinculada, uma vez que o recorrente deve indicar expressamente qual o 
fundamento para a reforma da decisão, não podendo o Tribunal conhecer a apelação quanto a 
fundamento distinto da daquele apresentado. Como afirma Fernando da Costa Tourinho Filho, "é 
de observar, contudo, que a apelação da decisão do Júri é de fundamentação vinculada, isto é, ao 
interpor o recurso deve o recorrente explicitar a alínea ou alíneas (a, b, c ou d do inciso III do art. 593) 
fundamentadamente". (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. 33.ed. São 
Paulo: Saraiva, 2011. v.4. p.460). Neste sentido, a súmula 713 do Supremo Tribunal Federal: "o 
efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua 
interposição".  

213 CASTRO, Kátia Duarte de. O júri como instrumento do controle social. Porto Alegre: Sérgio 
Antônio Fabris, 1999. p.65. 

214 Art. 593, § 3.o: "Se a apelação se fundar no n.o III, d, deste artigo, e o tribunal ad quem se 
convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á 
provimento para sujeitar o réu a novo julgamento; não se admite, porém, pelo mesmo motivo, 
segunda apelação". 

215 FERNANDES, Antônio Scarance. Processo penal constitucional. 7.ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2012. p.182.  

216 MARREY, Adriano; FRANCO, Alberto Silva; STOCO, Rui. Teoria e prática do júri: doutrina, roteiros 
práticos, questionários, jurisprudência. 6.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p.67. No 
mesmo sentido: PASQUALOTTO, Adalberto. A participação da sociedade na distribuição da 
justiça. Revista de Direito Sanitário, São Paulo, v.1, n.1, p.17, nov. 2000; CAMPOS, Walfredo 
Cunha. Tribunal do júri: teoria e prática. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2018. p.423-424; TOURINHO 
FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. 33.ed. São Paulo: Saraiva, 2011. v.4. p.478. 
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sobre que assenta a condenação, ou a absolvição do réu – desde que não viole 

outros princípios cardiais de Direito Constitucional e de Direito Processual".217  

O autor continua ao afirmar que "à instância recursal não cabe verificar se deve 

prevalecer esta, ou aquela prova, mas, apenas examinar se o veredicto se afasta, ou 

não, da prova existentes".218 

Atento à previsão constitucional da soberania dos veredictos – à época 

prevista no art. 141, § 28, da Constituição de 1946 – e com o fim de preservá-la, o 

legislador editou a Lei n.o 263, de 23 de fevereiro de 1948, que tornou ainda mais 

difícil e árduo o recurso contra a decisão dos jurados, ao substituir a possibilidade de 

apelação quando a decisão dos jurados não tiver "apoio algum" nas provas existentes 

nos autos (art. 593, inc. III, b, Código de Processo Penal), por "manifestamente 

contrária" à prova dos autos (art. 593, inc. III, d, do diploma processual penal). A 

alteração é muita significativa, pois o critério de decisão "manifestamente contrária" 

é mais rígido que "apoio algum" nas provas produzidas. 

O Tribunal do Júri possui como peculiaridade a participação popular na formação 

da decisão final (absolvição ou condenação), motivo pelo qual há necessidade de 

garantir e preservar a decisão dos cidadãos jurados e, neste contexto, está inserido 

o princípio da soberania dos veredictos, pois sem tal soberania as decisões 

poderiam ser revistas, reformadas, alteradas e substituídas por juízes de direito, 

acarretando a quase supressão do tribunal popular. 

Por força da soberania dos veredictos somente os jurados podem decidir o 

mérito da causa penal de um crime doloso contra a vida, não podendo os juízes 

togados nele se imiscuir, pois se assim agirem violam o juiz natural. 

Em que pese não ser absoluta, a soberania dos veredictos tem a imprescindível 

função de proteger o Tribunal do Júri em face de eventuais tentativas do Poder 

Judiciário de impor decisão que não seja aquela proferida pelos jurados. A apelação – 

com fundamento em decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos 

autos – apesar de mitigar a soberania do Júri não chega a eliminá-la, pois um novo 

Conselho de Sentença, formado por cidadãos, decidirá o mérito do crime doloso 

contra a vida. 

 

217 MARREY, Adriano; FRANCO, Alberto Silva; STOCO, Rui. Teoria e prática do júri: doutrina, roteiros 
práticos, questionários, jurisprudência. 6.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p.70. 

218 MARREY; FRANCO; STOCO, loc. cit. 
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Contudo, revisões criminais julgadas procedentes podem, como vêm decidindo 

os tribunais superiores, eliminar a soberania dos veredictos quando magistrados – 

em geral desembargadores –, após rescindir a decisão do Júri, julgam o mérito da 

causa penal de um crime doloso contra a vida. 

Desrespeitar a soberania dos veredictos é enfraquecer o Tribunal do Júri, é 

esvaziar a seu núcleo fundamental, qual seja, o julgamento de crimes dolosos contra 

a vida pelos cidadãos e não por magistrados. 

2.3 COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA E FORMA DE VOTAÇÃO: 

MATERIALIZAÇÃO DA IGUALDADE ENTRE OS CIDADÃOS 

A Constituição de 1988 inaugura o capítulo dos direitos e deveres individuais 

e coletivos consagrando a igualdade entre os cidadãos, ao prever, no caput do 

art. 5.o, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza.219 

A igualdade é um direito fundamental que compõe o núcleo essencial da noção 

de democracia, que garante a todas as pessoas o mesmo respeito e consideração, 

e, por outro lado, proíbe discriminações, preconceitos e vantagens infundadas.220 

A previsão constitucional versa sobre a chamada igualdade formal, no sentido 

de que a lei não pode criar distinções entre grupos e sua aplicação deve ser indistinta a 

todos os cidadãos.221 Contudo, evitar discriminação e privilégio é apenas uma das 

funções da igualdade constitucional. Ao lado da igualdade formal há a igualdade material, 

que se refere às demandas de redistribuição de poder e à realização do bem-

estar.222 Há, ainda a igualdade como reconhecimento, que é o respeito devido às 

minorias, relacionada às suas identidades e diferenças raciais, religiosas, sexuais, entre 

outras.223 

 

219 Art. 5.o, da Constituição Federal: "Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes". 

220 BARROSO, Luís Roberto; OSORIO, Aline. Sabe com quem está falando? Notas sobre o princípio 
da igualdade no Brasil contemporâneo. Direito e Práxis, Rio de Janeiro, v.7, n.1, p.207, 2016. 

221 SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. 30.ed. São Paulo: Malheiros, 
2008. p.214. 

222 BARROSO; OSORIO, op. cit., p.208. 
223 BARROSO; OSORIO, loc. cit. Para Luís Roberto Barroso, "a Constituição brasileira de 1988 

contempla essas três dimensões da igualdade. A igualdade formal vem prevista no art. 5.o, caput: 
"todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza". Já a igualdade como 
redistribuição decorre de objetivos da República, como "construir uma sociedade livre, justa e 
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O princípio da igualdade tem relação direta com o tribunal popular, pois 

permite, de um lado, que qualquer pessoa seja selecionada para atuar na condição 

de jurado e, de outro, que no momento da decisão, todos os votos tenham o mesmo 

valor, independentemente de qualquer critério que possa ser utilizado. Um jurado, 

um voto. 

O Júri é um órgão heterogêneo, composto, nos termos do art. 447, do Código 

de Processo Penal224, por um juiz-presidente e por vinte e cinco jurados, dos quais 

sete serão sorteados dentre os alistados, para compor o Conselho de Sentença.225 

No Tribunal do Júri, o princípio da igualdade concretiza-se, entre outros, em 

dois importantes momentos: a participação de todo cidadão na função de jurado e o 

voto, com mesmo valor, para todos os jurados. 

O juiz natural constitucionalmente previsto para decidir o mérito de um crime 

doloso contra a vida é o cidadão investido como jurado, não podendo tal decisão ser 

proferida pelo juiz togado. O veredicto é soberano; logo, para conferir legitimidade 

para a decisão é necessário garantir a democratização do Júri, com a participação de 

todos os segmentos sociais e a adequada compreensão dos quesitos pelos jurados, 

pois todos os votos têm o mesmo valor. 

O jurado é, conforme José Frederico Marques, o "órgão leigo, não permanente, 

do Poder Judiciário, investido, por lei, de atribuições jurisdicionais, para integrar juízo 

colegiado heterogêneo a que se dá o nome de Júri".226 

Têm, os jurados, a obrigação de julgar o crime a eles apresentado; de analisar 

o mérito dos fatos, isto é, se a pessoa acusada praticou, ou não, o delito, se o fez 

 

solidária" (art. 3.o, I) e "erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais 
e regionais" (art. 3.o, III). Por fim, a igualdade como reconhecimento tem seu lastro em outros dos 
objetivos fundamentais do país: "promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação" (art. 3.o, IV). (BARROSO, Luís 
Roberto; OSORIO, Aline. Sabe com quem está falando? Notas sobre o princípio da igualdade no 
Brasil contemporâneo. Direito e Práxis, Rio de Janeiro, v.7, n.1, p.208, 2016). 

224 Art. 447, do Código de Processo Penal: O Tribunal do Júri é composto por 1 (um) juiz togado, seu 
presidente e por 25 (vinte e cinco) jurados que serão sorteados dentre os alistados, 7 (sete) dos 
quais constituirão o Conselho de Sentença em cada sessão de julgamento. 

225 Conselho de sentença é "o grupo de sete pessoas escolhidas concretamente para determinado 
caso previamente incluído na pauta da reunião periódica e que, após prestar o respectivo 
juramento assumirá a função de julgá-lo, sujeitando-se aos ônus e gozando as prerrogativas 
dessa função". (CHOUKR, Fauzi Hassan. Júri: reformas, continuísmos e perspectivas práticas. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p.31). 

226 MARQUES, José Frederico. A instituição do júri. Campinas: Bookseller, 1997. p.148-149. 
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sob o manto de alguma causa de proteção ou justificativa legal, se há a presença de 

motivos para aumentar ou a diminuir a pena eventualmente aplicada.227 

A composição do Conselho de Sentença passa por dois momentos, quais 

sejam, o alistamento dos jurados e, posteriormente (no dia do julgamento), a seleção 

daqueles que vão compor o Conselho de Sentença, ou seja, daqueles que vão atuar 

efetivamente e proferir a decisão. 

Para Fauzi Hassan Choukr, a assunção do cidadão como jurado em um 

caso concreto é o último ato do procedimento de escolha, que ele denomina de 

arregimentação. O procedimento de arregimentação é composto por duas etapas: 

arregimentação em abstrato (inclusão de pessoas na lista anual de jurados e a inclusão 

na lista de uma determinada reunião) e a arregimentação em concreto (potencial 

inclusão no Conselho de Sentença).228 

Tendo em vista o caráter democrático do Júri, deve-se pensar em democracia, 

em igualdade e ausência de hierarquia no poder, a possibilitar igualdade nas ações. 

No caso do Tribunal do Júri, a igualdade não ocorre apenas no momento em que os 

cidadãos jurados realizam a votação. Ao contrário, a igualdade é fator que permeia todo 

o percurso, iniciando com a escolha de quem pode ser alistado e a forma de eleição.229 

O alistamento dos jurados é a atividade anual230 realizada pelo juiz togado, 

com o objetivo de selecionar previamente, dentro da comunidade, as pessoas que 

possuem as aptidões necessárias para, se forem sorteadas (e não recusadas) na 

sessão de julgamento, exercerem a função de jurados e decidir o caso penal. 

 

 

227 MARREY, Adriano; FRANCO, Alberto Silva; STOCO, Rui. Teoria e prática do júri: doutrina, roteiros 
práticos, questionários, jurisprudência. 6.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p.107. 

228 CHOUKR, Fauzi Hassan. Júri: reformas, continuísmos e perspectivas práticas. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2009. p.17. 

229 AVELAR, Daniel Ribeiro Surdi de. A democracia deliberativa e a busca pelo diálogo no Tribunal 
do Júri brasileiro. In: CLÉVE, Clémerson Merlin (Org.). Direito constitucional brasileiro: teoria 
da Constituição e direitos fundamentais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. v.1. p.584-585. 

230 Art. 425, do Código de Processo Penal:” Anualmente, serão alistados pelo presidente do Tribunal 
do Júri de 800 (oitocentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) jurados nas comarcas de mais de 
1.000.000 (um milhão) de habitantes, de 300 (trezentos) a 700 (setecentos) nas comarcas de 
mais de 100.000 (cem mil) habitantes e de 80 (oitenta) a 400 (quatrocentos) nas comarcas de 
menor população”. O projeto do novo Código de Processo Penal (PL n.o 8045/2010), em seu 
art. 338 possui redação muito semelhante, e acrescenta a necessidade de observar "a 
proporcionalidade entre homens e mulheres", o que também consta no art. 351, § 3.o, do referido 
projeto de lei. 
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Portanto, é tarefa muito relevante, pois, se não exercida com cuidado, pode 

afetar diretamente o compromisso democrático da instituição231, prestigiando setores 

sociais de elite e não permitindo que todos (ou ao menos parte) de segmentos da 

sociedade possam participar da construção das decisões judiciais. 

O juiz deve agir com cautela na formação da lista de jurados, procurando em 

vários segmentos da comunidade aquelas pessoas que a representam, evitando 

distinção por setor (destaque) social, pois, como afirma Frederico Marques "pretender 

selecionar jurados apenas nas camadas sociais mais elevadas, porque ali se encontram 

pessoas de maior cultura, é renegar os fundamentos da própria Justiça popular".232 

Os jurados devem ser procurados e selecionados de forma diversificada para que a 

sociedade esteja presente, sempre que possível, em todas as suas camadas.233 

A lista de jurados deve ser a mais ampla possível, sendo formada, como aduz 

James Tubenchlak "de forma equitativa, homens e mulheres, brancos e negros, 

jovens e idosos, católicos judeus e protestantes, espíritas e ateus, ricos e pobres, cultos 

e incultos, metropolitanos, suburbanos e camponeses".234 

Para garantir, ou, ao menos tentar, que a instituição seja a mais democrática 

possível, o § 2.o, do art. 425, do Código de Processo Penal235, prevê que, para a 

formação da lista anual dos jurados, o juiz requisitará às autoridades locais, 

associações de classe e de bairro, entidades associativas e culturais, instituições de 

ensino em geral, universidades, sindicatos, repartições públicas e outros núcleos 

comunitários a indicação de pessoas que reúnam as condições para exercer a 

função de jurado. 

Ainda, com o fim de garantir a participação do maior número de pessoas e 

de evitar a situação do chamado "jurado profissional", o § 4.o, do art. 426, do Código 

de Processo Penal236, determina que o jurado que tiver integrado o Conselho de 

 

231 MARQUES, José Frederico. A instituição do júri. Campinas: Bookseller, 1997. p.161. 
232 Ibid., p.162. 
233 MARREY, Adriano; FRANCO, Alberto Silva; STOCO, Rui. Teoria e prática do júri: doutrina, roteiros 

práticos, questionários, jurisprudência. 6.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p.107. 
234 TUBENCHLAK, James. Tribunal do júri: contradições e soluções. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 

1999. p.107. 
235 O conteúdo do presente artigo é mantido no art. 338, § 2.o, do projeto do novo Código de 

Processo Penal (PL n.o 8045/2010). 
236 A referida previsão se mantém no projeto do novo Código de Processo Penal, no § 4.o, do art. 339. 
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Sentença nos 12 (doze) meses que antecederem à publicação da lista geral fica 

dela excluído.237 

Ocorre que é medida comum em algumas Comarcas a requisição, pelos 

juízes, somente de listas de servidores públicos238 e/ou cadastro de eleitores. Em 

que pese a importância de tais cidadãos, refletem apenas parcialmente os grupos 

sociais que compõem a sociedade e que, muitas vezes, ocupam segmentos econômico-

social favorecidos e não permitem a verdadeira democratização da instituição, com a 

inclusão de membros das mais variadas classes sociais. 

Tão importante quanto o art. 425, do Código de Processo Penal (que versa 

sobre a forma de arregimentação), o art. 436, § 1.o, do referido código239, para evitar 

discriminação entre os cidadãos, prevê que "nenhum cidadão poderá ser excluído 

dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, 

sexo, profissão, classe social ou econômica, origem ou grau de instrução". 

Portanto, para que haja uma efetiva materialização da igualdade, a formação 

da lista de jurados deve ser a mais ampla possível, visando a abranger a maior 

partes da sociedade, observando sua pluralidade social, econômica e cultural, além 

de evitar quaisquer formas de obstáculo ou impedimento relacionadas à raça, etnia, 

entre outros. 

Apenas exige-se como requisito essencial para ser jurado, nos termos do 

art. 436, do Código de Processo Penal, a idoneidade moral.240 "Notória idoneidade" é  

 

237 Para Gustavo Badaró a previsão do § 4.o, do art. 426, Código de Processo Penal, é exagerada, 
pois deve-se evitar o "jurado de carteirinha", porém o jurado que compõe o Conselho de Sentença 
uma única vez não é um "jurado profissional". Badaró afirma que seria mais conveniente a 
apresentação do número de participações que o jurado poderia participar e, automaticamente, 
quando excedesse tal número ficaria impedido de ser jurado. (BADARÓ, Gustavo Henrique Righi 
Ivahy. Processo penal. 4.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p.686). 

238 Neste ponto, afirma Paulo Rangel que "a requisição feita pelo juiz às repartições públicas, às 
associações e aos sindicatos de classes é expressiva da exclusão social dos outros, pois a 
experiência no júri ensina que muitos juízes, inclusive, oficiam ainda às universidades públicas e 
privadas, tornando o julgamento nem tanto por leigos, mas sim por técnicos em Direito, sem 
contar as repartições públicas do tipo procuradorias do Estado e dos municípios que enviam seus 
funcionários formados em Direito. (RANGEL, Paulo. Tribunal do júri: visão linguística, histórica, 
social e jurídica. 2.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p.100). 

239 O projeto do novo Código de Processo Penal (PL n.o 8045/2010), no art. 349, § 1.o, possui 
redação muito semelhante, e acrescenta que não pode haver exclusão dos trabalhos do Júri por 
"deficiência física, quando compatível com o exercício da função". 

240 Art. 436, do Código de Processo Penal: "O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá 
os cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória idoneidade. Da mesma forma, o art. 349, 
caput, do projeto do novo Código de Processo Penal (PL n.o 8045/2010) mantém o requisito da 
'notória idoneidade'". 
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expressão ampla, marcada pela vagueza e ambiguidade, que representa os valores 

e ideologias do magistrado, fazendo parte de um "padrão de normalidade" aceito 

pela sociedade.241 Para uns, tal requisito refere-se à conduta do cidadão e à 

capacidade intelectual, não sendo necessário curso superior, ou ainda, que pertença 

à determinada classe social.242 Para outros, deixa de ser considerado cidadão de 

notória idoneidade aquele que está sendo criminalmente processado, por faltar a ele 

a imparcialidade para exercer o munus de jurado.243 

Desta maneira, por força de previsão legal e constitucional, todo e qualquer 

cidadão brasileiro pode, e deve, atuar na condição de julgador dos crimes dolosos 

contra a vida, participando da construção da decisão sobre o mérito da causa penal. 

São, assim, abolidos quaisquer critérios de natureza discriminatória, permitindo 

que um cidadão, independentemente de sua situação social, política, econômica e 

cultural, possa atuar na condição de jurado, cumprindo, desta forma, o comando do 

art. 5.o, caput, da Constituição. Para cumprir tal objetivo, é sempre necessário o 

aprimoramento da lista de jurados. 

O aprimoramento da seleção dos jurados visa sensibilizar os juízes togados e 

os demais operadores do Tribunal do Júri para obter maior qualidade na formação 

do Conselho de Sentença e nos julgamentos.244 A formação da lista é momento 

muito importante e decisivo para que o tribunal seja efetivamente popular.245 

O Júri é uma instituição igualitária, em que o voto de cada jurado tem o mesmo 

valor, o mesmo peso, independentemente da sua educação/formação ou do status 

social. Para Oscar Chase, o Júri é "uma instituição que verdadeiramente imerge das 

pessoas, quer queiram ou não, em uma arena em que a comunicação e a cooperação 

para além da raça, de etnicidade e de riqueza são obrigatórias".246 

 

241 STRECK, Lênio Luiz. Tribunal do júri: símbolos e rituais. 4.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2001. p.98-101. 

242 NORONHA, Edgar Magalhães. Curso de direito processual penal. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 
1966. p.327. 

243 BONFIM, Edilson Mougenot. Júri: do inquérito ao plenário. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p.192-
193. 

244 DOTTI, René Ariel. A presença do cidadão na reforma do júri: observações sobre a Lei 
n.o 11.689/08 e o Projeto de Lei n.o 156/09. Revista de Informação Legislativa, Brasília, v.46, 
n.183, p.199, jul./set. 2009. 

245 CAMPOS, Walfredo Cunha. Tribunal do júri: teoria e prática. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2018. p.481. 
246 CHASE, Oscar G. Direito, cultura e ritual: sistemas de resolução de conflitos no contexto da cultura 

comparada. Tradução de Sérgio Arenhart e Gustavo Osna. São Paulo: Marcial Pons, 2014. p.87. 
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A democratização do Júri, por meio da adequada composição do corpo de 

jurados – com a participação de setores populares, com grupos ocupacionais 

formados de descendentes de várias etnias –, alteraria a realidade do sistema jurídico-

social, dentro do qual a efetiva aplicação da norma, pelo Júri, teria outros caminhos.247 

A legitimidade dos julgamentos populares, expõe Mauro Viveiros, é dependente 

da mais ampla representatividade das camadas sociais, pois, para além de evitar o 

julgamento de classe, permite "que todas as classes sociais tenham voz e, assim, 

possam desempenhar essa relevante função jurisdicional".248 

Ainda dentro da mesma discussão, o princípio da igualdade é concretizado 

perante o Tribunal do Júri no momento em que os jurados vão decidir a causa. No 

momento da votação todos os sete jurados devem responder os quesitos a eles 

apresentados pelo juiz-presidente. Os votos de todos os jurados têm o mesmo valor, 

a mesma importância e peso para fins de formação do veredicto do Conselho de 

Sentença, como mencionado. O jurado com ensino superior tem um voto com 

idêntico peso ao voto do jurado que não completou o ensino fundamental. 

Após o alistamento – mais democrático possível –, no momento da votação 

tem-se presente o princípio da igualdade e, em razão da pluralidade na formação do 

conselho, é muito importante a adequada elaboração dos quesitos, pois assim se 

possibilita a correta compreensão, pelos jurados – sem conhecimentos técnico-

jurídico –, acerca do que é indagado. Tal compreensão é fundamental para os 

jurados adotarem a medida que consideram mais adequada ao caso concreto. 

O veredicto do Júri é soberano e gera sérias consequências para as partes 

(acusado e vítima), suas respectivas famílias, bem como para a sociedade como um 

todo. Por tal motivo, deve haver a plena ciência e compreensão pelos jurados sobre 

o caso que julgarão, e, para tal, os quesitos devem ser elaborados com perfeição, 

inclusive quanto à sua redação. 

Encerrados os debates e não havendo nenhum esclarecimento a ser feito 

aos jurados, após a leitura do questionário será realizada a votação. A elaboração 

dos quesitos é tarefa que incumbe somente ao juiz, podendo as partes exercer 

 

247 STRECK, Lênio Luiz. Tribunal do júri: símbolos e rituais. 4.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2001. p.142. 

248 VIVEIROS, Mauro. Tribunal do júri na ordem constitucional brasileira: um órgão da cidadania. 
São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003. p.143. 
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influências apenas de modo indireto249, pelas impugnações. O momento da leitura é 

a oportunidade conferida às partes para apresentarem suas reclamações quanto às 

falhas e equívocos na redação dos quesitos, não devendo ser apresentada 

reclamação em outro momento, como, por exemplo, no âmbito da sala especial.250 

O questionário é o conjunto de quesitos elaborados pelo juiz – com base nos 

termos da pronúncia251 ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, 

do interrogatório e das alegações das partes – e apresentados aos jurados.252 

Os quesitos são as perguntas elaboradas, de forma escrita, pelo juiz e dirigidas 

aos jurados, por meio dos quais realizam a votação sigilosa e decidem o caso penal, 

apreciando os fatos.253 

Como já demonstrado, uma das principais críticas feitas ao Tribunal do Júri é 

a ausência de formação técnica dos jurados e, como consequência, a permissão 

para que leigos decidam a causa penal a eles apresentada. Neste ponto, é necessário 

salientar, tendo em vista que os jurados decidem sobre a existência do crime e sua 

autoria, a significativa importância na elaboração, pelo juiz-presidente, dos quesitos 

que serão respondidos. 

Na formulação dos quesitos, o juiz deve agir com cautela para evitar nulidades, 

pois o questionário foi, nas palavras de René Ariel Dotti, no terreno operacional do 

Júri, "um vastíssimo arsenal de nulidades".254 

No mesmo sentido, Antônio Magalhães Gomes Filho, tendo como referência 

o Projeto de Lei n.o 4.203/2001, discorre sobre a simplificação do questionário a ser 

submetido aos jurados, afirmando que, à época, "o sistema, como é notório, tem 

sido gerador de numerosos casos em que os tribunais reconhecem a nulidade do 

 

249 TUBENCHLAK, James. Tribunal do júri: contradições e soluções. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 
1999. p.136. 

250 MARREY, Adriano; FRANCO, Alberto Silva; STOCO, Rui. Teoria e prática do júri: doutrina, roteiros 
práticos, questionários, jurisprudência. 6.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p.360. 

251 Paulo Rangel considera que a elaboração dos quesitos com base na pronúncia e não na peça 
acusatória é medida que viola o sistema acusatório, uma vez que a acusação está sendo 
delimitada pelo juiz e não pela acusação. (RANGEL, Paulo. Tribunal do Júri, visão linguística, 
histórica, social e jurídica. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p.260). 

252 MARREY; FRANCO; STOCO, op. cit., p.335. 
253 Ibid., p.425. 
254 DOTTI, René Ariel. Esboço para a reforma do júri. Revista Brasileira de Ciências Criminais, 

São Paulo, v.3, p.276, 1993.  
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julgamento, por vícios na formulação ou na votação dos quesitos".255 Para o autor, 

as nulidades são fruto de indagações aos jurados acerca de matéria jurídica, e, para 

evitar tais equívocos, considera adequado o sistema anglo-americano no qual o Júri 

decide apenas por culpado ou não culpado (guilty or not guilty).256 

A Lei n.o 11.689/08, além de inúmeras outras alterações que afetaram rito do 

Tribunal do Júri, simplificou a quesitação.257 A simplificação era imprescindível, pois 

os quesitos são instrumentos para a correta decisão dos jurados acerca do caso 

penal e permitem que eles tenham condições de exercer o voto de maneira 

autônoma e consciente, o que é medida necessária considerando a previsão 

constitucional da soberania dos veredictos. 

O parágrafo único, do art. 482, do Código de Processo Penal, para garantir a 

compreensão pelos jurados dos quesitos a serem respondidos, determina que eles 

devem ser redigidos em frases afirmativas, simples e distintas, para que sejam 

respondidos com a suficiente clareza e a necessária precisão.258 

 

255 GOMES FILHO, Antônio Magalhães. Júri: projeto de reforma. Revista Brasileira de Ciências 
Criminais, São Paulo, v.58, p.282, 2006; TORRES, José Henrique Rodrigues. A importância da 
narrativa do fato na imputação inicial, na pronúncia, no libelo e nos quesitos. In: TUCCI, Rogério 
Lauria. Tribunal do júri: estudo sobre a mais democrática instituição jurídica brasileira. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1999. p.211-212. 

256 GOMES FILHO, loc. cit. Em sentido contrário, Mauro Viveiros afirma que "a adoção pura e 
simples do quesito culpado ou inocente padeceria de evidente incompatibilidade com o princípio 
constitucional do sigilo das votações inscrito no art. 5.o, XXXVIII, letra b, da CF e com o princípio da 
incomunicabilidade". (VIVEIROS, Mauro. Tribunal do júri na ordem constitucional brasileira: 
um órgão da cidadania. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003. p.148). Também STRECK, Lênio Luiz. 
Tribunal do júri: símbolos e rituais. 4.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. p.152-153. 

257 Como exemplo da simplificação dos quesitos, em razão das alterações da Lei n.o 11.689/08, tem-
se a forma de quesitação da excludente de ilicitude de legítima defesa (art. 23, inc. II, Código 
Penal). No sistema atual, caso a legítima defesa seja a única tese defensiva, está abarcada no 
quesito "o jurado absolve o acusado?". Caso não seja a tese principal, como temos defendido, 
deve ser elaborado um (único) quesito próprio e autônomo sobre a legítima defesa. Antes da Lei 
n.o 11.689/09, invocada a legítima defesa, seriam formulados inúmeros quesitos, cada quesito 
referente a um dos elementos objetivos constantes no art. 25, do Código Penal. Seriam 
necessários os seguintes quesitos no caso, por exemplo, de legítima defesa própria: a) O réu 
praticou o fato em defesa de sua própria pessoa? b) Defendeu-se o réu de uma agressão atual? 
c) Defendeu-se o réu de uma agressão iminente? d) Defendeu-se o réu de uma agressão injusta? 
e) Os meios empregados na repulsa eram necessário? f) O réu usou moderadamente desses 
meios? g) O réu, excedeu, dolosamente, os limites da legítima defesa? h) O réu, excedeu, 
culposamente, os limites da legítima defesa? 

258 Art. 482, do Código de Processo Penal: "O Conselho de Sentença será questionado sobre 
matéria de fato e se o acusado deve ser absolvido. Parágrafo único. Os quesitos serão redigidos 
em proposições afirmativas, simples e distintas, de modo que cada um deles possa ser 
respondido com suficiente clareza e necessária precisão. Na sua elaboração, o presidente levará 
em conta os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a 
acusação, do interrogatório e das alegações das partes". O projeto do novo Código de Processo 
Penal (PL n.o 8045/2020), no art. 395, parágrafo único, possui mesma previsão quanto a maneira 
com a qual os quesitos devem ser redigidos. 
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Equívocos na elaboração dos quesitos, com redações truncadas, ambíguas 

ou ainda dúbias, são de responsabilidade do juiz-presidente, ou mesmo das partes – 

por omissão – ao não questionar o juiz e solicitar retificação de tais erros. O que não 

é possível é atribuir tais erros aos jurados.  

Erros de julgamento no Tribunal do Júri ocorrem, muitas vezes, não pela 

confusão dos jurados no momento da votação, mas pela má formulação ou explicação 

dos quesitos, sendo que tais atividades cabem exclusivamente ao juiz-presidente e 

às partes.259 Tais erros comprometem a compreensão dos jurados e ensejam a 

decretação de nulidade.260 

A quesitação é uma forma de controle de legalidade da atuação dos jurados, 

pois permite um controle da correlação entre a imputação (delimitada na pronúncia) e 

a sentença261, além de permitir que o Juiz-presidente restrinja a atuação dos jurados 

à matéria de fato (art. 482, do Código de Processo Penal262)263. 

A Constituição assegura aos jurados o direito de decidir com base no critério 

da íntima convicção, sendo os votos sigilosos. Tal sistema de decisão acarreta intensas 

críticas ao Júri, em razão da falta de motivação da decisão penal. 

Em que pese os quesitos não possam suprir de maneira integral a ausência 

de fundamentação, tem-se que podem fazê-lo ao menos de forma parcial, desde 

que seja devidamente observada a ordem de votação dos quesitos (art. 483, do 

Código de Processo Penal264) e estes sejam elaborados e redigidos de maneira 

adequada. 

 

259 VIVEIROS, Mauro. Tribunal do júri na ordem constitucional brasileira: um órgão da cidadania. 
São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003. p.80. 

260 TUBENCHLAK, James. Tribunal do júri: contradições e soluções. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 
1999. p.137; GRINOVER, Ada Pellegrini; FERNANDES, Antonio Scarance; GOMES FILHO, 
Antonio Magalhães. As nulidades no processo penal. 6.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1997. p.268. 

261 CASTRO, Kátia Duarte de. O júri como instrumento do controle social. Porto Alegre: Sérgio 
Antônio Fabris, 1999. p.66-67. 

262 Art. 482. "O Conselho de Sentença será questionado sobre matéria de fato e se o acusado deve 
ser absolvido". 

263 Em que pese o fato de o mencionado artigo prever que os jurados serão questionados sobre a 
matéria de fato, consideramos mais adequado referir-se à matéria como aquela relacionada à 
existência do crime e sua autoria, como já citado. 

264 Art. 483, do Código de Processo Penal: "Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, 
indagando sobre: I – a materialidade do fato; II – a autoria ou participação; III – se o acusado deve 
ser absolvido; IV – se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa; V – se existe 
circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em 
decisões posteriores que julgaram admissível a acusação". 
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A importância na elaboração dos quesitos pode ser demonstrada, por exemplo, 

em situação na qual os dois primeiros quesitos (materialidade e autoria) tenham sido 

respondidos positivamente e exista mais de uma tese de defesa. 

Em circunstâncias como essa, havendo mais de uma tese de defesa, a tese 

principal é aquela que deve ser considerada como respondida no quesito obrigatório: 

"o jurado absolve o acusado?". Ainda, as demais teses defensivas devem ser 

respondidas em quesitos autônomos e posteriores ao quesito obrigatório. Se a tese 

principal é a negativa de autoria e a tese secundária é legítima defesa, tem-se que a 

negativa de autoria deve ser considerada como respondida no quesito obrigatório, e 

quanto à legítima defesa deve ser elaborado um quesito próprio e autônomo com 

redação suficientemente clara. 

A adoção de tal postura, com a formulação adequada dos quesitos, se não é 

suficiente para suprimir e solucionar a ausência de motivação, permite, ao menos, 

que sejam identificadas quais teses foram aceitas e quais foram rejeitas pelo Conselho 

de Sentença, e, assim, pode-se compreender qual tese foi acolhida ou refutada 

pelos jurados.265 

O voto é o momento mais importante do julgamento do Tribunal do Júri, pois 

por meio dele a decisão é efetivamente construída pelos jurados. Já que a 

Constituição assegurou a soberania dos veredictos, determinando que os cidadãos – 

e não o juiz – decidam o mérito dos crimes dolosos contra a vida, para concretizar a 

previsão constitucional é necessário que os quesitos sejam devidamente elaborados 

e compreensíveis, para que todos os jurados – que devem ser selecionados da maneira 

mais abrangente possível dentro da comunidade – possam efetivamente decidir 

acerca da existência do crime e de sua autoria. 

 

265 Esclarece-se ainda, que o projeto do novo Código de Processo Penal (PL n.o 8045/2010) prevê 
simplificação ainda maior para a quesitação, pois, conforme o art. 396, aos jurados será inicialmente 
indagado "se deve o acusado ser absolvido". Apenas se os jurados responderem negativamente o 
quesito, serão formuladas indagações sobre a existência de causa de diminuição da pena e, 
posteriormente, sobre circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena. 



 

  

79

2.4 A PUBLICIDADE DO JULGAMENTO GARANTINDO TRANSPARÊNCIA ÀS 

DECISÕES DOS JURADOS 

O Tribunal do Júri, por ser instituição democrática que permite a participação 

da população no julgamento de determinados casos criminais, deve pautar-se pela 

transparência de seu procedimento e, principalmente, de suas decisões, o que é 

feito pela publicidade das sessões de julgamento. 

A publicidade é elemento fundamental aos princípios democráticos e do 

Estado de Direito, sendo indispensável para a conformação do processo justo, tanto 

que, mesmo se não houvesse previsão constitucional, seria compreendida como 

consequência do caráter democrático da Justiça em um Estado Constitucional.266 

A transparência dos atos estatais é garantida pela publicidade, que tem 

relação direta com a legitimidade do poder de punir do Estado, pois permite o 

conhecimento dos atos pela sociedade e a sua aceitação como ato correto, razoável 

e aceitável.267 Os atos estatais – inclusive do Poder Judiciário – são legítimos, 

aceitos e respeitados somente quando os cidadãos sabem "como", "porque" e "por 

quem" tais atos foram produzidos.268 

Os sujeitos processuais, as partes, a comunidade jurídica e os cidadãos 

devem ter conhecimento sobre os delitos investigados e julgados, bem como sobre o 

momento do julgamento e do seu resultado.269 No Tribunal do Júri, é essencial que a 

sociedade tenha informações completas do julgamento (sessão e resultado), pois 

trata-se do único caso em que o ordenamento jurídico permite a atuação direta dos 

cidadãos para decidir uma causa de natureza penal, sendo o veredicto marcado 

pela soberania. 

A publicidade é uma "garantia de segundo grau" ou "garantia de garantias", 

na medida em que a realização de atos processuais como a instrução, na presença  

 

266 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de direito 
constitucional. 6.ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p.812. 

267 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Processo penal. 4.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2016. p.69. 

268 MORAES, Maurício Zanoide de. Publicidade e proporcionalidade na persecução penal brasileira. 
In: FERNANDES, Antônio Scarance; ALMEIDA, José Raul Gavião de; MORAES, Maurício 
Zanoide de (Org.). Sigilo no processo penal: eficiência e garantismo. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2008. p.41. 

269 GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal: abordagem conforme a CF e o Pacto de 
São José da Costa Rica. 3.ed. São Paulo: Gen-Atlas, 2016. p.398. 
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do público, permite a observância das garantias primárias – contestação à acusação, 

ônus da prova e contraditório com defesa – bem como o desenvolvimento de um 

método processual acusatório.270 

Para Ferrajoli, a publicidade é o requisito mais elementar do método acusatório, 

e, "com base nela os procedimentos de formulação de hipóteses e de averiguação 

da responsabilidade penal devem desenvolver-se à luz do sol, sob o controle da 

opinião pública e sobretudo do imputado e seu defensor".271 

A garantia da publicidade dos atos do Poder Judiciário – do qual o Júri faz 

parte – é princípio constitucional com previsão no inc. IX, do art. 93272 e no inc. LX, 

do art. 5.o273, ambos da Constituição de 1988. No plano infraconstitucional, o art. 792, 

do Código de Processo Penal, garante a publicidade das audiências, das sessões e 

dos outros atos processuais.274 

No processo, como um todo, a publicidade pode ser classificada como geral, 

em que todos têm acesso ao conteúdo dos autos, ou restrita, em que apenas as partes 

e seus advogados têm acesso aos autos. Pode, ainda, ser imediata, quando a 

presença das partes, advogados e do público em geral ocorre na ocasião da prática 

do ato processual, ou mediata, quando o acesso é apenas ao resultado do ato.275 

 

270 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. Tradução de Ana Paula Zomer 
Sica, Fauzi Hassan Choukr, Juarez Tavares e Luiz Flávio Gomes. 3.ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2010. p.567. 

271 FERRAJOLI, loc. cit. 
272 Art. 93, inc. IX, da Constituição Federal: "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário 

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

273 Art. 5.o, inc. LX, da Constituição Federal: "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos 
processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem". 

274 Art. 792, do Código de Processo Penal: "As audiências, sessões e os atos processuais serão, em 
regra, públicos e se realizarão nas sedes dos juízos e tribunais, com assistência dos escrivães, do 
secretário, do oficial de justiça que servir de porteiro, em dia e hora certos, ou previamente 
designados. § 1.o. Se da publicidade da audiência, da sessão ou do ato processual, puder resultar 
escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem, o juiz, ou o tribunal, câmara, 
ou turma, poderá, de ofício ou a requerimento da parte ou do Ministério Público, determinar que o 
ato seja realizado a portas fechadas, limitando o número de pessoas que possam estar 
presentes. § 2.o As audiências, as sessões e os atos processuais, em caso de necessidade, 
poderão realizar-se na residência do juiz, ou em outra casa por ele especialmente designada". 

275 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de direito 
constitucional. 6.ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p.812-813. 
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A regra é a publicidade geral e imediata de todos os atos processuais276, e as 

restrições somente podem ocorrer nas hipóteses previstas na própria Constituição.277 

Interessante questão acerca da publicidade nos julgamentos ocorridos perante 

o Tribunal do Júri refere-se ao momento da votação realizada pelos jurados que 

compõem o Conselho de Sentença, por meio do depósito, na urna, das cédulas 

"sim" e "não". Conforme o art. 485, do Código de Processo Penal278, após os 

debates e não existindo diligência a ser efetuada ou dúvidas pelos jurados, estes, 

juntamente como o juiz presidente, o Ministério Público, o assistente, o querelante, o 

defensor do acusado, o escrivão e o oficial de Justiça dirigir-se-ão à sala especial a 

fim de ser procedida a votação. 

A votação, na denominada sala especial279, gera polêmica acerca de eventual 

descumprimento das determinações constitucionais sobre a publicidade dos julgamentos 

realizados pelo Poder Judiciário (art. 5.o, inc. LX e art. 93, inc. IX, ambos da 

Constituição Federal). A controvérsia ocorreu porque a votação na sala especial não 

ocorre na presença do público em geral que acompanha os trabalhos desde a instalação 

da sessão do Júri. 

Segundo René Ariel Dotti, a "sala secreta", cuja origem remete ao Júri anglo-

saxão, não tem mais lugar na atualidade, pois se faz necessário o debate de questões 

de interesse público, além de que os meios de comunicação trazem informações aos 

jurados, mesmo antes de exercerem sua função.280 A partir da leitura dos art. 5.o, 

inc. LX e 93, inc. IX, ambos da Constituição Federal, o autor afirma que a regra é a 

realização da votação de maneira pública, sendo que apenas nas hipóteses 

 

276 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de direito 
constitucional. 6.ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p.813. 

277 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Processo penal. 4.ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2016. p.69. 

278 Art. 485, do Código de Processo Penal: "Não havendo dúvida a ser esclarecida, o juiz presidente, 
os jurados, o Ministério Público, o assistente, o querelante, o defensor do acusado, o escrivão e o 
oficial de justiça dirigir-se-ão à sala especial a fim de ser procedida a votação. § 1.o Na falta de 
sala especial, o juiz presidente determinará que o público se retire, permanecendo somente as 
pessoas mencionadas no caput deste artigo. § 2.o O juiz presidente advertirá as partes de que 
não será permitida qualquer intervenção que possa perturbar a livre manifestação do Conselho e 
fará retirar da sala quem se portar inconvenientemente". 

279 Antes das alterações oriundas da Lei n.o 11.689/2008, o local em que se realizava a votação era 
denominado de "sala secreta", para a qual, nos termos do art. 481, do Código de Processo Penal, 
os jurados, as partes, o juiz e os demais servidores de Judiciário que atuavam na sessão de 
julgamento, se dirigiam para concretizar a votação e julgar o caso penal. O projeto do novo 
Código de Processo Penal, no art. 398, caput, prevê a manutenção da sala especial. 
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constitucionais – interesse público e defesa da intimidade – é permitida a restrição 

da publicidade.281 

Há ainda, entendimento no sentido de que no Júri não é possível a existência 

de qualquer das hipóteses de restrição da publicidade (preservar a intimidade do 

interessado ou quando o interesse social exigir), pois o voto do jurado é secreto, 

logo não há motivo para a votação se realizar em sala própria282, sem a presença do 

público em geral. 

Alega-se, também, que o § 1.o, do art. 483, do Código de Processo Penal, 

garante que caso seja obtido número de votos superior a três não há necessidade de 

revelar o conteúdo dos demais votos, sendo que tal medida preserva o sigilo do voto de 

cada jurado individualmente, pois não se saberá como cada jurado votou. Tal 

sistemática acarreta a desnecessidade de realização dos votos em sala secreta, já 

que preserva o sigilo dos votos.283 

Com relação às vantagens da realização do ato na presença do réu e demais 

presentes, afirma-se: i) o valor educativo altamente didático, direcionado a todos os 

membros da comunidade; ii) evitar rituais não previstos em lei como "acordo de 

cavalheiros" e explicações pelo juiz; iii) plena transparência, apta a afastar especulações 

sobre o que ocorreu na sala especial.284 

Por outro lado, há posicionamentos no sentido de que a votação em sala 

especial não foi abolida pela Constituição, bem como não viola a garantia constitucional 

da publicidade.285 

Adriano Marrey destaca que a regra do art. 93, inc. IX, da Constituição 

Federal destina-se aos órgãos do Poder Judiciário comum, porém o Tribunal do Júri 

 

280 DOTTI, René Ariel. A publicidade dos julgamentos e a "sala secreta" do júri. Doutrinas essenciais 
processo penal. Revista dos Tribunais, São Paulo, v.4, p.527, 2012. 

281 Ibid, p. 530-531. 
282 TUBENCHLAK, James. Tribunal do júri: contradições e soluções. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 

1999. p.128. 
283 GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal: abordagem conforme a CF e o Pacto de 

São José da Costa Rica. 3.ed. São Paulo: Gen-Atlas, 2016. p.412. 
284 TUBENCHLAK, op. cit., p.128-129. 
285 PORTO, Hermínio Alberto Marques. Júri: procedimentos e aspectos do julgamento, questionários. 

8.ed. São Paulo: Malheiros, 1996. p.325-328. No mesmo sentido: LOPES, Maurício Antônio 
Ribeiro. Do sigilo e da incomunicabilidade do júri. comentários – crítica – jurisprudência – aproximação 
ao direito norte-americano – proposições. In: TUCCI, Rogério Lauria (Org.). Tribunal do júri: 
estudo sobre a mais democrática instituição jurídica brasileira. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1999. p.272-273; CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Tribunal do júri: 
procedimento especial comentado por artigos. 2.ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p.23. 
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é órgão especial do Judiciário.286 Há, ainda, a necessidade de garantir o sigilo das 

votações, que garante a independência dos jurados – que não gozam das garantias 

do juiz togado –, bem como a independência no momento da votação, como forma 

de proteger a imparcialidade dos jurados para que possam julgar o caso com 

tranquilidade287, livres de quaisquer formas de pressões, ameaças ou coações que 

podem ocorrer em razão da presença de amigos e/ou familiares da vítima ou 

do acusado.288 

Como afirma Antônio Scarance Fernandes, a votação em sala especial 

constitui "hipótese de publicidade restrita justificável pela necessidade de preservar 

os jurados, pois podem eles, em virtude da presença do réu e de populares, 

sentirem-se intimidados, afetando-se a imparcialidade do julgamento".289 

Para além da preservação do sigilo das votações, da independência e da 

imparcialidade dos jurados, a votação em recinto especial e não acessível ao público 

como um todo presta-se a evitar a quebra da incomunicabilidade entre os jurados.290 

O sigilo da votação não é só o do voto, mas de todo o procedimento de 

votação, que é o ato de votar.291 Se os jurados realizam o procedimento da votação 

na presença do público, e alguma pessoa que acompanha a sessão se manifesta, 

por exemplo, ameaçando o Conselho de Sentença, mesmo que o juiz utilize o poder 

de polícia e a pessoa seja retirada do plenário, a situação de constrangimento já 

está consumada e pode afetar o julgamento. 

A questão envolvendo a votação (à época) em sala secreta ou na presença 

do público em geral chegou ao Supremo Tribunal Federal por intermédio do Recurso 

Extraordinário n.o 140975/RJ, de relatoria do ministro Paulo Brossard, que foi julgado 

 

286 MARREY, Adriano; FRANCO, Alberto Silva; STOCO, Rui. Teoria e prática do júri: doutrina, roteiros 
práticos, questionários, jurisprudência. 6.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p.365. 

287 CAMPOS, Walfredo Cunha. Tribunal do júri: teoria e prática. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2018. p.9. 
288 MARREY; FRANCO; STOCO, op. cit., p.364-365. No mesmo sentido: VIVEIROS, Mauro. Tribunal 

do júri na ordem constitucional brasileira: um órgão da cidadania. São Paulo: Juarez de 
Oliveira, 2003. p.176. 

289 FERNANDES, Antônio Scarance. Processo penal constitucional. 7.ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2012. p.78.  

290 MARREY, Adriano; FRANCO, Alberto Silva; STOCO, Rui. Teoria e prática do júri: doutrina, roteiros 
práticos, questionários, jurisprudência. 6.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p.366. Em 
sentido contrário: BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Processo penal. 4.ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2016. p.655. Por outro lado, analisando os art. 379, § 1.o e 398, ambos do 
projeto do novo Código de Processo Penal (PL n.o 8045/2010) verifica-se que há intenção em abolir a 
incomunicabilidade dos jurados, tanto que há previsão para que eles deliberem sobre a votação. 

291 NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do júri. 2.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p.29. 
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na data de 26 de junho de 1992.292 No referido recurso, a corte constitucional 

entendeu que a votação em "sala secreta" não viola a previsão de julgamento público 

pelo Poder Judiciário, uma vez que a Constituição prevê o sigilo nas votações 

(art. 5.o, inc. XXXVIII, 'b"), que constitui uma garantia dos jurados, assim como a 

inamovibilidade é uma garantia para os juízes togados. Ainda destacou que o 

Tribunal do Júri faz parte do Poder Judiciário em condição especialíssima, devendo 

ser observadas as regras do art. 5.o, inc. XXXVIII e não apenas aquela prevista no 

art. 93, inc. IX.  

Em que pese a publicidade geral dos julgamentos do Poder Judiciário e a 

possibilidade de acompanhamento pela população acerca de todos os processos, na 

prática os procedimentos, principalmente a instrução e o julgamento, não são 

efetivamente abertos e acompanhados pelo público, seja porque as audiências são 

realizadas, em regra, em salas sem estrutura para acomodar terceiras pessoas além 

das partes, seja porque a decisão em si é proferida pelo juiz em seu gabinete, 

ocorrendo a publicidade apenas no momento de sua publicação. 

Situação oposta se observa no Júri, em que todos os atos são realizados de 

portas abertas e na presença do povo293, desde o início da sessão com sua instalação, 

passando pelos atos de instrução e pelos debates, chegando até a decisão e a leitura da 

sentença. No Tribunal do Júri, salvo situações que afetem a ordem dos trabalhos, 

não há limitação para quem tem interesse em acompanhar a sessão de 

julgamento.294 

 

292 "TRIBUNAL DO JÚRI. Sigilo das votações (art. 5., XXXVIII, CF.) e publicidade dos julgamento 
(art. 93, IX, CF.). Conflito aparente de normas. Distinção entre julgamento do Tribunal do Júri e 
decisão do Conselho de Jurados. Manutenção pelo sistema constitucional vigente do sigilo das 
votações, através de disposição especifica. DEFENSOR PÚBLICO. Intimação pessoal (Lei 
7.871/89). Aplicação restrita as instancias ordinárias. AGRAVO REGIMENTAL. Interposição por 
meio de fac-simile (fax). Impossibilidade ante a ausência de autenticidade exigida pela norma 
processual (art. 374 do CPC.)" (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 140975 AgR. Relator(a): 
Min. Paulo Brossard. Julgamento: 23/06/1992. Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação: DJ 
21-08-1992 PP-12786 EMENT VOL-01671-03 PP-00512 RTJ VOL-00141-03 PP-01007. 
Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=1523605>. Acesso em: 28 
ago. 2019). 

293 VIVEIROS, Mauro. Tribunal do júri na ordem constitucional brasileira: um órgão da cidadania. 
São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003. p.176. 

294 LOPES, Maurício Antônio Ribeiro. Do sigilo e da incomunicabilidade do júri. comentários – crítica – 
jurisprudência – aproximação ao direito norte-americano – proposições. In: TUCCI, Rogério Lauria 
(Org.). Tribunal do júri: estudo sobre a mais democrática instituição jurídica brasileira. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p.279. 
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Conforme os dispositivos constitucionais, uma das hipóteses de publicidade 

restrita é aquela que visa proteger o interesse social, que, no caso do Júri, consiste 

justamente em assegurar que os jurados decidam de maneira isenta e sem pressões.295 

O julgamento pelo Júri é público e permite que todos que tenham interesse 

em assistir assim o façam. Apenas a votação é secreta para assegurar e garantir ao 

cidadão jurado que sua convicção não será publicizada.296 

A decisão dos jurados é uma decisão soberana: tem eles o dever de julgar o 

crime doloso contra a vida e não precisam apresentar seus argumentos. Não 

possuem as garantias constitucionais previstas para os juízes, como mencionado, 

mas devem julgar com isenção e imparcialidade, as quais, para serem alcançadas, 

exigem ausência de pressões e constrangimento. Para garantir tais características 

em suas decisões, o local adequado para a votação livre é a sala especial. 

Se ao Júri é assegurada a soberania de seus veredictos, necessário que a 

sociedade tenha acesso ao julgamento (procedimento e resultado), pois, somente 

assim, as decisões chegam ao conhecimento público e demonstram em que sentido 

os jurados votaram, algo de extrema relevância para conferir legitimidade ao 

julgamento. 

 

295 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Processo penal. 4.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2016. p.654. 

296 RANGEL, Paulo. Direito processual penal. 21.ed. São Paulo: Atlas, 2013. p.15. 
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3 A CONTROVÉRSIA DA REVISÃO CRIMINAL DAS DECISÕES DO TRIBUNAL 
DO JÚRI 

A soberania dos veredictos, como apresentado no capítulo acima, consiste 

na impossibilidade de julgamento dos crimes dolosos contra a vida por qualquer 

órgão que não seja o Tribunal do Júri, por meio da decisão proferida pelos cidadãos 

na condição de jurados. Ainda, a soberania evita que a decisão proferida pelos 

jurados seja, no mérito, alterada por juízes togados, sob pena de violar o princípio do 

juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. 

Contudo, a soberania não tem caráter absoluto, pois o ordenamento jurídico 

não poderia criar um poder ilimitado aos jurados e permitir que o julgamento por eles 

realizado ficasse isento de qualquer forma de controle, em especial daquele exercido 

pelo Poder Judiciário. 

Como em todas as decisões proferidas pelo Poder Judiciário (no qual o 

Tribunal do Júri se enquadra) é aqui cabível a utilização dos recursos legalmente 

previstos. Uma das principais formas de controle, que permite análise da legalidade 

do julgamento do Júri, é a apelação prevista no art. 593, inc. III, do Código de 

Processo Penal. 

Outro importante instrumento de controle da legalidade – e também da 

Justiça – das decisões judiciais é a revisão criminal. Neste ponto, existe uma tensão 

entre os julgamentos do Tribunal do Júri e a revisão criminal, especificamente quanto 

ao cabimento desta e aos seus efeitos quando julgada procedente. 

A tensão tem mais destaque quando se analisa a possibilidade de julgamento 

do mérito de um crime doloso contra a vida por desembargadores (ou outro 

magistrado) e a violação da soberania dos veredictos e, consequentemente, do juiz 

natural constitucionalmente previsto. 

No presente capítulo serão apresentadas as características da revisão criminal, 

para, posteriormente, aprofundar sua relação com o Tribunal do Júri. Analisar-se-á a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, e, por 

fim, será apresentada possível solução conciliatória entre a soberania dos veredictos 

e os efeitos da revisão criminal das decisões proferidas pelos jurados. 
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3.1 A REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO EM FACE DE ERRO 

JUDICIÁRIO 

 

A revisão criminal está prevista no art. 621, do Código de Processo Penal, 

Capítulo VII (da revisão), título II, que versa sobre os recursos em geral.297 

Entretanto, mesmo prevista como um recurso, a sua natureza jurídica foi tema que 

ensejou debates doutrinários, especialmente se revisão é um recurso (sui generis298 

ou recurso de caráter especial misto e objetivo geral) ou, ainda, uma ação. 

A partir das características da revisão criminal, Walter P. Acosta a definia como 

misto de recurso e ação, algo que era assemelhado à ação rescisória cível, 

"destinado a ajustar o julgado, tornado definitivo, a circunstâncias ou provas omitidas 

no curso da ação penal, ou, embora apresentadas, errôneamente consideradas ou 

avaliadas".299 

Espínola Filho ponderava que a revisão era um recurso de caráter especial 

misto e objetivo geral. O aspecto especial misto se dá pelo fato de a revisão participar 

de recurso, porém, aproximando-se de uma ação, tal como a rescisória, em matéria 

cível. O objetivo geral é resultado da possibilidade de exame completo da causa.300 

Há, ainda, aqueles que consideram a revisão criminal uma verdadeira ação, 

uma vez que o seu ajuizamento instaura uma nova ação e conduz à formação de 

nova relação processual. Tourinho Filho afirma que é uma ação penal de natureza 

 

297 Bento Faria destaca que a revisão criminal, no direito brasileiro, foi criada pelo Decreto 
n.o 847/1890 e mantida pelo Decreto n.o 848/1890 e pela Lei n.o 221/1894. (FARIA, Bento de. 
Código de processo penal. 2.ed. Rio de Janeiro: Record, 1960. v.2. p.148). A revisão criminal foi 
constitucionalmente prevista pela primeira vez no art. 81, da Constituição de 1891. Na 
Constituição de 1934, a revisão criminal estava presente no art. 76, 3, que previa a competência 
do Supremo Tribunal Federal. Por sua vez, a Constituição de 1937 nada dispõe acerca da 
revisão, em que pese durante a sua vigência, em 1941, seja editado do Código de Processo 
Penal, no qual consta a revisão criminal. A carta de 1946 novamente prevê a revisão criminal 
quando apresenta a competência do Supremo Tribunal Federal (art. 101, inc. IV). Pela 
Constituição de 1967 foi mantida a regra da competência do Supremo Tribunal Federal para 
processar e julgar a revisão criminal (art. 114, inc. I, "m"), o que foi mantido pela Emenda 
Constitucional n.o 01/69 (art. 119, inc. I, "m"). 

298 Neste sentido: NORONHA, Edgar Magalhães. Curso de direito processual penal. 2.ed. São 
Paulo: Saraiva, 1966. p.509-510. 

299 ACOSTA, Walter P. O processo penal. 16.ed. Rio de Janeiro: Editora do Autor, 1984. p.369. 
300 ESPÍNOLA FILHO, Eduardo. Código de processo penal brasileiro anotado. 5.ed. Rio de 

Janeiro: Rio, 1976. v.6. p.352 e 359. 
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constitutiva, pois objetiva alteração ou extinção de uma relação jurídica, e visa a 

desconstituir a sentença condenatória transitada em julgado.301 

Após análise dos fundamentos acerca da natureza da revisão, Maria Elisabeth 

Queijo conclui que a revisão tem natureza de ação. A autora pondera que na revisão, 

ao contrário do recurso e à semelhança de uma ação, surge uma nova relação 

processual. Aduz que o recurso impede o trânsito em julgado, enquanto a revisão o 

pressupõe. No mesmo sentido, o recurso tem prazo para utilização, e a revisão não 

possui limitação temporal.302 

Em que pesem os diferentes posicionamentos acerca da natureza da revisão 

criminal, tem prevalecido o entendimento de que se trata de ação autônoma de 

impugnação303 das decisões judiciais transitadas em julgado.304 

O fundamento da revisão criminal é questionar uma decisão judicial, já 

acobertada pela autoridade da coisa julgada, em razão de erro305 judiciário ou 

injustiça da decisão.306  

Aduz Espínola Filho, que a revisão tem a finalidade de reintegrar a dignidade 

da Justiça, em que ela própria é chamada a refazer o exame do caso, verificando 

 

301 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. 33.ed. São Paulo: Saraiva, 2011. v.4. 
p.706. 

302 QUEIJO, Maria Elisabeth. Da revisão criminal: condições da ação. São Paulo: Malheiros, 1998. 
p.128-131. 

303 Por ação autônoma de impugnação no processo penal será utilizado o conceito apresentado por 
Gustavo Badaró, para quem tais ações são instrumentos utilizados para atacar uma decisão 
judicial, mas não no mesmo processo em que proferida. São ações que dão origem a um 
processo autônomo. (BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Manual dos recursos penais. 
2.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p.467). 

304 Neste sentido: Ibid., p.471; BONFIM, Edilson Mougenot. Código de processo penal anotado. 
4.ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p.1170; GRINOVER, Ada Pellegrini; FERNANDES, Antonio 
Scarance; GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Recursos no processo penal. 7.ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2011. p.241; LOPES JR., Aury. Direito processual penal. 13.ed. 3.a 
Tiragem. São Paulo: Saraiva, 2016. p.1105; MAZZILI, Hugo Nigro. Revisão pro societate. 
Doutrinas Essenciais Processo Penal, São Paulo, v.5, p.909, 2012; MOSSIN, Heráclito 
Antônio. Revisão criminal no direito brasileiro. São Paulo: Atlas, 1994. p.61; RANGEL, Paulo. 
Direito processual penal. 21.ed. São Paulo: Atlas, 2013. p.1077-1078; TOURINHO FILHO, 
Fernando da Costa. Processo penal. 33.ed. São Paulo: Saraiva, 2011. v.4. p.705. No projeto do 
novo Código de Processo Penal, atual PL n.o 8045/2010, a revisão criminal está localizada no 
Livro IV, que versa sobre "ações de impugnação". 

305 Para fins de revisão criminal podem ser objetos tanto o erro de fato como o erro de direito, pois o 
ordenamento jurídico pátrio permite a reparação de erro, não limitando a uma ou outra espécie 
(QUEIJO, op. cit., p.81). 

306 ESPÍNOLA FILHO, Eduardo. Código de processo penal brasileiro anotado. 5.ed. Rio de 
Janeiro: Rio, 1976. v.6. p.360. 
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que a sentença anteriormente proferida está contaminada de erro e, por tal razão, 

corrigindo o erro e restabelecendo o justo, o certo.307 

Examinar um processo já findo, para reparar um erro do judiciário, é a 

finalidade da revisão criminal.308 A justificativa da revisão criminal é a falibilidade 

humana, que enseja a existência de mecanismos aptos à correção de erros.309 Tendo 

em vista que uma condenação equivocada, acobertada pelo trânsito em julgado, 

afeta diretamente o relevantíssimo direito de liberdade do cidadão, é necessário que 

"mesmo após o trânsito em julgado, haja algum mecanismo para fazer aflorar a 

justiça, corrigindo erros cuja perpetuação seria inaceitável".310 

O erro judiciário, que resulta em uma condenação injusta, não é prejudicial 

somente ao réu: também o é para toda a sociedade, que passa a desconfiar da 

Justiça.311 Para “reabrir” o processo em que houve um erro judiciário ou uma 

sentença condenatória injusta, superando a imutabilidade da coisa julgada, o 

legislador criou a revisão criminal.312 

O ordenamento jurídico brasileiro consagra a revisão criminal como um instituto 

cabível somente a favor do condenado313, um instituto pro reo. Consequentemente, 

não há que se falar em revisão criminal pro societate314, qual seja, aquela cujo escopo é 

 

307 Ibid., p.361. 
308 ACOSTA, Walter P. O processo penal. 16.ed. Rio de Janeiro: Editora do Autor, 1984. p.369. 
309 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Manual dos recursos penais. 2.ed. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2017. p.471. 
310 BADARÓ, loc. cit., p.471. 
311 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. 33.ed. São Paulo: Saraiva, 2011. v.4. 

p.699. 
312 Ibid., p.700. 
313 BONFIM, Edilson Mougenot. Código de processo penal anotado. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

p.1170; CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Tribunal do júri: procedimento 
especial comentado por artigos. 2.ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p.377; MÉDICI, Sérgio de 
Oliveira. Revisão criminal. 2.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p.233-237; QUEIJO, 
Maria Elisabeth. Da revisão criminal: condições da ação. São Paulo: Malheiros, 1998. p.66; 
TOURINHO FILHO, op. cit., p.703. 

314 Em sentido contrário, Espínola Filho aduz que "o instituto da revisão deveria ter um alcance mais 
amplo, cabendo contra as sentenças, fôssem quais fôssem as suas conclusões, tanto as 
absolutórias quanto as condenatórias". (ESPÍNOLA FILHO, Eduardo. Código de processo penal 
brasileiro anotado. 5.ed. Rio de Janeiro: Rio, 1976. v.6. p.362). Na mesma esteira, Hugo Nigro 
Mazzilli discorre que "não se pode esquecer da liberdade dos cidadãos, grandemente ameaçada 
pelo insuficiente controle estatal da criminalidade. Enfim, o que se torna desejável é um sistema 
harmônico, onde os interesses sejam adequadamente tutelados, sejam os de justiça, sejam os de 
segurança; tanto os do réu como os da sociedade. Ademais, a fixação de um prazo de cabimento 
para a revisão pro societate elidiria a preocupação de Alimena, de insegurança indefinida do 
absolvido. E, por fim, se pode haver um interesse de terceiros na estabilidade da situação jurídica 
do absolvido – como lembra Carnelutti – não menos certo será, agora, lembrar que também estes 
podem ter interesse na revisão de uma absolvição injusta, como, p. ex., se esta se fundar numa 
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a desconstituição de sentença absolutória315 com trânsito em julgado, com o fim de 

agravar – de qualquer forma – a situação do condenado. 

A vedação da revisão criminal contra o interesse do condenado foi analisada 

por Magalhães Noronha, para quem a segurança da coisa julgada somente pode 

ceder frente aos imperativos da liberdade humana, e "quando está em jôgo o status 

libertatis da pessoa, quando está em choque a liberdade da criatura desaparece 

aquela exigência da estabilidade da decisão".316 

Na Constituição de 1988, ao contrário do que ocorreu, por exemplo, nas 

Constituições de 1891317 e 1934318, não há previsão expressa sobre o instituto da 

revisão criminal e, consequentemente, sobre a possibilidade de utilização somente 

em favor do acusado.  

Todavia, mesmo sem previsão expressa na atual carta constitucional, a 

impossibilidade de revisão pro societate pode ser extraída a partir do art. 626, 

parágrafo único, do Código de Processo Penal e do art. 8.4 da Convenção Americana 

de Direitos Humanos. 

Com relação ao art. 626, parágrafo único, do Código de Processo Penal319, 

verifica-se que tal dispositivo não permite que a revisão possa agravar – de qualquer 

maneira – a pena imposta. 

Para além da previsão do referido código, conforme o art. 8.4, da Convenção 

Americana de Direito Humanos320, uma vez absolvido o acusado, e transitada em  

 

excludente da criminalidade que inexistiu, ou na cabal negativa do fato, que se verificou 
posteriormente existir: nestes casos, os terceiros seriam visivelmente prejudicados, com 
cerceamento à sua via civil". (MAZZILI, Hugo Nigro. Revisão pro societate. Doutrinas Essenciais 
Processo Penal, São Paulo, v.5, p.910, 2012). 

315 RANGEL, Paulo. Direito processual penal. 21.ed. São Paulo: Atlas, 2013. p.1081. 
316 NORONHA, Edgar Magalhães. Curso de direito processual penal. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 

1966. p.511. 
317 Art. 81, da Constituição de 1891: "Os processos findos, em matéria crime, poderão ser revistos a 

qualquer tempo, em beneficio dos condenados, pelo Supremo Tribunal Federal, para reformar ou 
confirmar a sentença". 

318 Art. 76, 3, da Constituição de 1934: "rever, em benefício dos condenados, nos casos e pela forma 
que a lei determinar, os processos findos em matéria criminal, inclusive os militares e eleitorais, a 
requerimento do réu, do Ministério Público ou de qualquer pessoa". 

319 Art. 626, parágrafo único, do Código de Processo Penal: "De qualquer maneira, não poderá ser 
agravada a pena imposta pela decisão revista". 

320 Art. 8.4, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos: "O acusado absolvido por sentença 
transitada em julgado não poderá ser submetido a novo processo pelos mesmos fatos". 
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julgado a sentença, ele não poderá ser novamente julgado pelos mesmos fatos. 

Portanto, uma revisão criminal cujo escopo é alterar uma sentença absolutória com 

trânsito em julgado acarreta um novo julgamento do réu, pelos mesmos fatos. 

Assim, em que pese a ausência de previsão constitucional acerca da impossibilidade 

de revisão criminal pro societate, tem-se que tal modalidade de revisão é incabível 

no ordenamento jurídico brasileiro. 

A revisão criminal possui uma condição de admissibilidade: a existência de 

uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado. No art. 621, do Código 

de Processo Penal, consta a expressão "processos findos", que está se referindo 

àquele com sentença transitada em julgado321, logo, àqueles em que a decisão é 

irrecorrível, ou seja, acobertada pela coisa julgada.322 

Tendo em vista que o trânsito em julgado é a condição de admissibilidade da 

revisão criminal, pois ela tem a finalidade de rescindir a decisão dos "processos 

findos"323, é incabível sua utilização quando ainda cabe algum recurso, ainda que 

seja o recurso extraordinário324 ou o recurso especial.325 A necessidade de trânsito 

em julgado da sentença condenatória é reforçada pelo § 1.o, do art. 625, do Código 

de Processo Penal, segundo o qual "o requerimento será instruído com a certidão de 

haver passado em julgado a sentença condenatória".326 

Considerando a necessidade de trânsito em julgado, não importa como a 

decisão tornou-se imutável, se foi pela ausência de apelação ou se esta foi julgada 

pela instância superior, mas não foi provida.327 Conforme Gustavo Badaró, "a lei não 

exige que se trata de decisão em última instância"328, de forma que é cabível revisão 

 

321 GRINOVER, Ada Pellegrini; FERNANDES, Antonio Scarance; GOMES FILHO, Antonio 
Magalhães. Recursos no processo penal. 7.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p.246. 

322 MÉDICI, Sérgio de Oliveira. Revisão criminal. 2.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. 
p.153. 

323 ESPÍNOLA FILHO, Eduardo. Código de processo penal brasileiro anotado. 5.ed. Rio de 
Janeiro: Rio, 1976. v.6. p.365-366. 

324 NORONHA, Edgar Magalhães. Curso de direito processual penal. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 
1966. p.512. 

325 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. 33.ed. São Paulo: Saraiva, 2011. v.4. 
p.706-707. 

326 Art. 625, § 1.o, do Código de Processo Penal: "O requerimento será instruído com a certidão de 
haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação 
dos fatos argüidos". 

327 ACOSTA, Walter P. O processo penal. 16.ed. Rio de Janeiro: Editora do Autor, 1984. p.370. 
328 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Manual dos recursos penais. 2.ed. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2017. p.471. 
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criminal de uma sentença condenatória contra a qual não se interpôs apelação, assim 

como de um acórdão condenatório em grau de recurso extraordinário.329 

A sentença absolutória imprópria, em que pese absolver o acusado 

considerado inimputável, impõe a medida de segurança330, que, ontologicamente, 

tem viés sancionatório e pode, inclusive, impor a privação da liberdade pelo 

internamento em hospital de custódia (art. 96, inc. I, do Código Penal). 

Por tal motivo, a doutrina majoritária considera admissível a revisão criminal 

em face da sentença de absolvição imprópria.331 

Existindo o trânsito em julgado da sentença condenatória – ou absolutória 

imprópria –, o Código de Processo Penal não prevê prazo máximo para o ajuizamento 

do pedido revisional. Ao contrário, o art. 622, do Código de Processo Penal, prevê 

que "a revisão poderá ser requerida em qualquer tempo, antes da extinção da pena 

ou após". 

A ausência de prazo para o ajuizamento da revisão é reflexo de sua finalidade, 

qual seja, servir de instrumento para corrigir um erro do Poder Judiciário. Caso 

existisse prazo para a propositura da revisão, existiria também um prazo para 

convalidar o erro do Judiciário.332 

Ainda que o condenado venha a cumprir integralmente a pena imposta, ou 

mesmo venha a falecer, é possível o ajuizamento da revisão criminal, neste último 

caso, pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão (art. 623, do Código de 

Processo Penal). Com relação à possibilidade de requerimento após a morte do  

 

329 BADARÓ, loc. cit. 
330 Nos termos do art. 386, parágrafo único, do Código de Processo Penal, na sentença absolutória, 

o juiz aplicará medida de segurança, se cabível. 
331 No sentido de que é cabível a revisão criminal contra sentença de absolvição imprópria: BONFIM, 

Edilson Mougenot. Código de processo penal anotado. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p.1170; 
CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Tribunal do júri: procedimento especial 
comentado por artigos. 2.ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p.378; GRINOVER, Ada Pellegrini; 
FERNANDES, Antonio Scarance; GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Recursos no processo 
penal. 7.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p.247; LOPES JR., Aury. Direito 
processual penal. 13.ed. 3.a Tiragem. São Paulo: Saraiva, 2016. p.1106-1107; QUEIJO, Maria 
Elisabeth. Da revisão criminal: condições da ação. São Paulo: Malheiros, 1998. p.192; RANGEL, 
Paulo. Direito processual penal. 21.ed. São Paulo: Atlas, 2013. p.1087-1088; TOURINHO 
FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. 33.ed. São Paulo: Saraiva, 2011. v.4. p.724. Consta 
expressamente no art. 655, inc. I, do projeto do novo Código de Processo Penal - PL n.o 
8045/2010- que é cabível revisão criminal quando a sentença que impor medida de segurança for 
contrária ao texto expresso de lei penal ou à evidência dos autos. 

332 QUEIJO, op. cit., p.71. 
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condenado, tem-se como possível a revisão, pois, em que pese não possa alterar o 

status libertatis, tem a finalidade moral de afetar a memória do próprio condenado e 

de sua família e sucessores.333 

Em relação à legitimidade para propor a revisão criminal, tem-se, com base 

no art. 623, do Código de Processo Penal, duas situações: ou o réu está vivo ou 

faleceu. Se o réu estiver vivo, caberá a ele mesmo, ou por procurador legalmente 

habilitado, ajuizar a revisão.334 

Caso o réu já esteja morto, a lei confere legitimidade – extraordinária na 

modalidade de substituição processual – ao cônjuge335, ascendente, descendente ou 

irmão, que em nome próprio, defenderão direito alheio, do condenado.336 No referido 

rol, não há preferência para algum dos legitimados, podendo, qualquer deles propor 

a revisão.337 

Questão polêmica envolve a legitimidade, ou não, de ajuizamento do pedido 

revisão pelo Ministério Público, a favor do condenado. O parquet não consta no rol 

do art. 623, do Código de Processo Penal como um dos legitimados para a revisão 

criminal, ao contrário, por exemplo, do que ocorreu com a Constituição de 1891, 

que, em seu art. 81338, permitia ao Procurador-Geral da República, ex officio, ajuizar 

a revisão. 

 

333 ESPÍNOLA FILHO, Eduardo. Código de processo penal brasileiro anotado. 5.ed. Rio de 
Janeiro: Rio, 1976. v.6. p.412. 

334 Em relação à capacidade postulatória e a necessidade de ser assistido por advogado, tem-se que 
o art. 623, do Código de Processo Penal, não exige que o condenado formule pedido de revisão 
por meio de advogado. Entretanto, o art. 133, da Constituição Federal, prevê que o advogado é 
indispensável à administração da Justiça, assim como o art. 2.o da Lei n.o 8.906/94. Para garantir 
o direito de solicitar a revisão criminal, bem como atender a referida regra constitucional e 
assegurar que o pedido tenha estruturação técnica, a doutrina apresenta a seguinte solução: o 
condenado pode formular o pedido diretamente, e, após, será nomeado para arrazoar o pedido. 
Neste sentido: BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Manual dos recursos penais. 2.ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p.496; GRINOVER, Ada Pellegrini; FERNANDES, Antonio 
Scarance; GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Recursos no processo penal. 7.ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2011. p.256; QUEIJO, Maria Elisabeth. Da revisão criminal: condições da 
ação. São Paulo: Malheiros, 1998. p.241. 

335 Ao companheiro também deve ser conferida legitimidade para o ajuizamento de revisão criminal, 
pois, em que pese constar apenas o cônjuge, tem-se que a união estável é reconhecida como 
entidade familiar, nos termos do art. 226, § 3.o, da Constituição Federal e do art. 1723, do Código 
Civil. Para conferir legitimidade ao companheiro o art. 657, o projeto do novo Código de Processo 
Penal - PL n.o 8045/2010- prevê que ele poderá propor revisão criminal. 

336 QUEIJO, op. cit., p.181. 
337 Ibid., p.183. 
338 Art. 81, § 1.o, da Constituição de 1891: "a lei marcará os casos e a forma da revisão, que poderá 

ser requerida pelo sentenciado, por qualquer do povo, ou ex officio pelo Procurador-Geral da 
República".  
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Espínola Filho sustenta que a ausência de previsão para o Procurador-Geral é 

coerente com a disciplina do Código de Processo Penal, em razão da impossibilidade 

de revisão pro societate. Ainda considera que foi uma decisão lógica do legislador 

não permitir que órgãos da Justiça pública possam pleitear a revisão, que é "obra 

verdadeiramente de defesa".339 

Por outro lado, parte significativa da doutrina considera cabível a revisão 

criminal de iniciativa do Ministério Público, sempre em benefício do réu, uma vez que 

há interesse do Estado na correção do erro judiciário.340 

A nosso ver, mesmo sem previsão expressa no rol dos legitimados do art. 623, 

do Código de Processo Penal, o Ministério Público possui legitimidade para promover 

a revisão criminal, desde que em favor do condenado. Isso deve ocorrer porque, 

para além de promover a ação penal, referida instituição tem, por determinação 

constitucional (art. 127, caput, da Constituição Federal) a obrigação defender a 

ordem jurídica, o regime democrático e os interesses individuais indisponíveis.  

Uma condenação injusta, eivada de erros viola, a ordem jurídica, bem como 

interesse individual indisponível do cidadão, a sua liberdade. Logo, tem o Ministério 

Público a atribuição constitucional para reparar tais erros, podendo, para tal, 

socorrer-se da revisão criminal, repita-se, somente se for a favor do réu. 

A competência para processar e julgar a revisão criminal é sempre de um 

tribunal.341 Para a determinação da competência deve-se analisar, em conjunto, o 

 

339 ESPÍNOLA FILHO, Eduardo. Código de processo penal brasileiro anotado. 5.ed. Rio de 
Janeiro: Rio, 1976. v.6. p.409. No mesmo sentido: LOPES JR., Aury. Direito processual penal. 
13.ed. 3.a Tiragem. São Paulo: Saraiva, 2016. p.1114. 

340 CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Tribunal do júri: procedimento especial 
comentado por artigos. 2.ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p.383-384; MAZZILI, Hugo Nigro. 
Revisão pro societate. Doutrinas Essenciais Processo Penal, São Paulo, v.5, p.911, 2012; 
MÉDICI, Sérgio de Oliveira. Revisão criminal. 2.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. 
p.157; MOSSIN, Heráclito Antônio. Revisão criminal no direito brasileiro. São Paulo: Atlas, 
1994. p.61; OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de processo penal. 13.ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2010. p.911; QUEIJO, Maria Elisabeth. Da revisão criminal: condições da ação. São 
Paulo: Malheiros, 1998. p.184; RANGEL, Paulo. Direito processual penal. 21.ed. São Paulo: 
Atlas, 2013. p.1080-1081. Interessante questionamento acerca da ausência de previsão legal ao 
Ministério Público, é apresentado por Tourinho Filho, qual seja, "é estranha essa exclusão do 
Ministério Público. Se pode impetrar habeas corpus – tal como previsto em lei – se pode recorrer 
pró-réu, por que razão não pode requerer a revisão criminal?" (TOURINHO FILHO, Fernando da 
Costa. Processo penal. 33.ed. São Paulo: Saraiva, 2011. v.4. p.711). Para sanar as dúvidas 
acerca da (i)legitimidade do Ministério Público, o art. 657, do projeto do novo Código de Processo 
Penal - PL n.o 8045/2010- acrescenta o parquet ao rol dos legitimados a propor a revisão criminal. 

341 LOPES JR., op. cit., p.1114. 
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art. 624, do Código de Processo Penal342, com os art. 102, inc. I, "j"343 e 105, inc. I, 

"e"344, ambos da Constituição. 

Conforme o art. 102, inc. I, "j", da Constituição, compete ao Supremo Tribunal 

Federal processar e julgar, originariamente, a revisão criminal e a ação rescisória de 

seus julgados. 

Quanto à competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado o 

disposto no art. 263, do seu Regimento Interno, segundo o qual será admitida, pelo 

Supremo Tribunal Federal, a revisão criminal quando “a condenação tiver sido por 

ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal 

ordinário.” 

A partir de tais dispositivos, ao Supremo Tribunal Federal cabe 

a revisão de seus próprios julgados, o que não permitiria a revisão criminal de 

decisões proferidas em sede de recurso extraordinário.345  

Contudo, por força do parágrafo único, do art. 236, do Regimento Interno, no 

caso da primeira parte do inciso I do referido artigo (decisão condenatória for 

contrária ao texto expresso da lei penal), caberá revisão, pelo Supremo Tribunal 

Federal, quando a condenação for proferida ou mantida no julgamento de recurso 

extraordinário, se seu fundamento coincidir com a questão federal apreciada. 

Portanto, a Corte Suprema julgará a revisão desde que conhecido e provido o 

recurso extraordinário e, caso não tenha conhecido, falecerá a competência. 

De forma semelhante ao previsto para o Supremo Tribunal Federal, o art. 105, 

inc. I, "e", da Constituição Federal prevê que compete ao Superior Tribunal de Justiça 

 

342 Art. 624, do Código de Processo Penal: "As revisões criminais serão processadas e julgadas: I - pelo 
Supremo Tribunal Federal, quanto às condenações por ele proferidas; II - pelo Tribunal Federal 
de Recursos, Tribunais de Justiça ou de Alçada, nos demais casos. § 1.o No Supremo Tribunal 
Federal e no Tribunal Federal de Recursos o processo e julgamento obedecerão ao que for 
estabelecido no respectivo regimento interno. § 2.o Nos Tribunais de Justiça ou de Alçada, o 
julgamento será efetuado pelas câmaras ou turmas criminais, reunidas em sessão conjunta, 
quando houver mais de uma, e, no caso contrário, pelo tribunal pleno. § 3.o Nos tribunais onde 
houver quatro ou mais câmaras ou turmas criminais, poderão ser constituídos dois ou mais 
grupos de câmaras ou turmas para o julgamento de revisão, obedecido o que for estabelecido no 
respectivo regimento interno".  

343 Art. 102, inc. I, "j", da Constituição Federal: "Compete ao Supremo Tribunal Federal, 
precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I - processar e julgar, originariamente: j) a 
revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados". 

344 Art. 105, inc. I, "e", da Constituição Federal: "Compete ao Superior Tribunal de Justiça:  
I - processar e julgar, originariamente: e) as revisões criminais e as ações rescisórias de seus 
julgados. 
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processar e julgar originariamente as revisões criminais e as ações rescisórias de 

seus julgados. 

Conforme o art. 239, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, 

caberá à Corte Especial a revisão criminal das decisões que tiver proferido e caberá 

à Seção a revisão de suas decisões e das Turmas. Portanto, será admitida a revisão 

criminal das condenações proferidas em ação penal de competência originária e 

daquelas proferidas e mantidas em recurso especial. 

Contudo, o art. 240, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, 

prevê que nas hipóteses de revisão criminal com fundamento na primeira parte do 

inc. I, do art. 621, do Código de Processo Penal (sentença condenatória for contrária 

ao texto expresso da lei penal) “caberá a revisão, pelo Tribunal, do processo em que a 

condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de recurso 

especial, se seu fundamento coincidir com a questão federal apreciada”. 

Portanto, nos casos em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal 

de Justiça não conhecem, respectivamente, os recursos extraordinário e especial, 

não possuam competência para julgar a revisão criminal. Serão competentes, por 

outro lado, quando apreciaram o mérito da decisão condenatória346, desde que o 

fundamento da revisão criminal seja o mesmo daquele discutido no recurso extraordinário 

ou especial.347 

Ainda compete ao Tribunal Regional Federal processar e julgar os casos em 

que a sentença condenatória foi por ele proferida em única ou última instância, bem 

como aquelas proferidas pelos juízes federais de sua região, nos termos do art. 108, 

inc. I, "b", da Constituição Federal. 

Da mesma forma, a competência para processar revisão criminal em face de 

decisões condenatórias dos juízes de direito é do Tribunal de Justiça local, assim 

como das decisões proferidas pelo próprio Tribunal. 

Ajuizada a revisão criminal, será distribuída a um relator e a um revisor, e 

aquele poderá determinar o apensamento aos autos principais, desde que não haja 

prejuízo à execução de pena (art. 625, § 2.o, do Código de Processo Penal). O referido 

 

345 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Manual dos recursos penais. 2.ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2017. p.497. 

346 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de processo penal. 13.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2010. p.912. 

347 LOPES JR., Aury. Direito processual penal. 13.ed. 3.a Tiragem. São Paulo: Saraiva, 2016. p.1115. 
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código traz uma condição para ser relator, qual seja, não ter, o desembargador, 

pronunciado anteriormente decisão em qualquer fase do processo. 

Poderá o relator indeferir liminarmente a revisão se estiver insuficientemente 

instruído o pedido ou se for inconveniente ao interesse da Justiça que se apensem 

aos autos originais. Tal decisão é recorrível ao órgão competente. Em razão da 

ausência de previsão acerca de qual é o recurso cabível e do prazo, os regimentos 

internos dos tribunais deverão preencher a lacuna.348 

Após, e não sendo caso de indeferimento liminar, será aberta vista dos autos 

ao Procurador-Geral para apresentar parecer em 10 (dez) dias. Em que pese o 

Código de Processo Penal utilizar a expressão "parecer", tem-se que a peça processual 

apresentada se aproxima de uma resposta à ação, pois o Ministério Público é o único 

legitimado passivo. 

Apresentado o "parecer" pelo Procurador-Geral, os autos serão encaminhados 

ao relator e ao revisor, respectivamente, por 10 (dez) dias. Por fim, a revisão será 

submetida a julgamento, em sessão. 

Ponto importante a ser destacado é o ônus da prova349 na revisão, que, ao 

contrário da ação penal, recai sobre o condenado requerente, que deve provar o 

alegado e demonstrar a existência da hipótese legal para a procedência do pedido.350 

Do julgamento da revisão são cabíveis embargos de declaração, bem como 

os recursos extraordinário e especial.351 Contudo não caberão apelação352 ou 

embargos infringentes.353  

 

348 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Manual dos recursos penais. 2.ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2017. p.499. Entendem que o indeferimento liminar enseja a interposição de 
agravo regimental ou ainda recurso com feição de agravo regimental: TOURINHO FILHO, 
Fernando da Costa. Processo penal. 33.ed. São Paulo: Saraiva, 2011. v.4. p.727; BONFIM, 
Edilson Mougenot. Código de processo penal anotado. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p.1186. 

349 CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Tribunal do júri: procedimento especial 
comentado por artigos. 2.ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p.380; TOURINHO FILHO, op. cit., p.725. 

350 Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes 
rechaçam eventual aplicação do chamado princípio in dubio pro societate na revisão criminal. 
Para os autores, em sede revisional, o condenado deve produzir a prova de suas alegações (fatos 
constitutivos de sua pretensão), e caso não o faça, sua pretensão não será exitosa. Contudo, tal 
circunstância não significa que na revisão aplica-se o princípio in dubio pro societate. 
(GRINOVER, Ada Pellegrini; FERNANDES, Antonio Scarance; GOMES FILHO, Antonio Magalhães. 
Recursos no processo penal. 7.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p.259-261). 

351 BADARÓ, op. cit., p.501; GRINOVER; FERNANDES; GOMES FILHO, op. cit., p.263; LOPES JR., 
Aury. Direito processual penal. 13.ed. 3.a Tiragem. São Paulo: Saraiva, 2016. p.1119. 

352 A apelação não poderá ser utilizada porque a revisão criminal é ação de competência originária 
dos tribunais. Neste sentido: BADARÓ, op. cit., p.501. GRINOVER; FERNANDES; GOMES 
FILHO, op. cit., p.263. 
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Importante salientar que a decisão da revisão criminal adquire a estabilidade 

da coisa julgada, de forma que é incabível o ajuizamento de nova revisão criminal 

idêntica à primeira.  

Conforme o parágrafo único, do art. 622, do Código de Processo Penal, "não 

será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas". Tendo 

em vista tal previsão legal, tem-se que é possível nova revisão criminal quando os 

fundamentos forem diferentes354, bem como quando, ainda que com o mesmo 

fundamento, é apresentada prova nova em relação à revisão anteriormente decidida 

e improvida. 

Diante do exposto, pode-se afirmar que a revisão criminal é importante ação, 

de competência dos tribunais, cuja finalidade é corrigir erros de decisões condenatórias 

transitadas em julgado. 

3.2 HIPÓTESES DE CABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL FRENTE A DECISÕES 

DO TRIBUNAL DO JÚRI E O JULGAMENTO DO MÉRITO DO CASO PENAL 

POR JUÍZES TOGADOS 

Após analisar as características da revisão criminal, é necessário verificar as 

hipóteses legais de cabimento – que configuram erro judiciário – e seus efeitos 

quanto às decisões proferidas pelos jurados. Antes, porém, é preciso apurar a 

(in)compatibilidade de cabimento da revisão em relação às decisões proferidas pelo 

Tribunal do Júri. 

A revisão criminal, como já exposto, é meio de impugnação utilizável somente 

em favor do réu; logo, em caso de procedência do pedido, todos os efeitos devem 

ser para beneficiar o condenado. Portanto, "no julgamento da revisão criminal poder-

se-á confirmar, reduzir ou cassar a pena imposta no processo, jamais agravá-la".355 

A decisão que julga procedente a revisão criminal tem capacidade para, nos 

termos do art. 626, do Código de Processo Penal: i) alterar a classificação penal; ii) 

 

353 Não é cabível o recurso de embargos infringentes, pois tal forma de impugnação apenas tem 
cabimento em julgamentos de apelação e recurso em sentido estrito. Neste sentido: BADARÓ, op. 
cit., p.501; GRINOVER; FERNANDES; GOMES FILHO, op. cit., p.263; LOPES JR., op. cit., p.1119. 

354 QUEIJO, Maria Elisabeth. Da revisão criminal: condições da ação. São Paulo: Malheiros, 1998. 
p.93. 

355 ACOSTA, Walter P. O processo penal. 16.ed. Rio de Janeiro: Editora do Autor, 1984. p.372. 
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absolver o acusado; iii) modificar a pena; iv) anular o processo.356O provimento da 

revisão criminal pode ensejar o juízo rescindente, com a cassação da coisa julgada, 

e o juízo rescisório, que ocorre quando há substituição ou alteração do conteúdo da 

sentença.357 

Em um primeiro momento o Tribunal exerce o iudicium rescindens, com a 

desconstituição da decisão condenatória e, posteriormente, o iudicium rescissorium, 

julgando novamente o caso para fins de absolver ou modificar a pena, com ou sem 

alteração na classificação jurídica.358 

Toda vez em que for dado provimento à revisão, estará presente, no mínimo, 

o juízo rescindente, determinando a anulação do processo e a sua repropositura ou 

a sua continuidade a partir do ato anulado, desde que não esteja presente qualquer 

causa de extinção da punibilidade. 

Por outro lado, além do juízo rescindente, pode estar presente o juízo rescisório 

nos casos em que há absolvição, alteração de classificação e modificação da pena359, 

tais como erro na aplicação da lei penal, condenação contrária à evidência dos autos, 

condenação fundada em provas falsas ou quando surge prova nova em benefício do réu. 

Desta forma, a primeira tensão pode ser apresentada com os seguintes 

questionamentos: é cabível a revisão criminal em face de decisões condenatórias 

transitadas em julgado proferidas pelo Tribunal do Júri? A soberania dos veredictos 

não seria frontalmente violada? 

Tendo em vista que, como expusemos anteriormente, o tribunal popular 

compõe o Poder Judiciário, bem como é inaceitável manter uma decisão do 

Judiciário quando exarada a partir de equívocos ou quando injusta, o erro judiciário 

 

356 NORONHA, Edgar Magalhães. Curso de direito processual penal. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 
1966. p.519. 

357 Para Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes a 
sentença da revisão criminal, por ser esta uma ação com dúplice pedido (nas hipóteses de 
alteração da classificação, absolvição ou modificação da pena), é objetivamente complexa, vez 
que é constitutiva no juízo rescindente, e declaratória no que tange à absolvição, alteração da 
classificação ou da pena, no juízo rescisório. A única situação em que está presente apenas o 
juízo rescindente é na anulação, oportunidade em que o tribunal se limita ao rescindir a sentença 
condenatória. (GRINOVER, Ada Pellegrini; FERNANDES, Antonio Scarance; GOMES FILHO, 
Antonio Magalhães. Recursos no processo penal. 7.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 
p.241-242). 

358 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de processo penal. 13.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2010. p.913. 

359 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Manual dos recursos penais. 2.ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2017. p.502. 
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permite a revisão de qualquer sentença condenatória, seja do juízo monocrático de 

primeiro grau, do juízo de segundo grau ou, ainda, do Tribunal do Júri.360 

Some-se a isso o fato de que a revisão criminal pode ser ajuizada em face 

de uma decisão proferida pelo Tribunal do Júri, pois a soberania dos veredictos não 

possui um caráter absoluto e intocável. Ao contrário, e em análise de outras normas 

constitucionais – principalmente aquelas que garantam o direito ao recurso –, a 

soberania deve ser considerada relativa. 

Não é possível atribuir um poder inquestionável e supremo às decisões dos 

jurados, e eventual existência de situações que se enquadrem nas hipóteses de 

cabimento previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, pode e deve ensejar 

a revisão daquela decisão contaminada por um erro. 

O Tribunal não estaria autorizado, frente à existência de fato comprobatório 

de alguma das hipóteses legais da revisão, em respeito à soberania dos veredictos, 

a deixar de apreciar o pedido revisional.361 

O ponto nevrálgico consiste em conhecer quais os limites do Tribunal ao 

julgar procedente uma revisão criminal e qual o alcance dos seus efeitos, 

principalmente para garantir a observância da determinação constitucional de que 

cabe ao cidadão julgar o mérito de crimes dolosos contra a vida, sem ignorar, por 

outro lado, o direito do acusado em rever uma condenação injusta. 

A corrente doutrinária adepta ao exercício, pelo Tribunal, tanto do juízo 

rescindente quanto do juízo rescisório – substituindo a decisão anteriormente 

proferida por outra –, alega que: i) a soberania dos veredictos não tem caráter 

absoluto; ii) a soberania é uma garantia a favor do acusado e de sua liberdade; iii) 

somente até o trânsito em julgado os efeitos da soberania devem prevalecer. Desta 

maneira, a soberania dos veredictos é uma garantia do acusado, não podendo, 

portanto, ser utilizada contra seus interesses. 

Edgard Magalhães Noronha, tendo em vista o caráter não absoluto da 

soberania dos veredictos – que não é apta a impedir a revisão do julgamento –, 

somado ao direito de recurso, considera possível que o Tribunal absolva o réu.362 

 

360 MOSSIN, Heráclito Antônio. Revisão criminal no direito brasileiro. São Paulo: Atlas, 1994. p.92. 
361 NORONHA, Edgar Magalhães. Curso de direito processual penal. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 

1966. p.522. 
362 Ibid., p.521-522. 
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Partindo da premissa de que a estruturação constitucional do Júri visa  

tutelar a liberdade do acusado, José Frederico Marques considera viável que o Tribunal, 

em sede de revisão criminal, absolva o réu.363 Para Frederico Marques, por se 

destinar a garantir a liberdade do réu, a soberania não pode ser atingida. Porém, "se 

ela é desrespeitada em nome dessa mesma liberdade, atentado algum se comete 

ao texto constitucional. Os veredictos do Júri são soberanos enquanto garantem o 

jus libertatis".364 

Com o mesmo fundamento, Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães 

Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes asseveram que, por se tratar de 

preceito estabelecido como garantia do acusado, a soberania dos veredictos pode 

ceder justamente para proteger os direitos de defesa e a liberdade.365 

A absolvição como efeito da revisão criminal não feriria assim a soberania 

dos veredictos, pois esta surgiu apenas em favor do réu e, consequentemente, não 

haveria que se falar em desrespeito àquilo que foi feito para proteger o acusado366. 

Poderia, então, o Tribunal desconstituir as sentenças do Júri.367 

Sob esse viés, a soberania dos veredictos deveria ceder frente à correção de 

uma decisão injusta, de forma que o Tribunal, além de alterar a classificação da infração, 

modificar a pena ou anular o processo, pudesse, também, absolver o acusado.368 

Há, ainda, parte da doutrina que adota como premissa que a soberania dos 

veredictos e a revisão criminal são garantias constitucionais, e, na existência de 

conflitos entre elas, a revisão deve preponderar, pois tutela a liberdade humana. 

Neste sentido, Maria Elisabeth Queijo pondera que a soberania dos 

veredictos é uma garantia individual, assim como o direto à ampla defesa, em que 

está inserida a revisão criminal. Para a autora, o entendimento correto é aquele para 

o qual o Tribunal de segundo grau pode realizar tanto o juízo rescindente quanto o juízo 

 

363 MARQUES, José Frederico. A instituição do júri. Campinas: Bookseller, 1997. p.101. 
364 Ibid., p.102-103. 
365 GRINOVER, Ada Pellegrini; FERNANDES, Antonio Scarance; GOMES FILHO, Antonio Magalhães. 

Recursos no processo penal. 7.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p.249. 
366 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 21. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p.1091. No mesmo 

sentido: OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de processo penal. 13. ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2010, p.907. 

367 TUBENCHLAK, James. Tribunal do júri: contradições e soluções. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 
1999. p.176.  

368 LOPES JR., Aury. Direito processual penal. 13.ed. 3.a Tiragem. São Paulo: Saraiva, 2016. 
p.1118-1119. No mesmo sentido: CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Tribunal do 
júri: procedimento especial comentado por artigos. 2.ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p.384-385. 
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rescisório. Queijo destaca que eventual realização somente do juízo rescindente 

poderia acarretar nova condenação com erro do Judiciário no juízo rescisório e 

surgiria situação de injustiça pela impossibilidade de nova revisão criminal.369 

No mesmo sentido, Tourinho Filho afirma que a Constituição, ainda que de 

forma implícita, admitiu a revisão criminal como instrumento para tutelar ainda mais 

a liberdade do cidadão em casos de sentença condenatória transitada em julgado, 

na qual seja verificado erro judiciário. Portanto, a revisão criminal tem o mesmo 

status constitucional da soberania dos veredictos, devendo aquela prevalecer, pois 

protege a liberdade. Consequentemente, na revisão criminal poderia o Tribunal absolver 

o condenado e excluir uma qualificadora. A única hipótese em que o Tribunal 

determinaria a realização de novo julgamento seria no caso de pedido de anulação.370 

Edilson Mougenot Bonfim, considerando o caráter não absoluto da soberania 

dos veredictos – principalmente quando em colisão com outros direitos fundamentais –, 

aduz que a liberdade e a dignidade humana se sobrepõem ao que foi decidido pelo 

Júri, de modo que o Tribunal, confirmado o erro judiciário, poderia, depois de desconstituir 

a decisão, absolver o condenado.371 

Para Sérgio de Oliveira Médici, o julgamento da revisão – juízo rescindente e 

juízo rescisório – compete integralmente ao Tribunal que, assim, pode substituir a 

decisão para fins de absolver o réu. Para tanto, alega o autor que a revisão criminal 

é uma garantia constitucional, bem como que não há separação entre os órgãos que 

promoveriam os juízos rescindente e rescisório.372 Médici ainda afirma que o Tribunal 

tem que corrigir o erro, e que atribuir o juízo rescisório ao Júri seria equiparar a 

revisão à apelação.373 

Apresentando diferente perspectiva, porém favorável à absolvição do condenado 

em sede de revisão criminal, Hermínio Alberto Marques Porto afirma que o sentido e 

os efeitos da soberania dos veredictos são restritos ao processo enquanto a relação

 

369 QUEIJO, Maria Elisabeth. Da revisão criminal: condições da ação. São Paulo: Malheiros, 1998. 
p.195-196. 

370 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. 33.ed. São Paulo: Saraiva, 2011. v.4. 
p.712-714. No mesmo sentido: MOSSIN, Heráclito Antônio. Revisão criminal no direito brasileiro. 
São Paulo: Atlas, 1994. p.93. 

371 BONFIM, Edilson Mougenot. Código de processo penal anotado. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 
2012. p.1171. 

372 No mesmo sentido: CERONI, Carlos Roberto Barros. Revisão criminal: características, 
consequêncais e abrangência. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2005. p.199-200. 
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jurídico-processual não for decidida e, após o trânsito em julgado da sentença, a 

decisão proferida no juízo revisional não ofenderia a soberania dos veredictos.374 

Contudo, sem negar que o cidadão injustamente condenado tem o direito de 

socorrer-se da revisão criminal, não se pode ignorar que os Tribunais não dispõem de 

competência material para proferir decisão que substitua aquela oriunda do Júri.375 

Importante destacar que, ao assegurar a soberania dos veredictos, a 

Constituição garante ao povo o direito de julgar os crimes dolosos contra a vida. 

Adverte Rogério Lauria Tucci que cabe ao povo, representado pelos jurados, o 

julgamento do mérito da causa, não podendo a legislação ordinária desconhecer que o 

julgamento é soberano e a sua intocabilidade é manifesta, de maneira que, somente 

na existência de nulidade, o órgão jurisdicional poderia anular o julgamento.376 

Não há dúvidas de que a revisão criminal é uma garantia individual. Todavia, 

tal assertiva não tem o condão de afastar o direito do cidadão, e não do Tribunal, em 

realizar a revisão do julgado para corrigir erros judiciários.377 Walfredo Cunha Campos 

pontua que a instituição do Júri é uma modalidade de exercício da democracia direta 

por permitir a participação popular em um órgão do Judiciário.378 Assevera o autor 

que "usurpar, o tribunal, essa prerrogativa democrática do cidadão ao voto, para decidir 

a causa no lugar do jurado, é algo extremamente autoritário e antidemocrático".379 

O constituinte de 1988, ao reconhecer o Tribunal do Júri com a marca da 

soberania dos veredictos (art. 5.o, inc. XXXVIII, “c”, da Constituição Federal), optou 

por conferir ao povo o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 

Quando o constituinte assegura a soberania dos veredictos, assim o faz com a 

finalidade de garantir que o mérito de determinados casos penais seja efetivamente 

decido pelos cidadãos e não por juízes togados. A soberania é justamente o núcleo que 

 

373 MÉDICI, Sérgio de Oliveira. Revisão criminal. 2.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. 
p.198-201. 

374 PORTO, Hermínio Alberto Marques. Júri: procedimentos e aspectos do julgamento, questionários. 
8.ed. São Paulo: Malheiros, 1996. p.52. No mesmo sentido: MOSSIN, Heráclito Antônio. Revisão 
criminal no direito brasileiro. São Paulo: Atlas, 1994. p.92. 

375 VIVEIROS, Mauro. Tribunal do júri na ordem constitucional brasileira: um órgão da cidadania. 
São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003. p.232. 

376 TUCCI, Rogério Lauria. Direitos e garantias individuais no processo penal brasileiro. São 
Paulo: Saraiva, 1993. p.134-135. 

377 NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do júri. 2.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 
p.445-446. 

378 CAMPOS, Walfredo Cunha. Tribunal do júri: teoria e prática. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2018. p.449. 
379 CAMPOS, loc. cit. 
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mantém a instituição do Júri e princípio segundo o qual o mérito será julgado pelos 

jurados. Sua decisão tem força e validade jurídicas, não podendo qualquer outro órgão – 

inclusive do Poder Judiciário – alterar e substituir o que foi decidido pelos jurados. 

Mesmo não sendo absoluta e não gozando de intocabilidade, a soberania 

não é, a nosso ver, uma garantia exclusiva do acusado, pois, se assim o fosse, não 

seria possível ao Conselho de Sentença acolher uma tese acusatória, que é 

diretamente contrária aos interesses do réu. 

Para além de garantia do acusado, a soberania dos veredictos é também 

garantia da instituição do Júri. Como leciona Gustavo Badaró, nos momentos em 

que o constituinte pretendeu reforçar os interesses do acusado, assim o fez, logo 

a soberania dos veredictos não é, apenas, uma garantia da liberdade, uma 
vantagem concedida aos acusados. Trata-se de uma garantia institucional do 
Tribunal do Júri. Não há júri que não seja soberano. Soberano para decidir em 
um ou outro sentido: o júri é soberano ao absolver, mas também é soberano 
ao condenar. Quando o legislador constituinte desejou, fez a distinção 
estabelecendo uma garantia do Tribunal popular com intuito de favorecer o 
acusado. Logo, foi assegurada a plenitude de defesa, embora não haja regra 
semelhante quanto à plenitude de acusação. No que toca à soberania dos 
veredictos, não se assegurou a soberania dos veredictos absolutórios. O 
característico do júri é a soberania dos veredictos, pro et contra o acusado.380 

Em relação ao argumento apresentado por Hermínio Marques Porto, tem-se que 

ele não deve prevalecer, uma vez que, em nosso sentir, a soberania dos veredictos não 

tem efeitos somente até o trânsito em julgado. Ao contrário, a soberania – que é o núcleo 

estruturante do Tribunal do Júri e a mais importante característica da instituição –, 

visa assegurar que os jurados decidam o caso criminal e, após o trânsito em julgado, 

tem ainda mais força, uma vez que está acobertada pela imutabilidade da coisa 

julgada. 

Argumenta Jorge Alberto Romeiro que os tribunais somente podem proferir 

os iudicium rescindens, e que o iudicium rescissorium deve ser proferido em novo 

julgamento. Para Romeiro, a reforma de uma decisão do Júri, por meio de revisão, "em 

 

380 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Manual dos recursos penais. 2.ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2017. p.476-477. 
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matéria de fato só faz desmerecer o tribunal popular, o que atenta contra o fim primordial 

da revisão, que é o de desprestigiar o órgão emanador da decisão modificada".381 

Assim, para compatibilizar os preceitos da soberania dos veredictos e da 

revisão criminal (especialmente o juízo rescisório), corrente minoritária, com a qual 

nos filiamos, entende que o Tribunal pode realizar o juízo rescindente e cassar a 

coisa julgada. Todavia, não pode efetuar juízo rescisório e substituir a decisão, 

devendo determinar novo julgamento pelo Tribunal do Júri. 

A alegação de que haveria separação – não prevista em lei – entre os juízos 

rescindente e rescisório não nos parece suficiente para afastar a proposta da 

corrente minoritária, uma vez que, no momento em que o Tribunal realiza o juízo 

rescindente, anula o processo, que é uma das consequências previstas no art. 626, 

do Código de Processo Penal. 

Para garantir que o povo julgue os crimes dolosos contra a vida – e não 

juízes togados –, proferindo uma decisão protegida pela soberania dos veredictos, e 

ao mesmo tempo garantir que um erro ou uma injustiça não afete o direito de 

liberdade do cidadão, Antônio Scarance Fernandes apresenta solução muito 

interessante, e que nos parece adequada. Para Scarance Fernandes, existindo 

prova, mesmo que não apreciada pelos jurados, que possa, por um juízo prévio de 

probabilidade, modificar a condenação, o correto é cassar a decisão e encaminhar o 

acusado para novo julgamento.382  

Em idêntico posicionamento, Guilherme de Souza Nucci pondera que nos 

casos de crimes dolosos contra a vida, o Tribunal pode proceder o juízo rescindente, 

porém, após, deve devolver ao Júri o juízo rescisório, já que o mérito deve ser 

decidido pelo tribunal popular.383 Aduz Nucci que 

a revisão criminal jamais poderia rever, quanto ao mérito, a decisão final do 
Tribunal do Júri, pois isso significa, em verdade, ofender o preceito 
constitucional da soberania dos veredictos. A harmonia dos dispositivos 
constitucionais é o melhor caminho. Deve-se realizar o juízo rescindente, 
quando for o caso, pelo tribunal togado (revisão criminal) para, depois, 

 

381 ROMEIRO, Jorge Alberto. Elementos de direito penal e processo penal. São Paulo: Saraiva, 
1978. p.55-56. 

382 FERNANDES, Antônio Scarance. Processo penal constitucional. 7.ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2012. p.182-183. 

383 NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do júri. 2.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 
p.446. No mesmo sentido: VIVEIROS, Mauro. Tribunal do júri na ordem constitucional 
brasileira: um órgão da cidadania. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003. p.232. 
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encaminhar o feito ao juízo rescisório a ser feito pelo Tribunal do Júri 
(soberania dos veredictos).384 

Acrescente-se a argumentação de Jaques de Camargo Penteado – para quem 

não é possível ao Tribunal proferir decisão absolutória em sede revisional, devendo 

remeter o feito para novo julgamento pelo Tribunal do Júri –, traçando um paralelo 

entre a revisão criminal e a apelação das decisões do Júri. Assevera Penteado que, 

se no julgamento da apelação – portanto, antes da formação da coisa julgada – ao 

Tribunal é vedado absolver o acusado, estando esgotados os recursos e emitido título 

executório, a única solução é a renovação do julgamento pelo tribunal popular.385 

Tendo como premissa que o Tribunal pode rescindir a coisa julgada que 

revestiu a sentença condenatória proferida pelo Júri, mas não tem o poder de julgar o 

mérito do crime doloso contra a vida, é indispensável analisar cada uma das hipóteses 

legais do art. 621, do Código de Processo Penal, para então apresentar uma possível 

forma de solucionar, ou ao menos diminuir, a tensão entre soberania e revisão. 

As hipóteses de cabimento da revisão criminal, que podem ensejar o uso de tal 

ação quanto a decisões do tribunal popular, estão presentes: i) quando a sentença 

condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; 

ii) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos 

comprovadamente falsos; iii) quando, após a sentença, forem descobertas novas 

provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize 

diminuição especial da pena. 

O rol do art. 621 do diploma processual penal é taxativo, pois a revisão tem 

caráter excepcional.386 Importante destacar que, conforme a doutrina, o Tribunal 

pode dar procedência à revisão utilizando fundamento diverso daquele apresentado 

pelo réu, bem como pode decidir de maneira diversa do que foi requerido, desde que 

seja em benefício do condenado.387 

 

384 NUCCI, op. cit., p.447. 
385 PENTEADO, Jaques de Camargo. Revisão criminal. Revista dos Tribunais, São Paulo, v.720, 

p.372, out. 1995. 
386 QUEIJO, Maria Elisabeth. Da revisão criminal: condições da ação. São Paulo: Malheiros, 1998. p.84. 
387 GRINOVER, Ada Pellegrini; FERNANDES, Antonio Scarance; GOMES FILHO, Antonio 

Magalhães. Recursos no processo penal. 7.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p.242; 
LOPES JR., Aury. Direito processual penal. 13.ed. 3.a Tiragem. São Paulo: Saraiva, 2016. 
p.1117; QUEIJO, op. cit., p.91-93; TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. 
33.ed. São Paulo: Saraiva, 2011. v.4. p.722-723. 
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Com base na hipótese utilizada para fundamentar o pedido revisional, é 

possível que, em sendo procedente, o Tribunal possa alterar a classificação da 

infração, absolver o réu, modificar a pena ou anular388 o processo (art. 626, do 

Código de Processo Penal). 

A primeira hipótese refere-se à sentença condenatória contrária ao texto 

expresso da lei penal. É necessário, portanto, uma violação manifesta ao texto legal, 

pois a sentença deve contrariar texto "expresso" de lei. Como consequência, a 

interpretação de lei, por mais que exista divergência, não pode, a princípio, dar 

suporte à revisão criminal. 

Considera-se, para tal fim, como "lei penal", qualquer espécie de lei, tais 

como normas constitucionais, lei complementar, lei ordinária e, ainda, lei estrangeira, 

tanto aquelas de Direito Penal quanto as de Direito Processual Penal.389 

Interessante questão é a possibilidade de alteração jurisprudencial permitir a 

revisão do julgado condenatório. Para Eugênio Pacelli de Oliveira, a mudança de 

interpretação tem alta relevância e significado, podendo ensejar a revisão criminal, pois 

se evita, assim, tratamento desigual a acusados, apenas por motivos cronológicos.390  

Contudo, o autor destaca que a alteração jurisprudencial deve ser oriunda do 

Supremo Tribunal Federal, não sendo possível "simples modificações setoriais da 

jurisprudência, em um ou mais tribunais".391 No mesmo sentido, Aury Lopes Junior 

considera possível a revisão criminal, desde que seja uma mudança efetiva e com 

entendimento pacífico e relevante.392 

 

388 A doutrina diverge acerca da nulidade como fundamento do pedido revisional, se é um resultado 
da procedência da revisão criminal ou se é uma hipótese de cabimento autônoma além daquelas 
previstas no art. 621, do Código de Processo Penal. Consideram que a nulidade constitui um 
fundamento próprio para o juízo revisional: MÉDICI, Sérgio de Oliveira. Revisão criminal. 2.ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p.168; RANGEL, Paulo. Direito processual penal. 
21.ed. São Paulo: Atlas, 2013. p.1094; TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. 
33.ed. São Paulo: Saraiva, 2011. v.4. p.717-718. Em sentido contrário, qual seja, que a nulidade 
não é fundamento autônomo e sim consequência do provimento da revisão: MOSSIN, Heráclito 
Antônio. Revisão criminal no direito brasileiro. São Paulo: Atlas, 1994. p.96-97; QUEIJO, Maria 
Elisabeth. Da revisão criminal: condições da ação. São Paulo: Malheiros, 1998. p.228. 

389 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Manual dos recursos penais. 2.ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2017. p.477; BONFIM, Edilson Mougenot. Código de processo penal anotado. 
4.ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p.1170; LOPES JR., Aury. Direito processual penal. 13.ed. 3.a 
Tiragem. São Paulo: Saraiva, 2016. p.1107-1108; RANGEL, op. cit., p.1083. 

390 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de processo penal. 13.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2010. p.909. 

391 OLIVEIRA, loc. cit. 
392 LOPES JR., op. cit., p.1108. 
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Em sentido contrário, Maria Elisabeth Queijo afirma que a consolidação de 

jurisprudência mais favorável ao condenado, assim como a existência de eventuais 

divergências doutrinárias e jurisprudenciais, não podem fundamentar a revisão 

criminal com base na contrariedade a texto expresso da lei penal, devendo ser 

analisadas em sede própria, qual seja, o recurso especial.393 

A presente hipótese é incomum em relação ao Tribunal do Júri. Como já 

pontuamos, a nosso ver, não nos parece adequado o posicionamento de que os 

jurados decidem apenas questões de fatos, pois analisam a existência do crime e 

sua autoria, de modo que, comumente, apreciam questões de direito, tais como as 

excludentes de ilicitude.  

Contudo, por mais que algumas votações realizadas pelos jurados, 

pudessem em tese contrariar texto expresso da lei, elas estão relacionadas ao 

conjunto probatório, não se enquadrando, assim, na primeira hipótese do inc. I, do 

art. 621, do Código de Processo Penal, e sim na parte final do mesmo dispositivo. 

As situações que ensejam a revisão com base na contrariedade expressa do 

texto de lei são fruto de atividades do juiz-presidente, não tendo, em regra, relação 

com a soberania dos veredictos. 

Pode-se imaginar, por exemplo, processo em que não foi observado o 

princípio da plenitude de defesa, por deficiência na atuação da defesa técnica. Ou, 

ainda, erro do juiz-presidente na dosimetria da pena, deixando de reduzir a pena 

quando os jurados reconheceram uma causa especial de diminuição. Em tais 

circunstâncias, que não têm relação direta com a soberania dos veredictos, deve o 

Tribunal, respectivamente, anular o processo e modificar (reduzir) a pena. Em tais 

casos, não há que se falar em qualquer ofensa à soberania dos veredictos. 

Por outro lado, a hipótese de revisão com base em sentença condenatória 

contrária à evidência dos autos demanda maior cuidado e cautela em sua análise.394 

Isso deve prevalecer para evitar que a revisão seja utilizada como espécie de terceira 

instância recursal, em especial quando envolver o Tribunal do Júri. 

 

393 QUEIJO, Maria Elisabeth. Da revisão criminal: condições da ação. São Paulo: Malheiros, 1998. 
p.207. 

394 ESPÍNOLA FILHO, Eduardo. Código de processo penal brasileiro anotado. 5.ed. Rio de 
Janeiro: Rio, 1976. v.6. p.378. 
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Nesse caso, não se produz prova nova, pois se requer uma nova avaliação, 

pelo Tribunal, da prova já utilizada para proferir a decisão anterior e condenatória.395 

Sentença contrária à evidência dos autos é aquela que está absolutamente 

dissociada do material probatório produzido; que não encontra qualquer elemento de 

prova apta a manter o decisum. Espínola Filho afirma que não se pode afirmar que a 

decisão é contrária à evidência dos autos quando a sua "conclusão tem apôio num 

elemento de prova, dêles constante, embora se choque com outros elementos, com 

a maioridade dêstes, com a sua quáse totalidade".396 

Com relação à presença de dúvida acerca da existência de crime e de sua 

autoria, a partir da alegação de que a sentença condenatória contrariou a evidência 

dos autos, há entendimentos no sentido de que, se há dúvida no momento da revisão 

criminal, também houve a dúvida quando da prolação da decisão condenatória. 

Portanto, seria possível a procedência da revisão criminal, ainda que amparada na 

primeira parte do inc. I, do art. 621, do Código de Processo Penal, pois a decisão 

teria contrariado a redação expressa do art. 5.o, inc. LVII, da Constituição Federal 

(presunção de inocência) e do art. 386, inc. VII, do referido código (absolvição pela 

ausência de provas para a condenação).397 

Há, ainda, outro argumento a favor da procedência da revisão em caso de 

dúvida, qual seja, o de que o in dubio pro reo é um critério que deve ser utilizado em 

qualquer fase do processo, inclusive em sede de revisão criminal.398 

A questão é extremamente delicada quando tem por objeto uma sentença 

proferida pelo Tribunal do Júri. Isso se explica porque o Tribunal vai analisar 

diretamente a prova que já foi produzida, apreciada e valorada pelos jurados, estes 

que são, repita-se, aqueles que a Constituição consagrou como os juízes naturais 

para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 

Em tal circunstância, o Tribunal se debruça exatamente sobre o mesmo 

material probatório que foi valorado pelos jurados. Os juízes togados, a quem a 

Constituição não permite o julgamento dos crimes dolosos contra vida, reavaliam 

a prova. 

 

395 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Manual dos recursos penais. 2.ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2017. p.483. 

396 ESPÍNOLA FILHO, op. cit. p.379. 
397 BADARÓ, op. cit., p.471. 
398 LOPES JR., Aury. Direito processual penal. 13.ed. 3.a Tiragem. São Paulo: Saraiva, 2016. p.1110. 
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Caso o Tribunal rescinda a decisão anterior e absolva o réu, o que nos 

parece inadequado, atua para além de sua competência constitucional, pois 

somente os jurados podem decidir o mérito para afirmar se houve (materialmente) o 

crime e se o acusado é o seu autor. 

Da mesma forma, viola a soberania dos veredictos a alteração significativa 

na classificação do delito, tais como alterar o crime de consumado para tentado ou 

de doloso para culposo, assim como no afastamento de uma qualificadora. 

O mérito do caso penal não pode nem mesmo ser questionado em sede de 

apelação (art. 593, inc. III, "d", Código de Processo Penal), que, se provida, 

determinará novo julgamento pelo Júri (art. 593, § 3.o, do referido diploma). 

Logo, quando o mérito da revisão criminal envolver contrariedade da sentença 

condenatória à evidência dos autos, é possível a rescisão da coisa julgada da 

sentença. Entretanto, não é possível, sob pena de violar determinação constitucional 

(art. 5.o, inc. XXXVIII, "d"), o julgamento do mérito para absolver, afastar 

qualificadora ou, ainda, alterar de forma significativa a classificação da infração.399 

Conforme o inc. II, do art. 621 do Código de Processo Penal, cabe a revisão 

criminal quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou 

documentos comprovadamente falsos. 

Uma decisão condenatória, pelos próprios e graves efeitos que causa na 

esfera de direitos do cidadão, não pode ser mantida caso comprovado que se 

fundou em prova falsa e inautêntica, portanto, sem capacidade para produzir efeitos 

jurídicos. Logo, o legislador previu a possibilidade de se questionar a decisão que se 

estruturou a partir da prova falsa. 

A demonstração da falsidade pode ser realizada de várias formas. Pode 

ocorrer, por exemplo, em uma ação penal ou em uma ação declaratória de falsidade 

documental no âmbito civil (com trânsito em julgado). Contudo, não é possível que a 

demonstração da falsidade seja feita na própria revisão criminal.400 
 

399 Em sentido contrário: ANSANELLI JR., Angelo. O tribunal do júri e a soberania dos veredictos. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p.139-141. 

400 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Manual dos recursos penais. 2.ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2017. p.485. No mesmo sentido: BONFIM, Edilson Mougenot. Código de 
processo penal anotado. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p.1174; QUEIJO, Maria Elisabeth. Da 
revisão criminal: condições da ação. São Paulo: Malheiros, 1998. p.215; RANGEL, Paulo. 
Direito processual penal. 21.ed. São Paulo: Atlas, 2013. p.1085; TOURINHO FILHO, Fernando da 
Costa. Processo penal. 33.ed. São Paulo: Saraiva, 2011. v.4. p.718-719. Em sentido contrário, 
ou seja, que a falsidade poderá ser comprovada na própria revisão: GRINOVER, Ada Pellegrini; 
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Para a configuração da presente hipótese, faz-se mister que a prova falsa 

tenha sido um fundamento da sentença condenatória, de tal forma que a decisão 

seria outra caso o julgador tivesse conhecimento da falsidade. Neste sentido, Maria 

Elisabeth Queijo aduz que "a comprovação da falsidade de determinada prova 

deverá alterar o conjunto probatório de modo que suprimindo-se aquela prova o 

resultado seria absolutório, e não condenatório".401 

Não é cabível a revisão quando a prova falsa não foi utilizada para a 

conclusão do magistrado. Ao mesmo tempo, não é cabível quando existiram outras 

provas idôneas para embasar o decreto condenatório.402 

É necessário, pois, que a sentença, caso retirada a prova falsa, fosse 

substancialmente alterada, ou seja, em vez de condenação haveria absolvição. 

No presente caso, a base da revisão criminal é a utilização de prova falsa 

para embasar o decreto condenatório. Evidente que tal circunstância, apta a macular 

a decisão proferida, pode ocorrer em casos julgados pelo Tribunal do Júri. 

A primeira dificuldade, nos casos de Júri, principalmente no que tange à 

autoria delitiva, é saber se a prova falsa foi um dos elementos utilizados para formar 

a convicção dos jurados e condenar o réu, pois eles decidem com íntima convicção, 

e seus votos são sigilosos (art. 5.o, inc. XXXVIII, "b", da Constituição Federal). 

Entretanto, há alguns casos em que é possível presumir qual foi a prova que 

embasou a decisão. Por exemplo, uma única testemunha presencial narrou como os 

fatos ocorreram e confirmou a participação do acusado no homicídio. Caso tal 

testemunha, após o trânsito em julgado da sentença, afirme que o fez falsamente e 

sob coação, é possível a utilização da revisão criminal. 

A confirmação da falsidade da prova, assim como sensibiliza o magistrado 

durante a revisão, também o faria com o jurado caso a prova não fosse produzida, 

ou ainda se fosse corretamente produzida e valorada. A condenação não ocorre por 

um erro a ser atribuído ao jurado, e sim por uma ilusão a que foi direcionado pela 

prova falsa. Não se trata de falha do jurado, que, sem a prova maculada, poderia 

julgar em sentido oposto. 

 

FERNANDES, Antonio Scarance; GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Recursos no processo 
penal. 7.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p.252; LOPES JR., Aury. Direito 
processual penal. 13.ed. 3.a Tiragem. São Paulo: Saraiva, 2016. p.1111. 

401 QUEIJO, op. cit., p.214. 
402 BONFIM, loc. cit. 
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A falsidade é suficiente para anular, com base no art. 626, do Código de 

Processo Penal, a decisão, devendo o caso ser remetido para novo julgamento, a 

ser realizado pelo cidadão jurado, que é o juiz competente para os crimes dolosos 

contra a vida. 

A última hipótese de cabimento da revisão criminal se refere à descoberta de 

novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou 

autorize diminuição especial da pena. 

Tal hipótese versa sobre elementos que são novos, dos quais não se tinha 

conhecimento quando houve o julgamento, e que sejam capazes de comprovar a 

inocência do condenado ou, ainda, permitam a diminuição da pena aplicada. 

Para que uma prova seja considerada "nova", para fins de revisão criminal, 

não é necessário que seja posterior ao processo.403 É possível sua utilização, em 

circunstâncias em que a prova já existia, mas não era conhecida pela parte, ou por 

algum motivo não foi utilizada, mesmo que, neste último caso, por negligência do 

réu.404 Portanto, no que se refere à produção, as provas devem ser novas, mas não 

sob o aspecto cronológico.405  

A prova ainda pode ser considerada como nova pelo critério de sua 

valoração, pois, ainda que produzida durante a ação penal, caso não tenha sido 

valorada406, é uma prova nova em relação ao julgador.407 

Os elementos que não sejam a prova documental ou pericial, principalmente 

os depoimentos e declarações, devem ser produzidos previamente ao ajuizamento 

da revisão criminal e em contraditório judicial. Para tanto, deverá ser observado o 

procedimento de produção antecipada de provas408, previsto nos arts. 381 e 383, 

ambos do Código de Processo Civil. 

 

403 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de processo penal. 13.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2010. p.910. 

404 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Manual dos recursos penais. 2.ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2017. p.487-488. 

405 QUEIJO, Maria Elisabeth. Da revisão criminal: condições da ação. São Paulo: Malheiros, 1998. 
p.219; RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 21. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p.1086. 

406 LOPES JR., Aury. Direito processual penal. 13.ed. 3.a Tiragem. São Paulo: Saraiva, 2016. p.1112. 
407 QUEIJO, op. cit., p.220. 
408 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Manual dos recursos penais. 2.ed. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2017. p.489. 
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A prova nova deve ser valorada em conjunto com o material probatório que 

existia na ação penal da qual resultou o decreto condenatório.409 

No âmbito do Tribunal do Júri, a presente hipótese pode perfeitamente 

ocorrer, devendo-se, assim, analisar qual o alcance de procedência da revisão. 

O Tribunal, no caso de novas provas, julgará como os jurados julgariam caso 

tivessem conhecimento do novo conjunto probatório. Não haverá, portanto, como ocorre 

na parte final do inc. I, do art. 621, do Código de Processo Penal, uma nova valoração 

da prova que já estava produzida quando do julgamento condenatório inicial. 

O surgimento de uma nova tecnologia, como o exame de D.N.A., ou de uma 

testemunha que não era conhecida ou não foi localizada à época do julgamento pelo 

Júri, ilustram situações reais que podem e devem ser consideradas para o 

julgamento do mérito. 

No caso de decisões proferidas pelo Tribunal do Júri, em razão da soberania 

dos veredictos, o caso deve ser submetido, quanto ao mérito, a novo julgamento 

perante os jurados.410 Isso ocorre porque o Júri é o juízo competente para julgar 

aquele crime doloso contra a vida objeto da revisão, mas agora apresentadas as 

novas provas até então não produzidas. 

O mesmo posicionamento deve ser observado em relação às qualificadoras, 

uma vez que não se trata apenas de questão relacionada à pena. Ao contrário, é 

tema diretamente vinculado à questão de mérito, pois o afastamento da qualificadora 

acarreta significativo impacto no tipo penal, que deixa de ser qualificado e passa a 

ser simples, com reflexo em pontos como a hediondez, o regime inicial de cumprimento 

de pena, os requisitos objetivos para progressão de regime, entre outros. 

Portanto, em respeito à soberania dos veredictos, o surgimento de novas 

provas que possam alterar o resultado do julgamento deve ensejar a nulidade do 

feito e a consequente remessa para nova decisão pelo Tribunal do Júri. 

3.3 A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

409 GRINOVER, Ada Pellegrini; FERNANDES, Antonio Scarance; GOMES FILHO, Antonio 
Magalhães. Recursos no processo penal. 7.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p.253. 

410 ANSANELLI JR., Angelo. O tribunal do júri e a soberania dos veredictos. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2005. p.144. 
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Para demonstrar como o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de 

Justiça têm decidido a questão entre a revisão criminal e a soberania dos veredictos, 

realizou-se, sem pretensão de efetuar trabalho com fins quantitativos, pesquisa da 

jurisprudência dos referidos tribunais. 

Considerando o objeto desta dissertação, junto ao campo de "pesquisa livre" 

dos sítios eletrônicos dos referidos tribunais foram inseridas, conjuntamente, as 

seguintes palavras para consulta: revisão, criminal, soberania e veredictos. Optou-se 

por analisar, em regra, os acórdãos – com exceção de uma importante decisão 

monocrática – que tenham relação direta com revisão criminal e soberania dos 

veredictos. 

Antes de apresentar as decisões, é preciso salientar que a pesquisa 

encontrou número significativamente superior de acórdãos no sítio eletrônico do 

Superior Tribunal de Justiça em relação àqueles localizados no sítio do Supremo 

Tribunal Federal. 

Na Corte Constitucional, destacam-se, entre outros, os acórdãos dos 

julgamentos do HC 68658/DF411, HC 71878/RS412, HC 895441/RN413 e a decisão 

monocrática do ARE 674151/MT414. Todos esses julgados são no mesmo sentido, 

qual seja, pelo cabimento de revisão criminal em face de decisões emanadas do 

Tribunal do Júri, reconhecendo-se ainda que, se procedente o pedido revisional, 

poderia o Tribunal realizar tanto o juízo rescindente quanto o juízo rescisório, inclusive 

para absolver o réu. 

O Habeas Corpus 68658/DF, julgado em 06.08.1991, tem como fundamento 

a relatividade da soberania dos veredictos e a ausência de poder incontrastável e 

ilimitado do Tribunal do Júri. Decide pela possibilidade de desconstituição de 

condenação penal definitiva imposta pelo Júri, uma vez que tal decisão é passível de 

 

411 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC 68658/DF. Relator(a): Min. Celso de Mello. Julgamento: 
06/08/1991. Órgão Julgador: Primeira Turma. Publicação: DJ 26/06/1992 PP-10105 EMENT VOL-
01667-01 PP-00164 RTJ VOL-00139-03 PP-00891.  

412 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC 71878/RS. Relator(a): Min. Celso de Mello. Julgamento: 
19/03/1996. Órgão Julgador: Primeira Turma. Publicação: DJE 17/03/2011 - ATA 31/2011. DJE 
50, DIVULG 16/03/2011. 

413 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC 895441/RN. Relator(a): Min. Cezar Peluso. Órgão 
Julgador: Segunda Turma. Julgamento: 14/04/2009. Publicação: DJe 89 DIVULG 14/05/2009 
PUBLIC 15/05/2009 EMENT 2360-1. 

414 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ARE 674151/MT. Relator(a): Min. Celso de Mello. Órgão 
Julgador: Tribunal Pleno. Julgamento: 15/10/2013. Publicação: DJe-207 DIVULG 17/10/2013 
PUBLIC 18/10/2013. 
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controle pelo Poder Judiciário, a quem cabe se pronunciar acerca da regularidade 

dos veredictos. 

No mesmo sentido, em que pese questionando a via escolhida pelo impetrante 

(utilização de Habeas Corpus ao invés do recurso adequado ou da revisão criminal), 

no Habeas Corpus 71878/RS, julgado em 19.03.1996, a Corte reafirmou que a 

decisão condenatória oriunda do Tribunal do Júri é passível de desconstituição por 

meio de revisão criminal, não sendo oponível a soberania dos veredictos. 

Por sua vez, o Habeas Corpus 895441/RN, julgado na data de 14.04.2009, 

no qual o objeto principal foi a proibição da reformatio in pejus indireta, também 

analisou os efeitos da revisão criminal em relação a decisões emanadas do Tribunal 

do Júri. Por considerar o caráter não absoluto do princípio da soberania dos 

veredictos, bem como o conteúdo do princípio da plenitude de defesa, concluiu que 

o Tribunal técnico pode, em sede de revisão criminal, absolver o réu injustamente 

condenado pelos jurados. 

No Recurso Extraordinário com Agravo 674151/MT, julgado em 15.10.2013, 

a Corte reconheceu a competência do Tribunal de segunda instância para efetuar 

tanto o juízo rescindente – desconstituindo a autoridade da coisa julgada –, quanto o 

juízo rescisório, inclusive para prolação de provimento absolutório. A fundamentação 

utilizada foi a de que a soberania dos veredictos é uma garantia do acusado, logo 

não pode ser utilizada contra sua liberdade jurídica. 

Assim, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento de 

que a decisão proferida pelo Tribunal do Júri é passível de revisão criminal. Do 

mesmo modo, a Corte suprema, com base principalmente na relatividade da 

soberania dos veredictos, considera cabível, em revisão criminal, a aplicação dos 

juízos rescindente e rescisório, podendo o Tribunal absolver o réu. 

No que se refere ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça destacam-

se dois momentos distintos: o primeiro, em que era incabível a absolvição do réu 

condenado no Júri como efeito da revisão criminal; em um segundo momento, pela 

possibilidade de absolvição em tal circunstância. 
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Inicialmente, para o Superior Tribunal de Justiça, não era possível a absolvição 

pelo Tribunal ao julgar procedente a revisão criminal, com destaque para o REsp 

1172278/GO415, AgRG no REsp 1133639/SP416 e AgRg no REsp 1021468/SP417. 

O Recurso Especial 1172278/GO, com julgamento datado em 26.08.2010, 

visava a reformar decisão do Tribunal de Justiça que, ao julgar procedente revisão 

criminal, determinou a realização de novo julgamento pelo Júri. O recurso especial 

foi desprovido, oportunidade em que se utilizou como fundamento a determinação 

constitucional que assegura a soberania dos veredictos do Júri. 

Em idêntico sentido, a Corte negou provimento ao AgRg no REsp 1133639/SP, 

julgado em 28.06.2011, apresentando como fundamento que, na hipótese de decisão 

contrária às provas dos autos, a soberania dos veredictos somente será atingida 

para anular o julgamento e determinar novo julgamento pelo Conselho de Sentença. 

Por fim, tem-se o AgRg no REsp 1021468/SP, julgado em 02.08.2011, no 

qual a Corte afirmou que a procedência da revisão criminal não autoriza o Tribunal a 

prolatar decisão absolutória em razão da soberania dos veredictos, pois, no caso 

concreto, além de não estar configurada a hipótese do art. 621, inc. I, do Código de 

Processo Penal, a valoração das provas de maneira distinta da que foi realizada 

pelo Júri não autorizaria a ação rescisória por manifesta contrariedade às provas 

dos autos. 

As decisões contrárias à possibilidade de absolvição em sede de revisão 

criminal, como se pode ver, foram proferidas até o ano de 2011. Contudo, em 2012 o 

Superior Tribunal de Justiça passou a decidir de maneira diversa, qual seja, autorizando 

o Tribunal a realizar o juízo rescisório e absolver o réu. Neste sentido tem especial 

 

415 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1172278/GO. Relator(a): Min. Jorge Mussi. 
Julgamento: 26/08/2010. Órgão Julgador: Quinta Turma. Publicação: DJe 13/09/2010. 

416 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRG no REsp 1133639/SP. Relator(a): Min. Vasco Della 
Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS). Julgamento: 28/06/2011. Órgão Julgador: Sexta 
Turma. Publicação: DJe 03/08/2011. 

417 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no REsp 1021468/SP. Relator(a): Min. Jorge Mussi. 
Julgamento: 02/08/2011. Órgão Julgador: Quinta Turma. Publicação: DJe 10/08/2011. 
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relevância o REsp 964978/SP418, o AgRg no REsp 1154436/SP419, o REsp 

1304155/MT420 e o REsp 1050816/SP421. 

O REsp 964978/SP, cujo julgamento ocorreu em 14.08.12, alterou a maneira 

de decidir da Corte superior ao concluir que "é possível, em sede de revisão 

criminal, a absolvição, por parte do Tribunal de Justiça, de réu condenado pelo 

Tribunal do Júri". Para tal, afirmou que não existem princípios absolutos e que as 

normas constitucionais devem ser interpretadas sistematicamente. Desta forma, 

diante do conflito entre a soberania dos veredictos e o direito à liberdade, ambos 

com assento constitucional, prevalece a liberdade. 

Em 11.12.2012, a Corte negou provimento ao AgRg no REsp 1154436/SP, 

que pretendia reformar a decisão que não deu provimento ao REsp. No mérito, 

questionava-se a viabilidade de absolvição em sede de revisão criminal ajuizada em 

face de decisão emanada pelo Tribunal do Júri. A decisão confirmou que é possível 

decisão absolutória em tais casos, já que a soberania dos veredictos deve ceder 

frente ao direito à liberdade. 

A mesma questão foi enfrentada no REsp 1304155/MT, julgado em 20.06.2013, 

no qual o Ministério Público se insurgiu contra acórdão do Tribunal de Justiça que, ao 

dar provimento a uma revisão criminal, absolveu condenado pelo crime de homicídio. 

O Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão do Tribunal, sob o fundamento de que 

a absolvição não ofende o princípio da soberania dos veredictos quando o erro tem 

origem na contrariedade das provas dos autos e na existência de provas de inocência. 

No REsp 1050816/SP, cujo julgamento ocorreu na data de 01.12.16, também 

se questionava acórdão que acolheu a pretensão revisional e absolveu réu que tinha 

sido condenado pelo crime de homicídio. Novamente foi negado provimento ao 

recurso, mantendo-se a decisão de absolvição com base na prevalência dos direitos 

à ampla defesa, da liberdade e da dignidade humana em relação à soberania 

dos veredictos. 

 

418  BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REsp 964978/SP, Relator(a): Min. Laurita Vaz, 
Rel. p/ acórdão Min. Adilson Vieira Macabu (Desembargador convocado do TJ/RJ), Quinta Turma, 
julgado em 14/08/2012. 

419  BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AgRg no REsp 1154436/SP, Relator(a): Min. 
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 11/12/2012. 

420  BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REsp 1304155/MT, Relator(a): Min. Sebastião 
Reis Júnior, Rel. p/ acórdão Min. Assusete Magalhães, Sexta Turma, julgado em 20/06/2013. 
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Em razão do entendimento consolidado no sentido de que a soberania dos 

veredictos não impede a desconstituição da decisão por meio da revisão criminal, o 

Superior Tribunal de Justiça incluiu a matéria como "jurisprudência em teses" n.o 14 

da edição n.o 78, sendo que os entendimentos foram extraídos de julgados 

publicados até 03.03.2017.422 

Todavia, na pesquisa realizada, foi encontrado o REsp 1686720/SP423, julgado 

em 23.08.2018, portanto após os julgamentos que ensejaram a formulação da 

"jurisprudência em teses" n.o 14 da edição n.o 78. 

No referido recurso, o Ministério Público recorreu em face de acórdão que 

dando procedência a revisão criminal, absolveu o réu condenado duas vezes pelo 

delito de homicídio. Em que pese destacar que o direito de liberdade prevalece 

sobre a soberania dos veredictos, o Tribunal deu provimento ao REsp para 

restabelecer a condenação imposta ao recorrido, sob o argumento de que é inviável 

rescindir o veredicto condenatório com base em suposta insuficiência de provas. 

Desta maneira, mesmo que a questão central tenha sido a (im)possibilidade de 

provimento da revisão com fundamento na insuficiência de provas, verifica-se que a 

Corte superior reestabeleceu a decisão condenatória. 

Portanto, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça possuía entendimento 

de que era inviável a absolvição em revisão criminal de sentenças do Tribunal do 

Júri. Contudo, tal posicionamento foi alterado para permitir a realização de juízo 

rescisório para fins de absolver, o que restou sedimentado na "jurisprudência em 

teses" n.o 14 da edição n.o 78. Por fim, destaca-se o REsp 1686720/SP, que cassou 

acórdão absolutório do Tribunal e reestabeleceu a condenação imposta. 

Desta maneira, tem-se que o Supremo Tribunal Federal e o Superior 

Tribunal de Justiça possuem entendimento majoritário no sentido de que é cabível a 

revisão criminal de decisões emanadas pelo Tribunal do Júri e, caso procedente o 

pedido, é aplicável o juízo rescisório para fins de absolver o réu. 

 

421  BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REsp 1050816/SP, Relator(a): Min. Rogério 
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 01/12/2016. 

422 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCON/jt/toc.jsp? 
edicao=EDI%C7%C3O%20N.%2078:%20TRIBUNAL%20DO%20J%DARI%20-%20II>. Acesso 
em: 21 nov. 2019. 

423 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1686720/SP. Relator(a): Min. Sebastião Reis Júnior. 
Julgamento: 23/08/2018. Órgão Julgador: Sexta Turma. Publicação: DJe 04/09/2018. 
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3.4 CORRIGIR O ERRO JUDICIÁRIO E PRESERVAR A SOBERANIA DOS 

VEREDICTOS: UMA PROPOSTA DE COMPATIBILIZAÇÃO 

A doutrina majoritária, como apontado, posiciona-se pela possibilidade 

ampla de revisão criminal das decisões do Tribunal do Júri, podendo o Tribunal, 

quando julgar procedente o pedido revisional, realizar o juízo rescindente e o juízo 

rescisório. Assim, após rescindir a coisa julgada, pode proferir decisão que substitui 

a primeira, inclusive para absolver o réu condenado pelo tribunal popular. 

Os principais argumentos apresentados se relacionam com o caráter não 

absoluto da soberania dos veredictos e com a preponderância da revisão criminal 

em detrimento da soberania, pois ambos são garantias constitucionais e, quando 

houver colisão ou conflitos entre elas, deve prevalecer aquela que visa tutelar a 

liberdade humana, no caso a revisão. 

Em sentido oposto, parcela minoritária da doutrina, com a qual nos 

aproximamos, entende que é cabível a revisão criminal em relação aos julgados 

proferidos no Júri, porém o Tribunal deve se ater ao juízo rescindente e, após a sua 

realização, deve encaminhar o feito ao Tribunal do Júri, que é o juízo competente 

para julgar novamente o mérito do caso penal. 

Tendo em vista que, a nosso ver, é possível o pedido revisional em relação 

às decisões proferidas pelos jurados, para eliminar ou ao menos diminuir a tensão 

entre a soberania dos veredictos e a revisão criminal, apresenta-se uma proposta de 

compatibilização entre os dois imperativos. 

Para tanto, entendemos ser indispensável separar cada uma das hipóteses 

de cabimento, sendo que as possíveis soluções visam conciliar os resultados da 

revisão criminal (art. 626, do Código de Processo Penal) com o princípio da 

soberania dos veredictos (art. 5.o, inc. XXXVIII, “c”, da Constituição Federal). 

Assim, analisar-se-ão as seguintes hipóteses de cabimento da revisão 

criminal, sempre em situações afetas ao Tribunal do Júri: i) sentença condenatória 

contrária ao texto expresso da lei penal; ii) sentença condenatória contrária à 

evidência dos autos; iii) sentença condenatória fundada em provas (depoimentos, 

exames ou documentos) falsas; iv) após a sentença for descoberta nova prova da 

inocência do réu ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição 

especial da pena. 
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Como previamente indicado, a hipótese de sentença condenatória contrária 

ao texto expresso da lei penal é de difícil ocorrência em casos envolvendo decisão 

dos jurados e a soberania dos seus veredictos.424 Em regra, a negação do texto 

expresso da lei penal é resultado da conduta do juiz-presidente, portanto, conduta 

que não se refere ao mérito do caso penal, já que o juiz togado não tem 

competência para tal. 

Pode-se imaginar decisão contrária à lei quando na fixação da pena o juiz-

presidente deixa de reduzir a pena em razão de uma causa especial de diminuição 

reconhecida pelos jurados ou, ainda, quando ignora a existência de circunstância 

atenuante. 

Em tais situações, a procedência da revisão criminal não se refere ao mérito do 

caso – materialidade delitiva, autoria, existência de qualificadora e causas de diminuição 

da pena, e consumação do crime –, apenas corrige equívocos do juiz-presidente. 

Assim, na hipótese de sentença condenatória contrária a texto expresso da 

lei penal, a decisão do Tribunal deve ter alcance amplo, rescindindo a coisa julgada 

e proferindo nova decisão, pois não seria adequado determinar a realização de novo 

julgamento pelo juiz-presidente do Tribunal do Júri, uma vez que o próprio Tribunal 

pode, por exemplo, adequar a pena aplicada. 

A segunda hipótese de revisão envolve a sentença condenatória contrária à 

evidência dos autos. No caso, o Tribunal reapreciará a prova que está nos autos 

originais e, não há, portanto, novo elemento acrescido ao material probatório. 

É plenamente possível a existência de revisão criminal com tal fundamento 

em relação ao Tribunal do Júri. Aqui deve-se ter bastante cautela, pois o Tribunal vai 

reapreciar e revalorar as provas que já foram valoradas pelos jurados. O risco consiste 

na possibilidade de os juízes togados promoverem a absolvição do réu, afastarem 

uma qualificadora que foi reconhecida pelos jurados ou alterarem a classificação. 

Tendo em vista que a decisão do Tribunal afetará diretamente o veredicto 

dos jurados, no mérito de seu julgamento, não é possível que, em sede revisional, 

 

424 Neste ponto, frisa-se que o julgamento dos jurados, em que pese não se restringir à matéria de 
fato – pois abrange muitas vezes a matéria de direito –, quando envolver questões acerca de 
excludentes de ilicitude ou ainda da (in)existência de homicídio na modalidade privilegiada, 
culposa, tentada ou consumada, a hipótese, em tese, de cabimento da revisão criminal não é 
aquela prevista na parte inicial do inc. I, do art. 621, do Código de Processo Penal (sentença 
condenatória contrária a texto de lei penal) e sim a parte final (sentença condenatória contrária à 
evidência dos autos). 
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seja afastada uma qualificadora, alterada a classificação e, principalmente, absolvido o 

condenado. O mérito do caso deve ser analisado pelos jurados e não nos juízes togados. 

Para a presente situação, o Tribunal deve rescindir o julgado anterior (juízo 

rescindente) e remeter o feito para novo julgamento pelo Júri, mas não pode proferir 

decisão substituindo a anteriormente realizada. 

Quando a sentença condenatória é fundada em depoimentos, exames ou 

documentos falsos, não restam dúvidas de que a revisão é cabível, pois é 

inaceitável manter a decisão eivada por tão graves vícios. No Tribunal do Júri é 

possível a existência da presente hipótese. Pode, durante o julgamento, ser 

apresentada aos jurados, uma prova que posteriormente saber-se-á falsa. 

Uma testemunha pode falar uma inverdade, alterar os fatos ou ainda omitir o 

que tem conhecimento, maculando a completa visão do caso que está sendo 

julgado. Os exames, tais como o laudo de necrópsia, podem ser substancial ou 

formalmente alterados para negar a verdade. Um documento falso e incriminador 

pode ser utilizado. 

Mesmo com a dificuldade em saber se a sentença condenatória foi fundada 

na prova falsa – ante à previsão do sigilo dos votos e da sistemática da íntima 

convicção –, a decisão dos jurados poderia ser diametralmente oposta se eles 

tivessem conhecimento da falsidade ou se a prova não houvesse sido aceita, 

produzida e valorada. 

A solução que nos parece adequada é a anulação da sentença anterior, que 

será rescindida, e o encaminhamento do caso ao Tribunal do Júri para nova 

apreciação, pois cabe aos jurados decidir o mérito. Nessa esteira, para assegurar 

que não haverá mais prejuízos com a utilização da prova falsa, o Tribunal pode 

determinar a sua exclusão dos autos ou, ao menos, a não repetição em novo 

julgamento, pois não seria razoável e eficaz, após reconhecimento da falsidade, 

permitir que ela seja novamente valorada pelos jurados. 

A última hipótese de revisão se refere à descoberta, depois do trânsito em 

julgado da sentença condenatória, de nova prova da inocência do réu ou de 

circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena. 

O surgimento de nova prova da inocência é bastante factível em casos de 

crimes dolosos contra a vida. Basta pensar no surgimento de testemunha que não 

foi localizada para prestar depoimento, mas que presenciou os fatos e que confirme 
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que o condenado não foi o autor dos disparos que atingiram a vítima, por exemplo. 

Da mesma forma, o surgimento de imagens de câmera até então desconhecidas e 

que possam esclarecer os fatos e confirmar que não foi o condenado o responsável 

pelo crime. 

Pode, ainda, a nova prova ter por objeto a (in)existência de uma qualificadora. 

Como exemplo, o surgimento ou apresentação de laudo técnico no sentido de que o 

homicídio não foi praticado com o emprego de veneno. 

Por fim, pode aparecer uma prova nova que determine a diminuição da 

pena. Uma certidão de nascimento até então desconhecida e que confirme que à 

época dos fatos o autor do homicídio era menor de 21 (vinte e um) anos deve 

ensejar a redução da pena imposta, nos termos do art. 65, inc. I, do Código Penal425. 

O aparecimento de novas provas, especialmente quando visa à absolvição 

ou ao afastamento de uma qualificadora, inquestionavelmente afetará o mérito do 

caso penal. Assim, caso o Tribunal, ao julgar procedente a revisão absolva o 

acusado ou exclua uma qualificadora, decidirá para além de sua competência. 

Cabe aos jurados dar o seu veredicto sobre o mérito de crimes dolosos 

contra a vida, por previsão expressa da Constituição Federal. Aos juízes togados 

cabe apenas a rescisão do julgado. 

Para compatibilizar a soberania dos veredictos com a revisão criminal que 

tem como base o surgimento de novas provas, tem-se que o adequado seria a 

realização do juízo rescindente pelo Tribunal e a remessa para o Tribunal do Júri para 

novo julgamento, devendo ser juntada aos autos a prova até então desconhecida. 

Por outro lado, no surgimento de nova prova que não tenha relação direta 

com o mérito do caso criminal – como ocorre com circunstâncias atenuantes que 

não foram observadas na prolação da sentença, justamente porque não eram 

conhecidas –, o Tribunal, após rescindir o julgado, deve modificar a pena, 

promovendo a sua diminuição, sem violar a soberania dos veredictos. 

Para todas as hipóteses de cabimento, é de significativa importância verificar 

a existência de causa de extinção da punibilidade, em especial a prescrição. 

Ao realizar o juízo rescindente, o Tribunal desconstitui a coisa julgada da 

sentença (ou acórdão) condenatória anteriormente proferida, razão pela qual tal 
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decisão não deve mais ser considerada como um marco interruptivo do prazo 

prescricional (art. 117, inc. IV, do Código Penal426). Após a desconstituição da 

sentença (ou acórdão) condenatória, o marco interruptivo da prescrição será a 

pronúncia ou a decisão que a confirma (art. 117, inc. II e III, do Código Penal). 

Assim, considerando o lapso temporal entre o marco interruptivo – recebimento 

da denúncia, pronúncia ou decisão confirmatória de pronúncia- e a data do julgamento 

que rescinde a condenação, a pretensão punitiva do Estado pode estar prescrita. 

Caso prescrita a pretensão punitiva referente a crimes dolosos contra a vida, 

realizado o juízo rescindente, não nos parece razoável remeter o feito para novo 

julgamento, pois isso seria desnecessário e inócuo. O Tribunal deve declarar a 

extinção de punibilidade já em sede revisional.427 

Portanto, existindo qualquer causa extintiva da punibilidade, os efeitos da 

revisão criminal devem ser amplos: além de rescindir o julgado, deve declarar extinta a 

punibilidade, mesmo se a conduta envolver casos que seriam julgados pelo Tribunal 

do Júri, pois inoportuna a realização de julgamento pelos jurados em tais circunstâncias. 

Por fim, relevante questão diz respeito, nos casos em que pensamos ser 

necessário outro julgamento pelo Tribunal do Júri, à relação entre a reformatio in 

pejus indireta e a soberania dos veredictos do novo Conselho de Sentença. 

O parágrafo único, do art. 626, do Código de Processo Penal, prevê que, de 

qualquer maneira não poderá ser agravada a pena imposta pela decisão revista. 

A partir da remessa para o Júri surge dúvida acerca da (im)possibilidade de 

o novo julgamento agravar a situação do acusado que manejou a revisão criminal, 

cuja procedência ensejou o novo julgamento. 

A doutrina majoritária tem se pronunciado, especialmente quanto ao 

aumento da pena imposta, no sentido de que a revisão criminal impede que a 

situação do réu se torne mais grave. Tal entendimento se aplica não só à própria 

revisão criminal, mas também aos casos de anulação e novo julgamento pelo Júri, 

 

425  Art. 65, inc. I, do Código Penal: São circunstâncias que sempre atenuam a pena: ser o agente 
menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença. 

426 Art. 117, do Código Penal: O curso da prescrição interrompe-se: I - pelo recebimento da denúncia 
ou da queixa; II - pela pronúncia; III - pela decisão confirmatória da pronúncia; IV - pela publicação 
da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; V - pelo início ou continuação do cumprimento 
da pena; VI - pela reincidência. 

427 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Manual dos recursos penais. 2.ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2017. p.503.  
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uma vez que a expressão legal de qualquer maneira impede a piora do quadro e, 

como o réu propôs a medida, não pode ser prejudicado de qualquer forma.428 

Tendo em vista que compete aos jurados decidir sobre o mérito da causa 

sem interferência de terceiros, questiona-se se a limitação imposta pelo parágrafo 

único do art. 626, do Código de Processo Penal, qual seja, o não agravamento da 

situação do condenado, não colide com a soberania dos veredictos. 

Imagine-se que no julgamento inicial o réu foi condenado por homicídio 

simples, e no segundo julgamento – que se realizou apenas como fruto do pedido 

revisional – ele foi condenado por homicídio qualificado. Inegável que a situação do 

réu se agravou, pois além da pena maior, pode ser aplicado regime inicial de 

cumprimento da pena mais rígido, bem como incidirão as regras da Lei n.o 8.072/90 

face à hediondez, que não existia quando do primeiro julgamento. 

Uma das possibilidades para solução do impasse é afirmar que a soberania 

dos veredictos, por ter previsão constitucional, deve se sobrepor à vedação do 

parágrafo único do art. 626, do Código de Processo Penal, justamente pelo caráter 

infraconstitucional que ostenta.429 Como consequência, os jurados podem condenar 

por crime mais grave do que aquele pelo qual foi inicialmente condenado. 

Para Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio 

Scarance Fernandes a proibição da reformatio in pejus deve ser analisada a partir da 

diferença entre a sentença nula e a sentença inexistente. No caso da sentença que é 

nula, esta pode ser o parâmetro para a nova pena.430 Contudo, quando se tratar de uma 

sentença juridicamente inexistente, como aquela proferida por juiz constitucionalmente 

incompetente, o que existe é um não ato, uma não sentença, que não tem força para 

produzir efeitos. Logo, não pode vincular a atuação do juiz competente.431 

 

428 LOPES JR., Aury. Direito processual penal. 13.ed. 3.a Tiragem. São Paulo: Saraiva, 2016. 
p.1117; RANGEL, Paulo. Direito processual penal. 21.ed. São Paulo: Atlas, 2013. p.1095. 
TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. 33.ed. São Paulo: Saraiva, 2011. v.4. 
p.731-732. Em sentido contrário, Magalhães Noronha afirma que a vedação do parágrafo único 
do art. 626, do Código de Processo Penal tem aplicação somente no juízo da revisão não 
podendo tal limitação se estender para novo processo. (NORONHA, Edgar Magalhães. Curso de 
direito processual penal. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 1966. p.519). 

429 CAMPOS, Walfredo Cunha. Tribunal do júri: teoria e prática. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2018. 
p.450-451. 

430 GRINOVER, Ada Pellegrini; FERNANDES, Antonio Scarance; GOMES FILHO, Antonio 
Magalhães. Recursos no processo penal. 7.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p.262. 

431 GRINOVER; FERNANDES; GOMES FILHO, loc. cit. 
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No Tribunal do Júri, dificilmente ocorrerá situação de julgamentos por juízes 

constitucionalmente incompetentes para fins de considerar a sentença inexiste, 

principalmente pela expressa determinação de que ao Júri compete julgar os crimes 

dolosos contra a vida. 

De um lado, efetivamente parece adequado afirmar que aos jurados se 

confere ampla liberdade de rejulgar o caso, podendo, inclusive, reconhecer qualificadora 

até então afastada. Não é possível limitar o direito do cidadão de decidir o mérito do 

caso. 

De outro, entretanto, o novo julgamento pelo Júri ocorre exclusivamente 

como efeito da revisão criminal que fora intentada pelo réu com a intenção de 

melhorar sua situação. Seria contraditório que o acusado utilizasse um mecanismo 

somente a ele conferido, e cujo resultado não pode por expressa previsão legal 

prejudicá-lo, mas, ao final, acabe sofrendo prejuízos em sua esfera de direitos. 

Para conciliar o direito dos jurados de julgarem integralmente os fatos com o 

direito do acusado de não ter sua situação agravada em razão de sua própria ação – 

a revisão criminal–, após a votação pelos jurados, o juiz-presidente deve limitar a 

pena àquela que foi aplicada no julgamento inicial.432 

Desta forma, tem-se que ambos estarão preservados, os interesses do réu 

que se socorreu da revisão, bem como dos jurados que votaram livremente. 

 

432 Neste sentido: ANSANELLI JR., Angelo. O tribunal do júri e a soberania dos veredictos. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p.159. 
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CONCLUSÃO 

O núcleo da presente dissertação foi a análise da soberania dos veredictos, 

que é a base de estruturação do Tribunal do Júri, e sua relação com a revisão criminal. 

O Júri é um instrumento da democracia brasileira, pois constitui a única forma 

de participação direta e imediata do povo junto ao Poder Judiciário na construção de 

uma decisão penal. Sem intermediários, os cidadãos participam de importante 

processo decisório que é o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 

A Constituição Federal determinou que o juiz natural para julgar os crimes 

dolosos contra a vida é o cidadão. Não o magistrado. 

Dentre os elementos constitucionalmente assegurados ao Júri destaca-se a 

soberania dos veredictos. A soberania é o núcleo estruturante do tribunal popular, 

pois garante que os cidadãos julguem o mérito dos crimes dolosos contra a vida. A 

soberania, ainda, assegura que as decisões proferidas pelos jurados não sejam 

substituídas por decisões de juízes togados. 

As decisões proferidas por qualquer órgão do Poder Judiciário (no qual o 

Tribunal do Júri está inserido) não podem estar contaminadas por erros. Para evitar 

que tais decisões permaneçam produzindo efeitos, o legislador previu a revisão 

criminal, que é uma ação autônoma de impugnação, de competência originária dos 

Tribunais, cuja finalidade é questionar a sentença condenatória – e a absolutória 

imprópria – quando já houve o trânsito em julgado. 

Poderá a revisão criminal, quando procedente, ensejar a alteração da 

classificação da infração, a absolvição do réu, a modificação da pena ou a anulação 

do processo (art. 626, do Código de Processo Penal). Para tanto, o Tribunal realiza 

o juízo rescindente, que causa a desconstituição da coisa julgada, e o juízo 

rescisório, que consiste em novo julgamento para absolver ou modificar a pena, com 

ou sem alteração na classificação jurídica 

Tendo em vista que na revisão criminal os juízes togados poderão julgar o 

mérito de um crime doloso contra a vida – com destaque para a absolvição –, e não 

os cidadãos (como prevê a Constituição), necessário questionar se é cabível a 

revisão criminal das decisões do Júri, em razão da soberania dos veredictos e, se for 

possível, quais resultados são aplicáveis. 
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A maior parte da doutrina considera cabível a revisão criminal em face das 

decisões oriundas do Tribunal do Júri. Entende que o Tribunal pode rescindir a coisa 

julgada e proferir nova decisão que substitui a anterior, mesmo que leve à 

absolvição do condenado. 

Parcela minoritária, por outro lado, defende a possibilidade de rescisão do 

julgado eivado de vícios. Todavia, após a rescisão, sustenta que o feito deve ser 

remetido para novo julgamento pelo Tribunal do Júri. 

Analisando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior 

Tribunal de Justiça, verificou-se que os dois tribunais superiores consideram cabível 

a revisão criminal em face de decisões do Júri. Ambos consideram possível a 

aplicação do juízo rescisório para fins de absolvição do réu, fundamentando as 

decisões, principalmente, na relatividade da soberania dos veredictos, no direito de 

defesa e no direito de liberdade. 

A primeira conclusão a que se chegou no presente trabalho é de que as 

decisões oriundas do Júri são passíveis de revisão criminal. Isso se dá porque, em 

que pese a grande importância que possui, a soberania dos veredictos não ostenta 

caráter absoluto e intocável. Por outro lado, o Tribunal do Júri compõe o Poder 

Judiciário, e não é razoável que as decisões proferidas pelos jurados, em caso de 

erro, possam ficar imunes a questionamentos. Assim, tem-se como cabível o pedido 

revisional em face de decisões do Júri. 

Para responder a indagação acerca dos limites e dos resultados que a 

procedência da revisão pode ter quando o objeto for uma sentença do Júri, e 

considerando a tensão entre soberania e revisão, apresentou-se, sem pretensão de 

definitividade, uma proposta individualizada para cada uma das hipóteses legais de 

cabimento da revisão criminal previstas no art. 621, do Código de Processo Penal: 

i) sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal (primeira 

parte do inc. I). A presente hipótese, em regra, é vinculada à atuação do 

juiz-presidente e não dos jurados; logo, não afeta à soberania dos 

veredictos. O Tribunal pode rescindir a coisa julgada e proferir decisão 

que substitua a decisão anterior.  

ii) sentença condenatória contrária à evidência dos autos (parte final do inc. I). 

A soberania dos veredictos será afetada caso o Tribunal, reavaliando as 

mesmas provas apresentadas aos jurados, venha a alterar substancialmente 
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o que foi por eles decidido. Neste caso, o Tribunal rescinde a decisão 

anterior e remete o feito ao Júri para novo julgamento. 

iii) sentença condenatória fundada em depoimentos, exames ou documentos 

comprovadamente falsos (inc. II). Como o mérito do caso deve ser 

definido pelos jurados, o Tribunal deve anular o feito e enviar o processo 

para novo julgamento pelo Júri. Para garantir que não haverá prejuízo 

ao réu, a prova falsa não pode mais permanecer nos autos, devendo 

ser excluída. 

iv) descoberta, após a sentença, de novas provas de inocência do condenado 

ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena 

(inc. III). Quando a nova prova tiver relação com mérito, em especial 

pedido de absolvição e afastamento da qualificadora, ao Tribunal é permitido 

rescindir a coisa julgada, porém este deve remeter o caso ao Júri para 

novo julgamento de mérito, pois a nova prova deve ser valorada pelos 

jurados. 

v) se a partir das novas provas não há pretensão de alterar o mérito, mas 

de diminuição da pena (inc. III), tal como no caso de circunstâncias 

atenuantes que não foram observadas, o Tribunal pode rescindir o 

julgado e promover a alteração da pena, sem desrespeitar a soberania 

dos veredictos. 

Em relação a qualquer das hipóteses de cabimento, caso esteja presente 

uma causa extintiva da punibilidade, em especial a prescrição, após rescindir a coisa 

julgada, o Tribunal deve declarar a extinção de punibilidade já em sede revisional, 

pois desarrazoada a realização de julgamento pelos jurados em tais circunstâncias. 

Por fim, nos casos de remessa para novo julgamento pelo Tribunal do Júri, 

e, por força do parágrafo único, do art. 626, do Código de Processo Penal, a 

situação do réu não pode ser agravada. Para conciliar a soberania dos veredictos – 

o direito de o cidadão votar como considerar mais justo – e a proibição do reformatio 

in pejus, a solução é conferir liberdade aos jurados para votar, contudo, o juiz-

presidente deve limitar a pena àquela que foi aplicada no julgamento inicial. 
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