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As pessoas creem que o processo penal termina 
com a condenação, o que não é verdade. As 
pessoas pensam que a pena termina com a saída do 
cárcere, o que tampouco é verdade. As pessoas 
pensam que prisão perpétua é a única pena que se 
estende por toda a vida: eis uma outra ilusão. Senão 
sempre, nove em cada dez vezes a pena jamais 
termina. Quem pecou está perdido. Cristo perdoa, os 
homens não. 
 

Francesco Carnelutti 
 



RESUMO 

 

O presente trabalho científico tem por escopo principal proceder a uma abordagem 
crítica sobre o rito do Tribunal do Júri no Brasil, com ênfase no procedimento posto 
em prática a partir da Lei nº 11.689, de 9 de junho de 2008, que provocou profundas 
alterações nos dispositivos dos artigos 406 a 497, todos do Código de Processo 
Penal. Apontam-se soluções inovadoras e condizentes com um procedimento mais 
moderno e célere. Aborda-se a evolução histórica do Tribunal do Júri a partir de 
suas origens mais remotas até alcançar o quadro atual de desenvolvimento em 
diversos ordenamentos jurídicos alienígenas que, de uma forma ou de outra, 
produziram ou produzem alguma influência sobre a legislação brasileira. Debruça-se 
sobre sua evolução dentro do ordenamento jurídico do país, cuidando-se de 
destacar a sede constitucional do Tribunal do Júri no Brasil, sua condição de direito 
fundamental e os princípios constitucionais que o informam mais diretamente. 
Evidencia-se o procedimento nas fases que compõem atualmente o rito do tribunal 
popular e destaca-se a organização do mesmo nas 26 (vinte e seis) capitais dos 
Estados brasileiros e no Distrito Federal, além da disposição da corte de julgamento 
no âmbito da Justiça Federal. Apresentam-se ideias inovadoras que objetivam dar 
mais celeridade e eficiência ao rito do Tribunal do Júri no Brasil, com destaque para 
a redução das atuais fases procedimentais para uma só, conduzindo à economia de 
tempo e de custos e tornando mais eficaz o procedimento. Além da redução das 
fases procedimentais, com a exposição das razões justificadoras, diversas outras 
providências são apontadas e reclamadas como necessárias ao avanço 
procedimental da instituição milenar que colocará o Brasil no topo da modernidade 
do Tribunal do Júri, por apresentar um rito adequado aos princípios consagrados em 
sua Constituição, alcançando-se, com isso, um procedimento com o perfil do Estado 
Democrático Constitucional de Direito. 

  
 
Palavras-chave: Direito Constitucional. Processo Penal. Tribunal do Júri. 
Abordagem crítica do rito. Propostas de adequação ao espírito da Constituição. 
Celeridade e modernização. Procedimento com o perfil do Estado Democrático 
Constitucional de Direito. 
 
 



ABSTRACT 

 

This scientific work has the main scope to take a critical approach to the rite of the 
Jury in Brazil, with emphasis on procedure put into practice from the Law nº 11.689, 
from 9 July 2008, which led to profound changes in the provisions of articles 406-497 
of the Code Criminal Procedure. Innovative solutions leading to a more modern and 
faster rite are pointed. It shows the historical evolution of the Jury Court, from its 
earliest origins addresses up until the current development framework in various 
foreign jurisdictions who, in one way or another, have produced some influence on 
brazilian law. It concentrates on the evolution within the legal system approach in the 
country, taking care to highlight the headquarters of the Constitutional Court Jury in 
Brazil, its status as a fundamental right and constitutional principles that inform it 
more directly. It also highlights  the procedure in stages that currently make up the 
rite of the Jury and presents its organization in the twenty-six state capitals of 
brazilian states and the Federal District, and also present the organization of the 
judgement court scope of the Federal Court. Innovative ideas that aim to give more 
speed and efficiency to the rite of the Jury in Brazil are shows, most notably the 
reduction of current procedural phases into one, which, as will be shown, lead to 
savings time and costs and become more effectiveness procedure. Besides the 
reduction of procedural stages and exposure of justifies reasons, several other 
measures are identified and claimed as necessary for procedural advancement of 
millennial institution that wishes to put Brazil at the top of the modernity of the Jury 
Court, by presenting an appropriate rite principles enshrined in its Constitution, 
catching up with it, a procedure with the profile of the Constitutional Democratic 
State. 

 
 
Keywords: Constitutional Law. Criminal Procedure. Jury Trial. Critical approach to 
the rite. Proposals for suitability to the spirit of the Constitution. Speed and 
modernization. Procedure with the profile of the Constitutional Democratic State. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A milenar instituição Tribunal do Júri tem encontrado, ao longo de toda a sua 

existência, fervorosos defensores da sistemática consagradora da experiência de 

julgar alguém por seus próprios pares, assim como outros tantos ferrenhos críticos. 

Os que se filiam à corrente dos defensores do Júri entendem que se trata de buscar-

se a humanização da lei, por não estarem os jurados adstritos à rigidez da norma 

penal, além do fato de que 07 (sete) julgadores devem, em tese, decidir com mais 

segurança do que um único. Os segundos, por seu turno, enxergam na instituição o 

império da parcialidade no julgar, ao entendimento de que o molde de concepção do 

julgamento pela corte popular conduz a que se concentre o julgador leigo 

sentimentalmente mais na figura do acusado do que na do crime pelo qual responde. 

O fato é que, quanto mais se debate sobre o assunto, quanto mais 

acalorados os discursos pró e contra a corte popular, mais o tema empolga e 

apaixona estudantes e operadores do Direito. Nesse pórtico, não se poderia fugir à 

apresentação de um claro posicionamento a respeito da instituição no Brasil, o que 

se faz através de sólidos argumentos colacionados no capítulo 3, deixando-se 

evidenciado o entendimento de que a atecnia na arte de julgar, aliada ao 

açodamento de questões sentimentais, vem muitas vezes a constituir graves 

entraves à realização da justiça no caso concreto, o que não seria solucionado ainda 

que se adotasse o sistema de escabinado. 

Indiscutível, porém, é a constatação de que, como garantia contemplada no 

art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, assume a corte popular a 

envergadura de cláusula pétrea; intocável, portanto. Pode-se discutir o seu 

procedimento, a sua competência e até mesmo os erros e acertos de sua 

constituição, mas jamais a sua e                  .  

Sua concepção moderna, de inspiração anglo-saxônica, tendo o número de 

jurados a proferir um veredicto a mesma monta que os discípulos de Cristo, ao 

  g me  o  e q e “ e 12 ( oze) home    e  eú em p    f ze       ç ,  l  e    á o 

Mest e N z  e o”,  l    o -se pelo mundo ocidental, de modo a consagrar-se como 

meio para se alcançar a tão almejada justiça nos julgamentos. 

Constitui hoje o tribunal popular um dos pontos centrais do Estado 

Democrático Constitucional de Direito, uma vez que entrega à própria sociedade o 

comando de aquilatar a gravidade e julgar a conduta de um membro dessa mesma 
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coletividade. Esse membro é, então, posto a julgamento por seus pares, recebendo 

dos concidadãos o veredicto a respeito da conduta que lhe é imputada. 

Constituindo-se a reprovação e a prevenção geral em finalidades da pena, não há 

que se confundir o reconhecimento da reprovabilidade da conduta, resultante da 

decisão dos jurados, uma vingança social; mas, ao contrário, o julgamento baseado 

no convencimento dos representantes do povo, desatrelado de tecnicismos, sinaliza 

sintonia com sentimentos democráticos e aponta para o ato de julgar por equidade. 

Ao longo de sua existência no ordenamento jurídico pátrio, tem o Tribunal do 

Júri passado por transformações em sua concepção, desaguando em diversas 

alterações produzidas pela Lei nº 11.689, de 09 de junho de 2008, com pretensões 

de modernização de sua estrutura e obtenção de celeridade nos julgamentos. 

Em sua esteira reformadora, traz a Lei nº 11.689/2008, responsável por 

expressiva reformulação dos ditames dos arts. 406 a 497, todos do Código de 

Processo Penal, inovações dantes inconcebíveis, que vão desde a alteração no 

número de jurados, passando pela ordem de oitiva dos que depõem em plenário, à 

gravação das sessões, aos tempos de fala dos debatedores, à formulação da 

quesitação e até mesmo à regulação do aparte, hoje não mais deixado seu critério 

de concessão a bel-prazer de uma das partes. 

O presente estudo busca ir além dos benefícios conferidos pela 

supramencionada Lei nº 11.689/2008, cuidando de produzir uma análise crítica do 

procedimento do Tribunal do Júri brasileiro, expondo suas nuances técnicas, e 

propondo inovações que venham a conferir-lhe um rito ainda mais moderno e célere, 

que, no entender do autor, adequa-se mais ao perfil do Estado Democrático 

Constitucional de Direito. 

A necessidade, portanto, de uma pesquisa mais aprofundada sobre 

apaixonante tema, conduz o pesquisador à exposição das ideias manifestadas na 

atualidade pelos pensadores jurídicos, com a inclusão das posições adotadas por 

tribunais pátrios, para, ao final, apresentar uma conclusão baseada nos princípios 

constitucionais que norteiam o tribunal do povo, posto que o fim maior é deixar para 

o operador do Direito Penal e do Direito Processual Penal, especialmente aquele 

que foca seu trabalho no colegiado popular, um legado cultural de relevante valor. 

 Assim é que no capítulo 2 faz-se a apresentação de como, segundo os relatos 

de renomados autores, se deu o surgimento da corte julgadora popular. Por serem, 

entretanto, dúbias as versões sobre sua gênese, apresentam-se entendimentos da 
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doutrina, sem a preocupação de oferecer-se uma posição firmada a respeito do 

tema. No mesmo capítulo, revela-se a evolução do Tribunal do Júri ao longo da 

história da civilização ocidental e, em breves linhas, seu funcionamento em alguns 

países que o adotam. Encerra-se o capítulo com a apresentação do panorama 

evolutivo do tribunal do povo no Brasil, considerando-se sua origem, que abrangia 

competência muito diversa da atual, e passando-se pelo posicionamento topográfico 

ao longo das diversas Constituições vigentes no país em determinados períodos. 

O capítulo 3 enfoca a sede do Tribunal do Júri na Constituição brasileira de 

1988, sua condição de direito fundamental e os princípios norteadores do colegiado, 

enfatizando os da plenitude de defesa, do sigilo das votações, da soberania dos 

veredictos e da competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e 

conexos. 

Por seu turno, o capítulo 4 encarrega-se de destacar as duas fases em que 

se divide o tribunal popular, segundo os ditames do Código de Processo Penal, 

tratando de evidenciar os termos inicial e final de cada uma dessas fases, além das 

características marcantes das mesmas. Não se deixa, contudo, de anotar que há 

quem entenda o procedimento atual do Tribunal do Júri nacional dividido em três e 

não em duas fases distintas. O mesmo capítulo faz ainda um levantamento a 

respeito do funcionamento da corte julgadora popular na Justiça de cada uma das 

entidades da federação, destacando como cada capital de Estado e o Distrito 

Federal organizam seus tribunais do povo e pondo em evidência o fato de que em 

algumas das unidades federativas há juízes distintos para a instrução inicial do 

procedimento e para o plenário do mesmo, enquanto que em outras unidades um 

único juiz faz as vezes de sumariante e presidente. Nesse contexto, procede-se 

ainda à exposição de como se dá o funcionamento do Tribunal do Júri no âmbito da 

União, ou seja, nos casos em que a competência para o processo e julgamento é de 

responsabilidade da Justiça Federal. 

O capítulo 5 cuida do desenvolvimento dos propósitos do trabalho científico. 

Dividido em duas partes, é logo na primeira que as ideias a respeito do alcance de 

um rito constitucionalmente mais adequado estão expostas didaticamente, de modo 

a proporcionar ao leitor o completo entendimento das pretensões modernizadoras 

postas a efeito pelo autor. A ideia central baseia-se na união das duas fases (ou das 

três fases, como querem alguns poucos doutrinadores) em uma única. As razões 

para tanto encontram-se exaustivamente explanadas no texto que forma o capítulo, 



14 

iniciando-se a justificativa pela invocação do princípio da identidade física do juiz, 

consagrado no processo penal brasileiro pela Lei nº 11.719, de 20.06.2008. Essa 

providência de união das fases em uma única, esclarece-se no texto, evita a 

repetição desnecessária de grande parte da instrução processual e vem 

proporcionar duração evidentemente mais célere e eficaz do processo, trazendo 

como consequência secundária uma economia nos custos da máquina judiciária. 

É bem verdade que o rito de fase única, se implantado, conduzirá, 

inevitavelmente, à eliminação das decisões de pronúncia ou de impronúncia 

(conforme o caso), o que, para alguns, constitui providência impensável. Não tem o 

autor esse entendimento. O estudo evidencia, aliás, que a unicidade de fase é 

preponderante nos ritos alienígenas do Tribunal do Júri. Ao juiz-presidente, aponta o 

autor, caberá adotar tão somente providências saneadoras do feito, como observar a 

possibilidade de desclassificação ou de absolvição in limine. Afora isso, a 

competência para conhecer e julgar é daqueles constitucionalmente legitimados, ou 

seja, os jurados. 

A segunda parte do capítulo 5 há de ser entendida como uma extensão da 

anterior. Compõe-se de exposição de situações fáticas e jurídicas em curso sob o 

regramento atual e, em oposição a estas, a propositura de instrumentos inovadores, 

sempre na esteira da busca de modernização e celeridade do rito do Tribunal do 

Júri. Assim é que diversos entraves ao bom funcionamento da corte julgadora 

popular são apontados, bem como propostas suas respectivas soluções. 

O trabalho científico tem seu desfecho com a apresentação do texto 

conclusivo, momento em que resta sintetizado todo o pensamento inovador 

produzido pelo autor, direcionado a contribuir cientificamente para a celeridade e 

modernização do procedimento do tribunal do povo e, consequentemente, para o 

atingimento de um rito mais adequado ao Estado Democrático Constitucional de 

Direito, a que se pretende conduzir o Tribunal do Júri no Brasil. 
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2. TRIBUNAL DO JÚRI 

 

O Tribunal do Júri, em sua versão moderna, encontra origem na Magna 

Charta inglesa de 1215. Sabe-se, por certo, que o mundo já conhecia a corte 

popular antes disso, como se noticia a respeito da Grécia e de Roma, entre outras 

  v l z çõe         g     e. É  e  e  e    o q e  f  m  C  lo  M   m l   o q e “   

origens do instituto, vagas e indefinidas, perdem- e     o  e  o   empo ”1. 

A propagação da corte de julgamento popular pelo mundo ocidental teve 

início, todavia, em 1215, com a acima citada Magna Carta, em que restou inserto o 

 eg    e p e e  o: “N  g ém po e á  e   e   o, p e o o   e po   o  e  e   be  , 

costumes e liberdades, senão em virtude de julgamento de seus pares, segundo as 

leis do país”2. Séculos mais tarde, informa Guilherme de Souza Nucci, a Revolução 

Francesa permitiu o surgimento do tribunal popular em terras da França e de lá até 

os demais países europeus, conduzindo à frente a bandeira da liberdade3. 

Mas, afinal, o que teria feito a corte popular aportar em terras brasileiras? O 

fenômeno de migração do direito estrangeiro para terras outras, que não as do país 

de origem, recebe atenção de Santi Romano, que atribui essa ocorrência à 

colonização europeia, a partir do descobrimento do novo mundo4. 

Assim, em meados de junho de 1822, por decreto do Príncipe Regente, 

instalou-se o Tribunal do Júri no Brasil, atendendo ao fenômeno de propagação da 

instituição corrente em toda a Europa5. Conforme se verá adiante, consistia-se 

inicialmente o tribunal popular brasileiro em um colegiado composto por 24 (vinte e 

                                                 
1
 MAXIMILIANO, Carlos. Comentários à constituição brasileira. 5.ed. Rio de Janeiro: Freitas 

Bastos, 1954. p.156. 
2
 O dispositivo nº 39 da Magna Charta inglesa, de 1215, encontra-se assim redigido, no original: 

“39. No freemen shall be taken or imprisoned or disseised or exiled or in any way destroyed, nor 
will we go upon him nor send upon him, except by the lawful judgment of his peers or by the law of 
 he l   ”. INGLATERRA. The Magna Charta (The Great Charter). In: ROLAND, John. 
Constitution Society. 25 set. 1995. Disponível em: 
<http://www.constitution.org/eng/magnacar.htm>. Acesso em: 01 jun. 2015. 

3
 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 11.ed. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2012. p.785. 
4
 ROMANO, Santi. Princípios de direito constitucional geral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1977. p.47-48. apud NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 
11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p.785. 

5
 BRASIL. Decreto de 18 de julho de 1822. Crêa Juizes de Facto para julgamento dos crimes de 

abusos de liberdade de imprensa. [s.l: s.n.], 1822. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Historicos/DIM/DIM-18-7-1822.htm>. Acesso em: 01 
jun. 2015. O Decreto de 18 de julho de 1822, assinado pelo Príncipe Regente, determinava a 
    ção  o   h m  o  “J  ze   e F   o” p    o   lg me  o  o     me   e  b  o de liberdade de 
imprensa. 

mailto:jon.roland@constitution.org
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/6AF72C84498BFB42832579A5003B7AB8?OpenDocument&HIGHLIGHT=1,
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q    o)      ão  “bo  , ho    o ,    el ge  e  e p    o   ”, p o  o      lg   o  

delitos de abuso da liberdade de imprensa, sendo suas decisões passíveis de 

revisão somente pelo próprio Regente. 

Assim dispunha o Decreto de 18 de julho de 1822, acerca da composição da 

Corte Popular: 

 

O Corregedor do Crime da Côrte e Casa, que por este nomeio Juiz 
de Direito nas causas de abuso da liberdade da imprensa, e nas 
Provincias, que tiverem Relação, o Ouvidos do crime, e o de 
Comarca nas que não o tiverem, nomeará nos casos occurrentes, e 
a requerimnto do Procurador da Corôa e Fazenda, que será o 
Promotor e Fiscal de taes delictos, 24 cidadãos escolhidos de entre 
os homens bons, honrados, intelligentes e patriotas, os quaes serão 
os Juizes de Facto, para conhecerem da criminalidade dos escriptos 
abusivos6. 

 

Posteriormente, no ano de 1824, a Constituição do Império enquadrou a 

corte popular no art. 151, do Capitulo Único, do Título 6o, referente ao Poder 

Judiciário. Reservava-se aos jurados, à época, a apreciação de causas de natureza 

cível e criminal. 

Referido artigo da Constituição Política do Império do Brasil, de 22 de Março 

de 1824, encontra- e     m  e  g  o,  o o  g   l: “O Po e  J      l é    epe  e  e, 

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

   me,  o     o , e pelo mo o, q e o   ó  go   e e m    em”7. 

Interessante mencionar que no art. 152, do mesma Carta de Direitos, resta 

 o   b        o q e “O       o  p o      m  ob e o  f  o , e o     ze   pl   m   

le ”.  

Com o advento da proclamação da República, conservou-se a instituição da 

corte popular no Brasil, sendo novidade, ademais, a criação dos Tribunais do Júri 

federais, por meio do Decreto nº 848, de 11 de outubro de 18908. Conforme ressalta 

                                                 
6
 BRASIL. Decreto de 18 de julho de 1822. Crêa Juizes de Facto para julgamento dos crimes de 

abusos de liberdade de imprensa. [s.l: s.n.], 1822. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Historicos/DIM/DIM-18-7-1822.htm>. Acesso em: 01 
jun. 2015. 

7
 BRASIL. Constituição (1824). Constituição Política do Império do Brasil: Manda observar a 

Constituição Política do Império, oferecida e jurada por Sua Majestade o Imperador [s.l.: s.n.], 25 
mar. 1824. Disponível em: <http://www.monarquia.org.br/pdfs/constituicaodoimperio.pdf>. Acesso 
em: 01 jun. 2015. 

8
 BRASIL. Decreto nº 848, de 11 de outubro de 1890. Organiza a Justiça Federal. [s.l.: s.n.], 11 

out. 1890. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1851-1899/d848.htm>. 
Acesso em: 01 jun. 2015. 

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/6AF72C84498BFB42832579A5003B7AB8?OpenDocument&HIGHLIGHT=1,
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Guilherme de Souza Nucci, por ocasião da inclusão da instituição na primeira 

Constituição Republicana (1891) em inegável influência da Carta Magna americana, 

restou o tribunal popular transferido para o contexto dos direitos e garantias 

individuais (art. 72, § 31, da Seção II, do Título IV), dada a contundente defesa da 

corte julgadora feita por Rui Barbosa, seu inegável admirador9. 

De seu turno, voltou a Constituição de 1934 a inserir o tribunal popular no 

capítulo referente ao Poder Judiciário. Dispunha, pois, o art. 72 que “É m         

        ção  o    y,  om   o g   z ção e         b  çõe  q e lhe  e    le ”10. Três anos 

depois, contudo, restou a instituição totalmente retirada do texto constitucional, por 

obra da Carta de 1937.  

Graças a esse fato, iniciaram-se os debates acerca da manutenção ou não 

da corte julgadora popular no Brasil, até que o Decreto-Lei nº 167, de 05 de janeiro 

de 1938, confirmou a existência da corte no país, ainda que despida de soberania. 

Referido Decreto foi responsável por regular a instituição do Júri, utilizando-se da 

atribuição que lhe conferia o art. 180, da Constituição vigente11.  

A Constituição de 1946, por sua vez, fez reaparecer o tribunal popular em 

seu texto, reinserindo-o no capítulo dos direitos e garantias individuais e assumindo 

a aparência de ideal contrário ao autoritarismo, muito embora se discutam as 

verdadeiras intenções da Carta que, para alguns, teria a finalidade maior de 

favorecer as classes dominantes12. Previa, pois, o art. 141, § 28, da Constituição dos 

Estados Unidos do Brasil, de 1946: 

 

Art. 141. A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, 
à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos têrmos 
seguintes: 
[...] § 28 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 

                                                 
9 

NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 11.ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2012. p.785-786. 

10
 BRASIL. Constituição (1934). Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil (de 16 de 

julho de 1934). [s.l.: s.n.], 16 jul. 1934. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ 
constituicao/constituicao34.htm>. Acesso em: 01 jun. 2015. 

11
 BRASIL. Decreto-Lei nº 167, de 5 de janeiro de 1938. Regula a instituição do Juri. [s.l.: s.n.], 05 

jan. 1938. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del0167 
.htm>. Acesso em: 01 jun. 2015. 

12
 LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto. 3.ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997. 

p.231-236 apud NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 11.ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p.785-786. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%20167-1938?OpenDocument
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réu e a soberania dos veredictos. Será obrigatoriamente da sua 
competência o julgamento dos crimes dolosos contra a vida13. 

 

A Constituição de 1967 manteve a instituição no capítulo dos direitos e 

garantias individuais (art. 150, § 18), preservando ainda os termos da previsão 

contida na Carta Constitucional anterior, conforme se depreende de seu texto: 

 

Art 150 - A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no Pais a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, 
à liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
[...] § 18 - São mantidas a instituição e a soberania do júri, que terá 
competência no julgamento dos crimes dolosos contra a vida14. 

 

 O mesmo restou por fazer a Emenda Constitucional de 1969 (art. 153, § 

18). Ocorre que, por essa última redação, mencionou-se somente que fosse mantida 

a instituição do Júri, com competência para o julgamento dos crimes dolosos contra 

a vida; deixando, pois, lacunosas as questões da soberania dos veredictos, do sigilo 

das votações e da plenitude de defesa, como se observa abaixo: 

 

Art. 153. A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, 
à liberdade, à segurança e à propriedade, nos têrmos seguintes: 
[...] § 18. É mantida a instituição do júri, que terá competência no 
julgamento dos crimes dolosos contra a vida15. 

 

Por fim, a Constituição Republicana de 1988 houve por manter o Tribunal 

Júri no capítulo dos direitos e garantias individuais, trazendo de volta os princípios 

da Carta de 1946: soberania dos veredictos, sigilo das votações e plenitude de 

defesa. A competência estabeleu-se aparentemente mínima, ou seja, somente para 

os crimes dolosos contra a vida e conexos, mas a esse respeito, cuidar-se-á de 

tecer longos comentários em capítulo próprio. 

 

                                                 
13

 BRASIL. Constituição (1946). Constituição dos Estados Unidos do Brasil (de 18 de setembro de 
1946). Rio de Janeiro: [s.n.], 18 set. 1946. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_ 
03/constituicao/constituicao46.htm>. Acesso em: 01 jun. 2015. 

14
 BRASIL. Constituição (1967). Constituição da República Federativa do Brasil de 1967. Brasília: 

[s.n.], 24 jan. 1967a. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao 
67.htm>. Acesso em: 01 jun. 2015. 

15
 BRASIL. Emenda Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969. Edita o novo texto da 

Constituição Federal de 24 de janeiro de 1967. Brasília: [s.n.], 17 out. 1969. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc01-69.htm>. 
Acesso em: 01 jun. 2015. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/emc%201-1969?OpenDocument
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2.1 ORIGENS REMOTAS 

 

As origens mais distantes do Tribunal do Júri, anota considerável gama de 

doutrinadores, remonta a imemoriais tempos, anteriores mesmo à era cristã, 

chegando alguns a registrar traços de sua concepção no período mosaico. Nesse 

vértice, rebusca Ricardo Vital de Almeida uma fase embrionária que se verificaria na 

legislação dos antigos hebreus16, socorrendo-se o autor de ensinamentos trazidos 

por Pinto da Rocha, que, reportando-se a livros do Antigo Testamento, faz alusão a 

um certo tribunal ou conselho existente naquela civilização – “T  b   l O    á  o,  o 

Co  elho  o  A   ão  e  o G    e Co  elho”17. 

Certo é que desde tempos que se perdem de vista na história da 

humanidade buscou-se entregar a representantes do povo o poder de julgar seus 

concidadãos18. Há quem enxergue, inclusive, certo fundamento divino a legitimar a 

instituição. Nesse sentido, até mesmo o julgamento de Jesus Cristo, conquanto 

absolutamente parcial, por não lhe terem sido oferecidas mínimas garantias de 

defesa, recebe de doutrinadores a comparação com um rudimentar Júri popular19. 

Nessa mesma esteira de pensamento, considerando incertas as origens da 

milenar instituição, Pedro Paulo Filho viaja a tempos remotos da história para 

reportar-se à Ceia do Senhor, informando que há quem aponte tal passagem bíblica 

como a gênese de um conselho de jurados20. No mesmo encadeamento de idéias, 

refere- e o  o       o  p  l            o “Co  elho  e A   ão ”, como sendo o 

nascedouro do Tribunal do Júri21. 

Heráclito Antônio Mossin, apontando para a indeterminação da origem do 

tribunal popular, não credita, como fazem outros, seu nascedouro aos heliastas 

gregos ou às quaestiones perpetuae e judicis jurate dos romanos. Isso por não 

entender existir neles qualquer vestígio de órgão colegiado com características 

                                                 
16 

ALMEIDA, Ricardo Vital de. O júri no Brasil: aspectos constitucionais, soberania e democracia 
social. São Paulo: Edijur, 2005. p.34. 

17 
ROCHA, Artur Pinto da. O júri e a sua evolução. Rio de Janeiro: Leite Ribeiro & Murilo Editores, 
1919. p.9 apud ALMEIDA, Ricardo Vital de. O júri no Brasil: aspectos constitucionais, soberania e 
democracia social. São Paulo: Edijur, 2005. p.34. *Tratava- e  o “T  b   l O    á  o,  o Co  elho 
 o  A   ão  e  o G    e Co  elho”. 

18 
ACOSTA, Walter P. O processo penal. 22. ed. Rio de Janeiro: Coleção Jurídica da Editora do 
Autor, 1995. p.458. 

19 
TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de direito processual penal. 9.ed. 
Salvador: Jus Podivm, 2014. p.974. 

20
 PAULO FILHO, Pedro. Grandes advogados, grandes julgamentos: no júri e noutros tribunais. 

3.ed. Campinas: Milenium, 2003. p.1. 
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assemelhadas a um Tribunal do Júri. Nessa trilha de indefinição quanto ao lugar 

exato para o surgimento da instituição, sucumbe o autor à ideia comum de que é 

muito provável ter sua origem advindo do direito vigente em terras anglo-saxãs, sob 

influências normandas22. 

Não é essa, contudo, a opinião de Edilson Mougenot Bonfim, para quem a 

concepção mais primitiva de atuação de cidadãos da terra em julgamentos daqueles 

delitos tidos por mais graves – fase embrionária, portanto, do Júri popular – advém, 

sim, da Grécia antiga, com os heliastas ou tribunal da Hilieia23. 

Em processo evolutivo, ensina o mesmo autor que, tendo o Papa Inocêncio 

III, por ocasião do IV Concílio de Latrão, no ano de 1215, proibido a utilização dos 

ordalia, passaram os anglo-sanxões a buscar outro método de produzir justiça, que 

não os castigos físicos, o que os fez tomar por inspiração os 12 (doze) apóstolos do 

Evangelho para constituir um colegiado baseado no mesmo número de julgadores24. 

Ainda a propósito dos resquícios iniciais do Tribunal do Júri, abraça Paulo 

Rangel o pensamento de Rogério Lauria Tucci, para quem os antecedentes mais 

distantes a lembrar o tribunal do povo devem estar relacionados à lei mosaica e aos 

gregos Dikastas, Hilieia (tribunal dito popular) e Areópago, assim também aos 

centeni comites, praticados por povos germânicos primitivos25. 

Não significa, contudo, na visão do mesmo Paulo Rangel, que se possa 

rotular de Tribunal do Júri tais conselhos de julgadores. A rigor, prefere o professor 

        e om   ção “   b   l pop l  ” p     e  g     efe   o  g  po   e   lg me  o. 

Desse modo, segundo afirma, não foi a corte popular que nasceu na Inglaterra, mas 

o próprio Tribunal do Júri, a instituição hodiernamente adotada no Brasil e em 

diversos países ocidentais. 

 
Não se pode confundir tribunal popular com Tribunal do Júri. Quando 
o Código de processo criminal do Império foi elaborado, o júri, na 
Inglaterra, estava disciplinado com dois conselhos de jurados: um, 
composto, de maior número com o objetivo de decidir se procedia o 
exercício da pretensão acusatória; e outro, com menor número, que 

                                                 
22 

MOSSIN, Heráclito Antônio. Júri: crimes e processo. São Paulo: Saraiva, 1999. p.179. 
23

 BONFIM, Edilson Mongenot. Curso de processo penal. 8.ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p.622. 
24 

(Ibid.). 
25

 TUCCI, Rogério Lauria. Tribunal do Júri: estudos sobre a mais democrática instituição jurídica 
brasileira. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p.12 apud RANGEL, Paulo. Tribunal do júri: 
visão linguística, histórica, social e jurídica. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2012. p.40. 
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resolveria o mérito da acusação. O primeiro era o grande júri com até 
24 jurados, e o segundo, o pequeno júri com 12 jurados26.  

 

A conclusão mais lógica a que se chega é aquela que aponta para origens 

embrionárias de conselhos de julgadores que remontam à antiguidade histórica, ao 

passo que, quanto ao Tribunal do Júri, da forma que se concebe hodiernamente, 

sinaliza-se como seu berço a Inglaterra, conforme se examinará mais 

detalhadamente a seguir. 

 

2.2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA E PANORAMA ATUAL NO DIREITO COMPARADO 

 

No contexto mundial, a organização e a competência do Tribunal do Júri 

variam em conformidade com o sistema adotado em cada país. A ideia mater da 

corte popular é a de que os casos importantes sejam julgados por pessoas que 

formam a comunidade à qual pertence o imputado; vale dizer, a noção que se tem 

do tribunal do povo é a de que o julgamento se dê pelos pares do acusado. 

A origem embrionária do Tribunal do Júri, como já exposto, é visualizada 

tanto na Grécia como em Roma ou até mesmo entre os Hebreus, havendo quem 

vislumbre fundamento divino no surgimento do órgão colegiado.  

Conforme pontua André Mauro Lacerda Azevedo, alguns doutrinadores 

apontam antecedentes bem distantes da instituição do Júri, indicando os judici jurati, 

os dikastas e os centeni comites como as mais antigas manifestações de sua 

existência. Outros conferem, segundo o estudioso, às questiones perpetuae, no ano 

de 149 a.C., em Roma, a primeira materialização do Tribunal do Júri; há ainda, 

segundo afirma, os que remetem o Júri à Grécia antiga,  através   do tribunal popular  

da Hilieia27. 

De lado as controvérsias sobre as origens mais remotamente entendidas, a 

maior parte da doutrina indica como raiz da instituição, em contornos mais próximos 

dos atuais, a Magna Charta da Inglaterra, de 1215. Desse modo, mais correto se faz 

entender os conselhos de julgadores da antiguidade como tribunais populares, e não 

propriamente Tribunais do Júri. 

                                                 
26

 RANGEL, Paulo. Tribunal do júri: visão linguística, histórica, social e jurídica. 4.ed. São Paulo: 
Atlas, 2012. p.41. 

27
 AZEVEDO, André Mauro Lacerda. Tribunal do júri: aspectos constitucionais e procedimentais. 

São Paulo: Verbatim, 2011. p.17. Atualizado de acordo com a Lei nº 11.689/08. 
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Está claro, portanto, o quão profundas são as contradições quanto à origem 

do Júri, o que não parece, todavia, reduzir a importância da instituição no contexto 

histórico-jurídico; servindo, ao contrário, para enaltecer ainda mais a sua relevância 

e estreita vinculação com os mais diversos tipos de civilizações, enquanto órgão de 

julgamento popular. 

No que tange à introdução do Júri em terras inglesas, destaca André Mauro 

Lacerda Azevedo que esta provém de ação do conquistador normando Guilherme, 

no ano de 106628. Quanto ao surgimento do Grand Jury, informa o doutrinador que 

este remonta ao ano de 1166, durante o reinado de Henrique II, através da chamada 

Assize of Claredon, que o fez constituir-se de 24 (vinte e quatro) cidadãos e 

espraiar-se por todo o reino. Esse colegiado incumbia-se de comunicar aos juízes 

itinerantes da Coroa, sob juramento, a respeito dos suspeitos de cometimento de 

crimes de extorsão, homicídio, roubo e demais infrações consideradas de natureza 

grave, de modo a que fossem levados a julgamento29. 

Desde aquela época até o já referido IV Concílio de Latrão, de 1215, estava 

o julgamento afeto à divindade, sendo os “   zo   e De  ” o  ordalia, caracterizados 

por castigos físicos, aplicados aos acusados em geral. 

Em sentido diametralmente oposto, contudo, a orientação cristã houve por 

   o po     m  e pé  e  e “ el g ão l    ”,  omo e  e  e L  z L    , p    q em o 

direito à sanção começava a migrar para a lei, em oposição ao que se atribuía à 

divindade30. 

Nesse pórtico, Francesco Carnelutti escreveu: 

 

Esta concepção (retribuição do mal com o mal), se bem que ainda 
predominante, é contrária, antes de tudo, ao ensinamento de Cristo, 
o qual disse claramente que não é a alma, mas o bem, o que pode 
vencer o mal. Seu vício lógico está em confundir o mal com a dor. 
Que a dor seja uma dor, está bem; mas que a dor seja um mal, aí 
está o erro31. 

 

                                                 
28

 AZEVEDO, André Mauro Lacerda. Tribunal do júri: aspectos constitucionais e procedimentais. 
São Paulo: Verbatim, 2011. p. 21. Atualizado de acordo com a Lei nº 11.689/08. 

29 
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Paulo: Saraiva, 2012. p.991. 
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 LUISI, Luiz. Os princípios constitucionais penais. 2.ed. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 

2003. p.308. 
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 CARNELUTTI, Francesco. Como nasce o direito. Belo Horizonte: Líder, 2013a. p.21-22. 
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O mesmo mestre peninsular, ao se referir novamente à retribuição do mal 

com a dor, anota: “Parece, por isso, à primeira vista, que o castigo a um mal 

acrescenta outro”32. 

Como já apontado anteriormente, em consequência do IV Concílio de 

Latrão, o Papa Inocêncio III aboliu os ordalia e proibiu os “e pe á  los” 

proporcionados pelos castigos físicos, o que findou por conduzir os ingleses a criar o 

Jury33, seguindo o costume adquirido dos conquistadores normandos: os homens 

bons da comunidade se reuniam para, sob juramento, julgar o cidadão acusado de 

cometer um crime. O medo da punição, de que tratava Rudolf Von Ihering34, deveria 

resultar da aplicação da lei e não do mero castigo físico. 

Instituíram os ingleses, então, dois Tribunais do Júri: o grande e o pequeno 

(Grand Jury e Petty Jury), cabendo ao primeiro, constituído de 24 (vinte e quatro) 

cidadãos, dizer se o acusado devia ou não ir a julgamento. Em caso positivo, era ele 

remetido ao pequeno Júri, formado de 12 (doze) “free and lawfull men”. 

Dentro da escala evolutiva quanto à aplicação da pena, importa invocar o 

pensamento de Cesare Beccaria, que estabeleceu uma relação direta entre a 

moderação na aplicação sancionatória e a frequência no cometimento de crimes35. 

É opinião corrente, portanto, aquela que tem na Inglaterra a origem moderna 

do Júri popular, havendo a instituição anglo-saxã buscado sua fonte inspiradora em 

procedimento praticado anteriormente na Normandia, como acima informado, e de lá 

levado a território inglês, segundo aponta Ricardo Vital de Almeida, que rebusca 

fatos do século XI, por ocasião do domínio normando exercido através de 

Guilherme; destacando, ademais, que o objetivo primeiro consistia em proteger os 

conquistadores diante dos conquistados, valendo-se do presentment of Englishry36.  

Nesse pórtico, Paulo Rangel invoca os ensinos de João Mendes de Almeida 

Júnior, com que pretende demonstrar o salto evolutivo desenvolvido pelos antigos 

conselhos para atingir a organização ao final concebida na Inglaterra medieval: “[...] 

mas o júri propriamente dito, que hoje se conhece e tem no Brasil, recebeu do 

sistema inglês o grande júri, isto é, o primeiro conselho de jurados ou júri de 
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acusação, e do sistema francês, o ministério público e a instrução secreta e 

e      ”37. 

A  e om   ção “     o”   ve o p e    me  e  o f  o  e  q el   á 

mencionada dúzia de cidadãos ser conclamada a prestar um juramento, qual seja: 

“This body of twelve was called a jury (jurata), because it was put on oath before 

giving its verdict; its members were jurors (juratores) person who have been 

sworn”38. Curiosamente, após a acusação, os jurados “[...] were confined without 

meat, drink, fire or candle, or conversation with other, until they were agreed”39. 

A partir da Inglaterra, o modelo do Tribunal do Júri estendeu-se pelo mundo 

ocidental, tendo diversos países incorporado em suas legislações o sistema inglês 

de tribunal popular, cada um com suas peculiaridades, claro. Assim, José Luiz Filó, 

ao abordar o tema, segue a trilha acima narrada sob a influência das lições de 

Ricardo Vital de Almeida, registrando a incorporação, pelos ingleses, da liturgia 

traçada pelos conquistadores normandos40. 

O mesmo José Luiz Filó noticia que o Tribunal do Júri britânico permite que 

os jurados decidam apenas sobre os fatos, embora lhes seja conferido o 

conhecimento das questões de direito, mas que seu veredicto limita-se a estampar 

os famosos guilty (culpado) ou not guilty (não culpado)41. 

Ressalta, contudo, Paulo Rangel que apenas de 1% (um por cento) a 2% 

(dois por cento) de todos os casos criminais são hoje submetidos à corte popular na 

Inglaterra. Isto desde que restou abolido o Grand Jury, em 1933, pelo Administration 

of Justice Act (miscellaneous provisions), tendo suas funções sido assumidas pelos 

Magistrate’s Court42. 

Guilherme de Souza Nucci, a seu turno, traz números não distantes dos 

apresentados por Paulo Rangel, estimando que atualmente, na Inglaterra, embora 

esteja ainda o Tribunal do Júri em posição de destaque, apenas 3% (três por cento) 
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dos processos criminais destinam-se à instituição43, e atribui essa redução 

primeiramente ao fato de que se deixou de exigir a unanimidade para a condenação 

nos julgamentos e, posteriormente, porque diversas infrações penais restaram 

reclassificadas, retirando-se a competência do tribunal popular, embora se 

mantendo como de competência obrigatória o homicídio, tanto na forma dolosa 

como na culposa, e o estupro. 

Dando continuidade ao relato histórico, com a Revolução Francesa, em fins 

 o  é  lo XVIII, “ante la impopularidad de los tribunales de magistrados que habían 

convertido el arbitrio en la arbitrariedade judicial”44, a instituição foi levada para a 

França, contribuindo enormemente para tal a influência da obra de Montesquieu 

(L’espirit des Lois). Já no começo do século XIX, com a reforma dos códigos 

ordenada por Napoleão Bonaparte, significativas alterações restaram introduzidas 

na sistemática do tribunal popular francês. 

Da França, o Júri popular espraiou-se por quase toda a Europa, com a 

alteração consistente em que, ao invés do Grande Júri, cabia a um juiz togado dizer 

se era ou não caso de ser o acusado submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. 

Hoje, a Cort D’Assise francesa compõe-se de 3 (três) juízes togados e 9 

(nove) leigos. Sistema que recebe a denominação de escabinado. A alteração para 

corte mista, no ano de 1945, fez com que o percentual de absolvição caísse de 25% 

(vinte e cinco por cento) para 8% (oito por cento)45, o que conduz ao entendimento 

do quão forte se faz a influência dos juízes togados sobre os leigos. 

Assim como se dava entre os antigos anglo-saxões, também os povos 

germânicos pretéritos serviam- e  o  “   ze   e De  ” ou ordalia, que consistiam, 

como já exposto, em provas a que se submetiam os acusados, tendo como base o 

pensamento de que haveria sempre a interferência de Deus a quem tivesse razão. 

Aponta pois, Heráclito Antônio Mossin, que o termo ordalia provinha do alemão 

Urteil, que denotava algo como uma luta de dois ou uma guerra privada, sendo as 
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provas da fogueira, da cruz, da água fria ou quente e do ferro em brasa algumas 

espécies de ordalia46. 

Na Alemanha da atualidade funcionam as mixed-courts, contemplando 02 

(dois) tipos diferentes de composição, ambas consistentes em sistema de 

escabinado: 01 (um) juiz profissional e 02 (dois) leigos (Amstgericht) ou 02 (dois) 

profissionais e 03 (três) leigos (Landgerischt), a depender da gravidade da infração a 

ser apreciada e julgada47. 

Conforme a lição de Edmundo Hendler, o julgamento por órgão colegiado já 

era praticado em diversas partes do território italiano, antes da unificação territorial, 

sendo a origem apontada para a Constituição de Bologna48. Reformas, então, se 

fizeram até que em 1913, ainda segundo Hendler, o número de jurados foi reduzido 

de 12 (doze) para 10 (dez). Na atualidade, a corte escabinada italiana (Corti de 

Assisi) é composta de 06 (seis) juízes leigos e 02 (dois) togados49. 

O modelo italiano tem por característica a participação popular em duplo 

grau, já que em caso de apelo da decisão de primeiro grau, a devolução do 

conhecimento da matéria recorrida e da prova se faz para um outro Conselho de 

Sentença, também misto, que julga livremente, sem tecnicismo50. 

Outro fato pitoresco é a remuneração dos jurados italianos, conforme 

preleciona Diego Augusto Bayer, o que serve de estímulo ao desempenho da 

função51. 

Fato é que a instituição Tribunal do Júri, severamente criticada por uns e 

deveras enaltecida por outros, encontra-se presente em diversos países mundo 

afora. A esse respeito, noticia Edilson Mougenot Bonfim que as legislações de 

países como  a Austrália, o Canadá, a Inglaterra, o País de Gales, a Irlanda do 

Norte, a República da Irlanda, a Nova Zelândia, a Escócia, os Estados Unidos, a 

                                                 
46

 MOSSIN, Heráclito Antônio. Júri: crimes e processo. São Paulo: Saraiva, 1999. p.180. 
47

 GOMES, Luiz Flávio; SICA, Ana Paula Zomer. O tribunal do júri no direito comparado. 
[Curitiba: Escritório Professor René Dotti, 2001]. Disponível em: 
<http://www.dotti.adv.br/LuizFlavio2.pdf>. Acesso em: 17 nov. 2014. 

48
 HENDLER, Edmundo S. Sistemas procesales penales comparados. Buenos Aires: AD-HOC, 

1999. p.497. 
49

 (Ibid.). 
50

 BAYER, Diego Augusto. Tribunal do júri: o controle da decisão dos jurados no direito comparado. 
[26 maio 2013]. Disponível em: <http://diegobayer.jusbrasil.com.br/artigos/121943177/tribunal-do-
juri-o-controle-da-decisao-dos-jurados-no-direito-comparado>. Acesso em: 01 jun. 2015. 

51
 (Ibid.). 



27 

França, a Grécia e, segundo ainda estima, de mais outros 40 (quarenta) Estados 

preveem a existência da corte popular52. 

Ressalta Luiz Flávio Gomes que a Dinamarca, por exemplo, prevê a 

instituição do Júri para crimes apenados com no mínimo 04 (quatro) anos de 

reclusão. Além do mais, informa que, a partir do ano de 1936, os jurados passaram 

a decidir também sobre o quantum da pena resultante da condenação53, isto porque 

conforme se constatara, alguns jurados tinham receio de que a pena resultante de 

seu voto viesse a assumir proporções excessivamente severas. Isso fazia com que 

muitos, em razão desse temor, optassem por absolver o acusado. 

Edilson Mougenot Bonfim informa ainda que a Espanha e a Rússia 

recentemente reintroduziram o Tribunal do Júri em suas legislações54. Quanto à 

primeira, a participação dos leigos na pátria de Picasso houve por surgir no século 

XIX, inspirada nos ideais da Revolução Francesa. Registra o doutrinador que, 

apesar de o art. 106, da Constituição de Baiona, datada de 08 de julho de 1808, já 

fazer alusão à figura dos jurados, somente com a Constituição de Cádiz55, datada de 

18 de março de 181256,  é que veio  o Tribunal  do Júri a ser instituído na Espanha57. 

Válido mencionar, por oportuno, que durante o fascismo espanhol, o Tribunal 

do Júri esteve suspenso, tendo sido restaurado somente após o fim do regime 

autoritário, fato que comprova o caráter democrático e social da instituição. 

Na Espanha, os jurados manifestam-se apenas sobre fatos, cabendo ao 

magistrado togado a aplicação do Direito. O número de julgadores leigos monta a 09 

(nove), sendo necessários no mínimo 07 (sete) votos para a condenação do 
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acusado. A previsão constitucional do Tribunal do Júri encontra sede no art. 125, da 

Constituição e é regulado no art. 83, da Lei Orgânica do Poder Judiciário58. 

Também na Espanha, como na Itália, os jurados recebem remuneração e 

não podem recusar a convocação, a não ser quanto às incompatibilidades 

legalmente previstas 59. 

Adverte ainda Mougenot Bonfim q e “[...] o J pão, q e tivera Júri entre 1929 

e 1943, discute vivamente a possibilidade de reinstaurá-lo”60. 

Na Escócia, explica Guilherme de Souza Nucci, o Júri popular é formado por 

15 (quinze) jurados, sendo sua competência delimitada pelos antecedentes do 

acusado, o interesse público e a gravidade do delito61. 

Em Portugal, evidencia o doutrinador, o Tribunal do Júri encontra previsão 

constitucional sediada no art. 20762, e regulação no art. 13, do Código de Processo 

Penal lusitano. A competência, constitucionalmente fixada, limita- e “ o     me  

graves, salvo os de crim   l    e  l  me  e o g   z   ”. T    -se, em verdade, de 

um escabinado, composto por juízes togados, em número de 03 (três), e leigos, que 

montam a 04 (quatro), totalizando 07 (sete) julgadores, sendo a presidência exercida 

por um dos togados. Discutem-se matérias fáticas e jurídicas e a decisão resulta dos 

votos da maioria, havendo discussão prévia envolvendo todos os jurados63. 

Discorrendo acerca das caracteristicas gerais do Júri norte-americano, 

Daniele Carlotto, Deise Mara Soares e Gustavo Gressler informam que o 

engajamento dos cidadãos evidencia-se sobremaneira no Tribunal do Júri dos 

Estados Unidos64, sendo o julgamento pela corte popular considerado uma das mais 

importantes salvaguardas constitucionais, consagrado que é nas VI e VII Emendas 

Constitucionais de 1791, nas esferas criminal e cível, respectivamente: 
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VI EMENDA  
 
Em todos os processos criminais, o acusado terá direito a um 
julgamento rápido e público, por um júri imparcial do Estado e distrito 
onde o crime houver sido cometido, distrito esse que será 
previamente estabelecido por lei, e de ser informado sobre a 
natureza e a causa da acusação; de ser acareado com as 
testemunhas de acusação; de fazer comparecer por meios legais 
testemunhas da defesa, e de ser defendido por um advogado. 
 
 
VII EMENDA  
 
Nos processos de direito consuetudinário, quando o valor da causa 
exceder vinte dólares, será garantido o direito de julgamento por júri, 
cuja decisão não poderá ser revista por qualquer tribunal dos 
Estados Unidos senão de acordo com as regras do direito 
costumeiro65. 

 

Informam os mesmos autores que cabe às partes produzir as provas e 

convocar as testemunhas, devendo o juiz zelar pela fairness dos procedimentos, que 

hão de ser fluentes. Ao prosecutor cabe o oferecimento da denúncia diretamente ao 

juiz-presidente do Petty Jury, prevendo-se a bargaining, oportunidade em que a 

acusação pode pleitear a plea of guilty, em troca de uma capitulação mais branda do 

crime imputado66. 

O número de julgadores populares monta a 12 (doze) em cada sessão de 

Júri e, conforme explica Roland Sèroussi, a aceitação ou recusa daqueles que irão 

compor o corpo de jurados passa pelo crivo do juiz togado, que busca os 

moralmente idôneos para a função, afastando aqueles de histórico incompatível com 

a função de julgador leigo. Além disso, tanto a acusação como a defesa podem 

exercer o seu o direito às recusas peremptórias (absolute denial)67. Tal 

procedimento é iconicamente retratado na obra literária e cinematog áf    “O Jú  ”, 

do cineasta Gary Fleder68, com todas as suas particularidades. 
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“O Jú  ” começa com a morte de um corretor que se encontrava junto com 

outras pessoas em seu ambiente de trabalho. Ele é assassinado por um ex-

funcionário descontrolado, que se suicida após o massacre. Na noite anterior, a 

vítima comemorara o aniversário de seu filho pequeno. Na manhã do crime, mostra-

se mais compreensivo, calmo e otimista que qualquer outro parceiro de trabalho. 

Quando começam os sons da metralhadora, ele se preocupa com a segurança de 

sua secretária e, inclusive, se arrisca diante do perigo. Em suma, morre injustamente 

um funcionário modelo, heroico e excelente pai de família. Quando sua viúva tenta 

processar o fabricante de armas, as filmagens do aniversário do menino são usadas 

no tribunal.  

Desse modo, Paulo Rangel informa que é    o  e pop l     “pedra angular” 

da justiça norte-americana69. Diferentemente do que ocorre no Brasil e em outros 

países, o Júri nos Estados Unidos conhece não só de causas criminais, mas 

também cíveis, constituindo-se uma das garantias do Due Process of Law70. 

Em muitos casos, no Júri norte-americano, as decisões necessitam de 

unanimidade de votos e pode a sessão perdurar por dias até que se alcance esse 

placar71. Guilherme de Souza Nucci informa que nos Júris federais os veredictos 

devem necessariamente ser unânimes; não havendo, em regra, essa obrigação 

quanto aos Estados, a não ser nos casos de determinadas infrações graves ou 

daquelas cuja sanção possa ser a pena capital72. Explica Séroussi que em casos 

criminais de grande repercussão, um corpo de jurados é “ eque     o”   é o f m  o 

julgamento73, ou seja, os julgadores populares ficam proibidos de voltar para suas 

casas enquanto não concluída a sessão de Júri, de modo evitar-se a influência de 

opiniões externas, sobretudo da mídia. 

Quando a exigida unanimidade não é obtida, ocorre o fenômeno mais 

interessante do sistema americano: o hung jury, que leva o juiz, obrigatoriamente, a 
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declarar um mistrial e determinar a convocação de novo julgamento. Em alguns 

Estados a falta de concordância entre os jurados determina a possibilidade de o juiz, 

em acordo com o promotor, absolver o réu.  

Na sala de deliberações, só os jurados podem entrar, sendo um deles 

escolhido para atuar como coordenador, o foreperson, que funciona como 

moderador das discussões. Evidencia-se tal aspecto do Tribunal do Júri norte-

 me     o    ob      em  og áf    “Doze home   e  m   e  e ç ”74. 

Em  e  p  me  o f lme, “Doze Home   e Um  Se  e ç ” (1957), Sidney 

Lumet mostra como a força da argumentação de um só homem pode dirigir e alterar 

a opinião de todo um Júri. A cena inicial focaliza um Salão de Júri. Em julgamento, 

um jovem acusado do crime de parricídio. A Juíza adverte os doze Jurados: - “A lei 

exige decisão unânime. A condenação implicará pena de morte”. N  p o  ção 

cinematográfica, potencializa-se ao máximo a manipulação, quando os protagonistas 

montam, cada um por seu lado, circos e artimanhas intrincadas para atingir os 

resultados que desejam.  

O veredicto vincula-se à prova apresentada, sendo vedado aos jurados 

considerarem provas que não tenham sido submetidas ao crivo do juiz-presidente, 

aplicador da law of evidence75.  

Comenta Mariana Guimarães que, dentre os países de maior expressão na 

América Latina, situa-se o Brasil como dos pouquíssimos a manter o Tribunal do Júri 

na sua ordem jurídica. Completa a autora, informando que a Argentina, o Chile e o 

Uruguai não reconhecem a instituição, enquanto que o México a concebe, mas fixa 

sua competência apenas para o julgamento dos delitos de imprensa e aqueles que 

considera crimes políticos76. 

Tecidas essas considerações acerca do Tribunal do Júri em ordenamentos 

jurídicos alienígenas, passa-se a analisar o seu surgimento e desenvolvimento no 

Brasil. 
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2.3 EVOLUÇÃO NO BRASIL 

 

Coube à Câmara do Rio de Janeiro, em 04 de fevereiro de 1822, a criação 

embrionária do Tribunal do Júri brasileiro, segundo afirma James Tubenchlak77. 

Conforme preleciona o autor, restou enviada nessa data ao Príncipe Regente Dom 

Pe  o     ge  ão  e     ção  e  m “   zo  e      o ”. Co sta, então, que, em 18 de 

   ho   q ele me mo   o, fo    p opo      e      e          o  o  “   ze   e f c o”, 

com nomeação da competência do Corregedor e Ouvidores do crime, os quais 

escolhiam 24 (vinte e quatro) componentes do colegiado. 

No Brasil, a instituição do Júri teve limitada inicialmente sua competência à 

apreciação dos crimes de opinião ou de imprensa, instituído que foi pelo Decreto 

     o  e 18  e    ho  e 1822, q e   o  v  “[...]         ze   o f   o p    

julgamento dos crimes de abusos de imp e    [...]”78, editada pelo Príncipe Regente 

Dom Pedro de Alcântara, sob evidente influência de José Bonifácio de Andrada e 

Silva79. 

O Tribunal do Júri era, então, composto por 24 (vinte e quatro) juízes de fato, 

cidadãos escolhidos dentre aqueles de boa reputação e de classe privilegiada, com 

competência para julgar os crimes de opinião ou de imprensa, sendo que o recurso 

de apelação de suas decisões era dirigido ao Príncipe Regente80. Estabelece, nesse 

ponto, Lênio Streck severa crítica ao caráter de representatividade do colegiado, ao 

argumento de que apenas os componentes da elite nacional preenchiam os 

requisitos exigidos legalmente81. 
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Essencialmente, o Tribunal do Júri em terras brasileiras é caracterizado pela 

atuação de juízes ditos leigos, juntamente com um juiz togado, compondo, dessa 

forma, um colegiado heterogêneo82.  

Promulgada a Constituição Política do Império, em 25 de março de 1824, 

veio o Tribunal do Júri a ser erigido à hierarquia constitucional, com previsão na 

parte relativa ao Poder Judiciário (arts. 151 e 152), acumulando competências tanto 

para a área criminal como para a cível83. 

Conforme ressalta Ary Azevedo, em 25 de Junho de 1825 teria ocorrido a 

primeira sessão o para julgamento do crime de injúrias impressas84. 

Posteriormente, Lei de 20 de setembro de 1830 instituiu o Júri de Acusação 

e o Júri de Julgação, em colegiados distintos, estabelecendo o Código de Processo 

Criminal do Império, criado em 1832 pelo senador Alves Branco, para o primeiro 24 

(vinte e quatro) jurados e, para o segundo, 12 (doze)85. Sendo assim, informa James 

Tubenchlak que as qualidades que se exigiam para o exercício da função de jurado 

consistiam em ser eleitor, possuir bom senso e probidade86, ficando excluídas as 

pessoas que não gozassem notoriamente de bom conceito público, além das ditas 

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

magistrados, oficiais de justiça, juízes eclesiásticos, vigários, presidentes, 

secretários dos governos das províncias, comandantes das armas e dos corpos de 

primeira linha, como se  verifica da redação original: 

 

Art. 16. São elegiveis todos os que podem ser Eleitores á excepção 
dos Senadores, Deputados, Conselheiros de Estado, Ministros de 
Estado, Bispos, Magistrados, Juizes Ecclesiasticos, Vigarios, 
Presidentes, e Secretarios das provincias, Commandantes das 
Armas, e Commandantes dos corpos de 1ª e 2ª linha. 
Os Promotores devem ser formados em Direito, ou Advogados de 
profissão, e onde absolutamente os não houverem eleger-se-ha 
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quem parecer mais apto para isso, e poderão ser reconduzidos 
consentindo elles87. 

 

Já em 03 de dezembro de 1841, deu-se a promulgação da Lei nº 26188, e 

em 31 de janeiro de 1842, veio a nascer o Regulamento nº 12089, que modificou 

consideravelmente o procedimento do Tribunal do Júri, extinguindo o Júri de 

acusação; mantendo, contudo, incólumes os caracteres básicos do colegiado. 

Informa Lênio Streck que, após a extinção do Júri de acusação, passou a 

polícia a responsabilizar-se pela instrução criminal, ficando a formação da culpa sob 

a responsabilidade da autoridade policial e a prolação da decisão de pronúncia aos 

cuidados dos juízes municipais. De seu turno, a Lei nº 562, de 6 de julho de 1850, 

 e   o   o  ol  e  ompe        o T  b   l  o Jú   o     me   e “moe   f l  ,  o bo, 

homicídio nos municípios de fronteira do Império, resistência e retirada de presos, 

 lém    b      o  ”90. 

Certo é que no período de vigência do Código de Processo Criminal do 

Império, de 1832, tinham os jurados competência para julgar tanto matérias de fato 

quanto de direito, constituindo-se um misto dos sistemas britânico e francês. A partir 

da edição do Decreto nº 261, de 03 de dezembro de 1841, entretanto, abandonou o 

Tribunal do Júri o sistema francês, passando a aderir ao britânico, com competência 

para o julgamento apenas de matérias fáticas, o que restou mantido pela posterior 

Lei nº 2.033, de 20 de setembro de 187191. 

Anota providencialmente Walter Nunes da Silva Júnior que é tradição 

constitucional brasileira erigir-se o Júri popular à hierarquia constitucional, fato 

ocorrido desde a primeira Constituição até a atual, de 1988. Tendo, ao reverso, 
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 pe      C     M  o   e 1937, “  m     e  óg      e  o    el  ”, o  o g    em 

período de forte cunho ditatorial, deixado lacuna a esse respeito92. 

Nesse pórtico, volta-se a destacar que foi a partir da Constituição de 25 de 

março de 1824 que o Tribunal do Júri adquiriu o status constitucional, passando a 

inserir-se nas entranhas do Poder Judiciário e a alargar sua esfera de competência 

para julgar causas cíveis e criminais; dispondo, nesse sentido, o art. 151: “O Po e  

Judicial é independente e será composto de juízes e jurados, os quais terão lugar 

assim no cível como no crime, nos casos e pelo modo que os Códigos 

 e e m    em”93. Nessa esteira, e destacando a figura dos jurados, disciplinava 

ainda o    . 153 q e “[...] os jurados pronunciam sobre o fato e os juízes aplicam a 

le ”,  o fo me  o      He á l  o A  ô  o Mo    94. 

A primeira Constituição republicana, de 24 de fevereiro de 1891, manteve a 

instituição do Júri, embora a retirasse de sua disposição geográfica anterior e a 

inserisse dentre os direitos e as garantias individuais, como dá conta Ricardo Vital 

de Almeida95. 

A Constituição de 16 de julho de 1934, no entanto, fez voltar a localização do 

Tribunal do Júri para o âmbito do Poder Judiciário, dispondo, nesse sentido, o art. 

72, inserido no capítulo do Po e  J     á  o: “É m                 ção  o  ú  ,  om   

o g   z ção e        b  çõe  q e lhe  e    le ”96. 

Por sua vez, a Carta de 10 de novembro de 1937, de forte característica 

intervencionista, fez-se silente quanto à magistratura popular, o que conduzia à 

dúvida sobre seu desaparecimento ou não, a despeito do disposto no art. 183 do 

mesmo diploma, que    p  h  q e: “Co      m em v go , e q    o  ão  evog    , 
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as leis que, explícita ou implicitamente, não contrariem as disposições desta 

Co       ção” 97. 

As incertezas restaram dizimadas com a edição do Decreto-Lei nº 167, de 5 

de janeiro de 1938, que tratava textualmente do assunto, embora na visão de James 

Tube  hl k,   l  o m  f   o  po  “ bol      obe       o  ve e    o ,  o e  e    

 e    o  e  pel ção q    o  o mé   o”98. 

Ainda sobre o Decreto-Lei nº 167/1938, informa José Frederico Marques ter 

ele  o        o “  p  me    le   e p o e  o pe  l  o B    l  ep bl    o”99. Salientando 

o mestre que referido diploma não apenas ressuscitou o tribunal popular, mas, para 

além, disciplinou regras procedimentais ao colegiado. 

Após a era Vargas, houve a Constituição de 18 de setembro de 1946 por 

reinserir o Tribunal do Júr  em  e    p   lo  e     o  o  “D  e  o  e à  G         

I   v      ” e, opo     me  e,         e  e   bele e     obe       o  ve e    os, 

conforme seu art. 141, § 28: 

 

É mantida a instituição do Júri, com a organização que lhe der a lei, 
contanto que seja sempre ímpar o número de 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 100. 

 

A Constituição de 24 de janeiro de 1967 e sua Emenda nº 01, entendida 

como a Constituição de 17 de outubro de 1969, a despeito de seu caráter geral 

opressor, manteve a soberania e a competência do Tribunal do Júri. Assim é que a 

citada Carta Magna de 1967 dispõe, em seu art. 150, § 18, que: “São m          

instituição e a soberania do júri, que terá competência no julgamento dos crimes 

 olo o   o       v   ”101. 
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Por seu turno, a Carta Cidadã de 5 de outubro de 1988 houve por firmar a 

        ção  o Jú   e   e o  “D  e  o  e Deve e  I   v       e Cole  vo ”,        o    

magistratura popular em seu art. 5º, inciso XXXVIII. 

Nessa esteira, o entendimento por considerável gama de doutrinadores de 

que está o tribunal popular fora da órbita do Poder Judiciário origina-se do fato de 

que, além de não compor o elenco previsto no art. 92, da Constituição Federal, não 

decide fundamentadamente, como se obrigaria a fazer, caso pertencesse àquele 

Poder, haja vista o que dispõe o art. 93, inciso IX, do texto constitucional102. 

Entretanto, para outra numerosa leva de juristas, a localização topográfica 

no texto constitucional e sua não inclusão no rol do sobrecitado art. 92, da Carta 

Magna, não retira do Tribunal do Júri a condição de órgão integrante do Poder 

Judiciário, constituindo-se, na esfera da Justiça comum, um tribunal especial. Isso 

porque, sustentam, quando o art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal dispõe 

 ob e  ompe       em    o  e  o     o  e    me ,   o     e p e  ão “ e o   o 

órgão         ç   om m”, o q e  o   z     ao entendimento de que o Júri é também 

órgão pertencente ao Poder Judiciário103. Nesse caso, a disposição do tribunal 

popular fora do rol do art. 92, da Constituição da República e nas entranhas do art. 

5º, precisamente em seu inciso XXXVIII, conteria mais o desejo de torná-lo cláusula 

pétrea do que propriamente afastá-lo da esfera judiciária, assunto que será objeto de 

minuciosa apreciação no capítulo seguinte. 
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3. O TRIBUNAL DO JÚRI NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

A Constituição Federal de 1988, promulgada poucos anos após o retorno da 

democracia ao cenário político brasileiro, cuidou de inserir topograficamente o 

Tribunal do Júri no capítulo dos direitos e garantias individuais, consagrando os 

princípios já insertos na Carta de 1946, quais sejam: a soberania dos veredictos, o 

sigilo das votações, e a plenitude de defesa e a competência para o julgamento dos 

crimes dolosos contra a vida (incluindo-se os conexos, como já explicado). 

Competência essa que motiva discordância doutrinária, no sentido de que, para 

muitos pensadores do direito, deve ser entendida como mínima e não exclusiva, 

conforme se examinará posteriormente. 

Neste capítulo, abordar-se-ão os princípios constitucionais que regem a 

corte popular e que encontram guarida no art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição 

Federal. 

Antes, porém, cumpre destacar a opinião do autor acerca do Tribunal do Júri 

no Brasil. Nesse aspecto, embora possa parecer absolutamente contraditório, o fato 

é que o mestrando, a despeito de sua vasta experiência como promotor de justiça 

oficiante junto a cortes populares, não se encontra entre os defensores da 

instituição. E tal se deve ao fato de nela enxergar deficiências incontornáveis na arte 

de julgar, haja vista a frequente e quase inevitável sobreposição, por muitos dos 

julgadores populares, do sentimental sobre o técnico, de acordo com a concepção 

de que o jurado julga por equidade, não se vergando a questões de ordem 

normativa, como se exporá melhor no item 3.4. 

Tal ocorrência, que não se verifica apenas em terras brasileiras, não deve, 

entretanto, ser creditada à ausência ou à não obrigatoriedade de detenção de 

conhecimentos jurídicos por parte dos julgadores do povo; mas, acredita o autor, 

muito mais à habilidade de condução da palavra pelos debatedores técnicos e às 

condições de caráter e de comportamento social apresentadas pelo acusado e pela 

vítima. 

Nesse pórtico, entendem alguns estudiosos que o problema poderia ser 

resolvido através da constituição de um escabinado, como ocorre na França, em 

Portugal, na Itália e na Alemanha. Nesse tipo de colegiado, encontra-se presente 

mais de um juiz togado, que exercem seu mister ao lado de outros, estes na 

qualidade de leigos. O problema, entretanto, na visão do mestrando, não se resolve 



39 

apenas com a instituição desse modelo de colegiado julgador, haja vista a sempre 

presente figura do julgador atécnico, que não se obriga a apreciar de forma 

essencialmente jurídica a causa que lhe é entregue a julgamento. 

Tornando-se, porém, ao estudo dos princípios constitucionais ligados ao 

Tribunal do Júri, previstos no art. 5º, inciso XXXVIII, da Carta Magna, tem-se que o 

primeiro deles, a plenitude de defesa, configura-se como um direito humano 

fundamental. Não se descura de que aos acusados em geral, assegura-se o direito à 

ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF), significando uma atuação defensiva de 

maneira vasta, extensa e abundante, contemplando larga produção de provas e de 

argumentos que possibilitem a contraposição às alegações da parte adversa. Já a 

plenitude de defesa, como princípio constitucional afeto ao Júri, tem-se na conta de 

um plus em relação ao também constitucional princípio da ampla defesa. 

Acerca do sigilo das votações, o disposto no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea 

“b”,    Co       ção Fe e  l  e 1988104 envolve tanto a preservação do voto secreto, 

depositado em urna indevassável, de modo a que se impossibilite conhecer o teor 

da decisão tomada pelo jurado, quanto a garantia de que o processo de votação 

desenvolva-se em sala especial, longe das vistas do público. Importa ressaltar que a 

preservação do voto secreto não significa proibição constitucional à 

comunicabilidade dos jurados. Apesar de essa previsão encontrar guarida no acervo 

infraconstitucional, no presente trabalho desenvolver-se-á argumentação em sentido 

diverso, defendendo-se, inclusive, a possibilidade de debate entre os julgadores 

leigos no momento anterior ao proferimento do voto105. 

A soberania dos veredictos, por sua vez, consiste em opção política que 

concede ao Tribunal do Júri o resguardo da irreformabilidade das suas decisões. 

Guilherme de Souza Nucci aponta que essa opção pode não ter sido a mais correta, 

já que as leis demandam conhecimento técnico, o que resulta muitas vezes em 

dificuldade de entendimento dos jurados, uma vez que são pessoas que, em regra, 

não detêm saber jurídico106. O fato é que, nos casos de crimes dolosos contra a vida 

e conexos, entregou-se ao tribunal popular a palavra final em relação ao veredicto a 

ser proferido em face do acusado, de modo que ofende de morte o disposto na 
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Constituição Federal o fato de um tribunal técnico substituir, quanto ao mérito, o 

decisum popular. Resulta que a corte superior pode, em caso de entender ter sido o 

julgamento do colegiado julgador manifestamente afrontoso à prova contida nos 

autos processuais, anular referida decisão; sendo-lhe, contudo, vedado alterá-la. 

Por fim, o presente capítulo tratará da competência reservada à corte 

popular para julgar os crimes dolosos contra a vida, previstos no Capitulo I (Dos 

crimes contra a vida), do Título I (Dos crimes contra a pessoa), da Parte Especial do 

Código Penal (homicídio simples - art. 121, caput; privilegiado - art. 121, § 1º; 

qualificado - art. 121, § 2º; induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio - art. 122; 

infanticídio - art. 123; e aborto - arts. 124 a 127). Há, contudo, como se exporá 

oportunamente, quem sustente na doutrina que tal competência é fixa, havendo 

restrições à sua ampliação, embora para tal não haja nenhuma razão plausível, 

conforme assevera Guilherme de Souza Nucci: 

 

Note-se que o texto constitucional menciona ser assegurada a 
competência para os delitos dolosos contra a vida e não somente 
para eles. O intuito do constituinte foi bastante claro, visto que, sem a 
fixação da competência mínima e deixando-se à lei ordinária a tarefa 
de estabelecê-la, seria bem provável que a instituição, na prática, 
desaparecesse do Brasil. Foi o que houve em outros países ao não 
cuidarem de fixar, na Constituição, a competência do tribunal 
popular.107  

 

Devem ser julgados, ademais, pela corte popular, naturalmente, os delitos 

conexos ao referidos, por força da atração exercida pela instituição (arts. 76, 77 e 

78, inciso I, todos do CPP). 

 

3.1 O TRIBUNAL DO JÚRI COMO DIREITO FUNDAMENTAL 

 

Conforme consubstanciado no item anterior, a Constituição da República, de 

1988, cuidou de inscrever a instituição Tribunal do Júri no Título II – Dos Direitos e 

Garantias Fundamentais, posicionando-a especificamente no Capítulo I, que cuida 

 o  “D  e  o  e Deve e  I   v       e Cole  vo ”,  o fo me      lpido no art. 5º, 

inciso XXXVIII. 

A respeito dos direitos fundamentais, leciona Luige Ferrajoli que: 
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Os direitos fundamentais correspondem a valores e necessidades 
vitais da pessoa, histórica e culturalmente determinados. E é por sua 
qualidade, quantidade e nível de garantia que pode ser definido o 
êxito de uma democracia e equivaler o seu progresso108. 

 

Acerca desse mister, ao invés de ser inserido no capítulo do Poder 

Judiciário, como pareceria mais natural, é ele colocado no dos Direitos e Garantias 

Individuais e Coletivos, de modo a evidenciar sua natureza de defesa do cidadão em 

face do Estado. A despeito da localização topográfica, não resta de modo algum 

afastada sua verdadeira natureza jurídica de órgão especial da Justiça comum, com 

competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e conexos109. 

Deve-se entender, ademais, o Tribunal do Júri, na expressão de José 

Afonso da Silva, como a garantia ou o direito instrumental, com incumbência de 

exercer a tutela de um direito principal, a liberdade, mas também como direito social, 

entregue à própria comunidade para julgar os infratores integrantes da mesma110. É 

seguindo essa esteira de pensamento que vem Gladston Fernandes de Araújo 

 o  l    q e o    b   l  o povo “   l     m l   e me  e     oçõe   e    e  o e 

g       ” q e,  eg   o    eg   ,  ão  o ceitos que se complementam e que não 

devem ser entendidos de forma independente111. 

O mesmo dispositivo constitucional, não demais destacar, prevê seja a 

instituição regulada por lei, mas impõe que se lhe assegurem a plenitude de defesa, 

o sigilo das votações, a soberania dos veredictos e a competência para o julgamento 

dos crimes dolosos contra a vida. Nessa esfera de raciocínio, José Frederico 

M  q e ,  o  o    e     e  o Jú    m “   b   l e pe   l”,  á  o     e q e “ ó lhe 

cabe julgar os casos específicos q e   le   e e m    ”112. 

Mister esclarecer que, para parte da doutrina, não é o Tribunal do Júri um 

órgão do Poder Judiciário, haja vista não compor o elenco contido no art. 92, da 

Constituição Federal. É assim que pensa, por exemplo, Walter P. Acosta. Sob essa 
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ótica, não passaria o colegiado do povo de  m  “        ção       á   ”113. Do mesmo 

entendimento compartilha James Tubenchlak, que o considera um órgão político, 

não judiciário, em que os jurados exercem sua cidadania da mesma maneira que 

procedem quanto ao direito ao sufrágio114. 

Ao reverso, outra considerável parcela de doutrinadores defende tratar-se a 

corte popular de órgão do Poder Judiciário. É o caso de Júlio Fabbrini Mirabete, que 

invoca em favor de sua tese o fato de que as decisões do Tribunal do Júri 

submetem-se ao duplo grau de jurisdição, além da constatação de que são os 

jurados submetidos aos mesmos casos de impedimento e de suspeição que 

acometem os juízes togados115. 

Compartilha da mesma opinião Gladston Fernandes de Araújo, que forma 

sua convicção no fato de que a solução de litígios nascidos de práticas delituosas é, 

sim, atividade judicante, sendo o rol encontrado no art. 92 da Constituição Federal 

apenas enumerativo, devendo-se interpretar o inciso VII desse artigo em harmonia 

com o art. 125, § 1º, da mesma Lei Maior116. 

Na condição de direito fundamental, a instituição Tribunal do Júri merece de 

Paulo Rangel o entendimento de que deve gozar das garantias que se prestam à 

efetivação dos direitos tidos por fundamentais, segundo a Constituição Federal, uma 

vez que, na corte popular, evidenciam-se os direitos inerentes à vida e à liberdade 

do indivíduo, além da própria dignidade da pessoa humana117. 

A respeito dos direitos fundamentais, Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins 

lecionam que têm o mesmo caráter de direito público-subjetivo, e se aplicam de igual 

modo a pessoas físicas e jurídicas, inseridos na Constituição, de modo a limitar o 

exercício do poder do Estado frente à liberdade das pessoas, constituindo-se, 

portanto, normas de caráter supremo118.  
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Necessário, contudo, posicionar-se com maior especificidade a instituição 

Tribunal do Júri, de modo a que se a entenda inserida dentre os direitos individuais, 

restando assim abraçada pelo manto protetivo contido no art. 60, § 4º, inciso IV, da 

Constituição Federal. Isso porque nem todos os direitos fundamentais possuem a 

destacada condição de cláusula pétrea, como elucidam Dimoulis e Martins, que não 

veem nos direitos coletivos, nos sociais, nos políticos e nos difusos, qualquer caráter 

de direitos individuais; fugindo, assim, da proteção estabelecida pelo art. 60, da Lei 

Fundamental e, com isso, submetendo-se a restrições e até mesmo a serem extintos 

por meio de Emenda Constitucional119. 

Desse modo, não apenas seria inconstitucional a propositura de Emenda à 

Constituição que tenha por fim abolir o Tribunal do Júri, como também deve receber 

a mesma pecha qualquer lei que, no entender de Walfredo Cunha Campos120, 

embora nominalmente preserve a instituição no seu conteúdo, retire-lhe substância e 

poder. 

Assim, em um modelo de Estado Democrático Constitucional de Direito, 

alerta Walter Nunes da Silva Júnior que “o J     á  o é p      p   vo e  o       vo, 

esquece a neutralidade para participar na sociedade como agente político, 

   epe  e  e e  mp     l”121, sendo a corte popular a exemplificação de maior 

envergadura. Completa seu raciocínio o mestre potiguar, indicando como 

característica do Tribunal do Júri ser uma corte democrática por permitir que a 

sociedade exerça diretamente poder próprio de órgão jurisdicional122. 

Nessa esteira, ainda nos idos de 1956, o célebre Lord Patrick Arthur 

Devlin123, eminente magistrado e jurista inglês, analisando a instituição à luz de sua 

experiência, a comparou a um pequeno parlamento, incompatível com um governo 

déspota, mas afinado com princípios norteadores da liberdade. 
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Com vistas a melhor entender o tribunal popular, parte-se para a análise dos 

seus quatro princípios constitucionais vetores: a plenitude de defesa, o sigilo das 

votações, a soberania dos veredictos e a competência para o julgamento dos crimes 

dolosos contra a vida e conexos. 

 

3.2 A PLENITUDE DE DEFESA 

 

Dispõe o art. 5º, inciso LV, da Constituição Fe e  l q e “Ao  l   g   e , em 

processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o 

contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. 

Percebe-se ter a Carta Republicana trazido grande inovação quanto ao 

princípio da ampla defesa, uma vez que dantes, embora já lhe conferindo a condição 

de direito fundamental, restringia-o ao campo criminal. Todos os processos judiciais, 

sejam criminais, sejam cíveis, e mesmo os procedimentos administrativos 

encontram-se, portanto, acobertados pelo manto do princípio da ampla defesa. 

A esse respeito, Walter Nunes da Silva Júnior entende haver 

ontologicamente distinção entre o que se tem por ampla defesa no âmbito criminal e 

aquela na esfera civil; uma vez que, informa, no espectro criminal não se limita à 

opo     z ção     efe  ; m  , m     lém,  e e       e  “efe  v ” e “ef   e  e”. 

Exemplifica com o entendimento sobre o instituto da revelia que, no processo penal, 

repercute apenas em perder o acusado o direito que teria de receber intimação para 

todos os atos processuais, “  lvo o    o  e    pe  ão  o p o e  o”, completa o 

autor em nota de rodapé124. 

Quando se refere ao Tribunal do Júri, no entanto, a Lei Fundamental utiliza a 

e p e  ão “ple     e  e  efe  ”, o q e, p    l  g  g m   e  o       o e , 

significaria uma especificidade em relação à ampla defesa. É nesse diapasão que 

entende Alexandre de Moraes estar o princípio da plenitude de defesa inserido no 

outro, que considera mais largo, o da ampla defesa, este que se encontra disposto 

no art. 5º, inciso LV, da Constituição da República. O autor completa seu raciocínio 

    eg    e fo m : “Além disso, conforme salienta Pontes de Miranda, na plenitude 
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de defesa, inclui-se o fato de serem os jurados tirados de todas as classes sociais e 

 ão  pe     e  m  o   e  lg m .”125 

Para Amauri Renó do Prado e José Carlos Mascari Bonilha, a plenitude de 

defesa ultrapassa os limites da ampla defesa, não se restringindo apenas aos 

argumentos de cunho jurídico; mas, para além, contemplando fatos sociais e até 

mesmo questões ligadas ao emocional126. 

Guilherme de Souza Nucci manifesta-se no sentido de que o acusado deve, 

mais que defesa ampla, tê-la em sua plenitude, o que implica que poderão ser 

argumentados em plenário, em seu favor, tudo quanto se entenda possível, seja de 

cunho jurídico ou não127. 

No Tribunal do Júri, portanto, não basta a ampla defesa, cabível em todos os 

processos e procedimentos, inclusive naqueles de natureza administrativa. Para 

além da defesa ampla, é necessária a sua plenitude, situando-se o trabalho do 

defensor em patamar acima do mediano. Em razão disso, caso sejam de baixo nível 

os argumentos defensivos, deve o magistrado determinar a dissolução do conselho 

de sentença, por considerar o acusado indefeso (art. 497, inciso V, do CPP)128.  

A plenitude de defesa revela ainda uma dupla faceta, posto que dividida em 

defesa técnica e em autodefesa. A primeira, de natureza obrigatória, é exercida por 

profissional habilitado, ao passo que a segunda é uma faculdade do imputado, a 

quem é oportunizado evocar a sua própria versão dos fatos, ou valer-se do direito ao 

silêncio. 

Prevalece, portanto, no Júri popular, a possibilidade não só da utilização de 

argumentos técnicos, mas também de natureza sentimental, social e até mesmo de 

política criminal, sempre no intuito de convencer o corpo de jurados. 

 

3.3 O SIGILO DAS VOTAÇÕES 

 

Encontra-se o princípio do sigilo das votações estampado no artigo 5º, inciso 

XXXVIII, alínea b, da Constituição da República, sendo condição para proteger a 

livre manifestação de pensamento dos jurados, que devem permanecer imunes a 
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quaisquer interferências externas; de modo que, ao proferirem o seu veredicto, ajam 

com plena e íntima convicção. Decidem, pois, os julgadores populares pela própria 

consciência, não podendo, de forma alguma, demonstrar sua posição quanto ao 

julgamento dos fatos postos à sua apreciação. O objetivo maior do princípio do sigilo 

das votações é evitar que os juízes leigos sofram qualquer influência externa que 

venha a contaminar seu julgamento justo e isento. 

O sigilo quanto aos votos emitidos por cada jurado visa a resguardar, 

ademais, a tranquilidade e a segurança dos membros do conselho de sentença, de 

modo a que ao decidirem o destino do acusado, o façam livres do medo de 

represálias. 

Ensina Magarinos Torres que: 

 

No J  y […]  ão  e  o  ppl    o e   ego     le , m   po e  o e 
devendo os jurados collaborar na decisão com o sentimento que 
tenham da moral dominante e da conveniencia social na repressão 
dos crimes, e, por outro lado, faltando-lhes a competencia technica 
para justificação dos seus juizos, que se querem 'só de consciência', 
forçoso era prescindir-se de qualquer motivação129. 

 

Atrelada ao sigilo das votações está a determinação de incomunicabilidade 

entre os jurados. Frise-se que tal se refere à manifestação quanto ao mérito da 

causa, vez que não há proibição legal de que os jurados se comuniquem sobre 

assuntos alheios ao processo. Em outras palavras, a interação é permitida desde 

que não se converse sobre o fato em análise ou algo que possa induzir ou 

influenciar a decisão sobre a causa; nada os impede, portanto, de trocar palavras ou 

conversar nos intervalos dos trabalhos a respeito de assuntos diversos, assim como 

lhes é permitido formular ao juiz-presidente indagações nos momentos próprios ou 

solicitar esclarecimentos sobre eventuais dúvidas surgidas no decorrer das 

exposições em plenário130. É o próprio CPP que assegura que lhes sejam prestados 

todos os esclarecimentos necessários à elucidação dos fatos, conforme dispõe o art. 

480, §§ 1º a 3º, o que favorece uma votação segura. 
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Consiste o princípio do sigilo das votações em exceção ao da livre convicção 

motivada, traduzindo seu caráter de especialidade e garantia aos jurados, que, por 

sua condição, estão muitas vezes sujeitos a influências indesejáveis na formação de 

seu convencimento. Trata-se de garantia constitucional que visa a possibilitar o 

julgamento consciente, sem receios ou constrangimentos. Tudo, pois, que possa 

influir de maneira indevida e ilegal na formação desse convencimento configura-se 

causa de invalidade do julgamento e dissolução do conselho de sentença. 

O sigilo das votações envolve, ademais, o voto e o local do voto. Assim é 

que, de modo a evitar qualquer influência externa sobre os jurados, e mesmo 

interna, quando encerrados os debates, o escrutínio ocorre em uma sala especial, 

com a presença apenas das pessoas indispensáveis ao ato: o juiz-presidente, os 

jurados, o(s) órgão(s) acusador(es), o(s) defensor(es) e os auxiliares da justiça, 

conforme posto no art. 485 e §§ 1º e 2º do CPP. 

Com vistas a assegurar o sigilo, impõe-se que o juiz se acautele de modo a 

parar a contagem dos demais votos logo que se defina a votação de cada quesito, 

evitando que o segredo seja violado por uma eventual votação unânime. Trata-se do 

q e    o        o  l   e “vo o  ef    o ”,  mpo  o pelo    . 483, §§ 1º e 2º  o CPP, 

com redação determinada pela Lei nº 11.689/2008131. 

 

3.4 A SOBERANIA DOS VEREDICTOS 

 

O princípio da soberania dos veredictos proferidos pelos jurados em 

julgamentos do Tribunal do Júri encontra, como já mencionado, hierarquia 

constitucional no ordenamento jurídico brasileiro. Referido princípio baseia-se na 

evidência de que as decisões do conselho de sentença são soberanas, ou seja, não 

podem ser reformadas pelo tribunal a quem, em caso de recurso de apelação 

lastreado na alegativa de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos. 
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Soberania, na lição de Flamarion Tavares Leite, é termo que encontra 

origem no final do século XVI, surgindo juntamente com a ideia de Estado para 

indicar o poder estatal em sua plenitude132. 

Ao lado do princípio da soberania, destaque-se, caminha em mesmo plano 

aquele referente ao sigilo das votações. Não podendo rever a decisão dos jurados, 

pode, entretanto, o tribunal ad quem anular o julgamento (apenas uma vez) e 

determinar que outra sessão de Tribunal do Júri seja realizada, permitindo-se que 

outros jurados (necessariamente outros, não os mesmos que proferiram o veredicto 

atacado) possam reapreciar o caso e, sigilosamente, proferir sua própria decisão, 

conforme dispõe o Código de Processo Penal brasileiro, em seu art. 593, inciso III133. 

Caracteriza-se, pois, a soberania dos veredictos pela impossibilidade de que 

o julgamento resultante da decisão dos jurados venha a sofrer qualquer reforma pelo 

tribunal ad quem quanto ao mérito do decisum; podendo, entretanto, anular-se a 

sessão do Júri uma única vez134. 

Em outras palavras, a decisão coletiva dos jurados não pode ser alterada em 

seu mérito por um tribunal formado por juízes técnicos, mas apenas por outro 

conselho de sentença, quando o primeiro julgamento for manifestamente contrário à 

prova dos autos. O Tribunal do Júri é, em essência, aquele soberano, com poder de 

decidir sobre o destino dos acusados, e procedendo, na lição do doutrinador 

Walfredo Cunha Campos, liberto da tecnia própria dos magistrados.135. 

Desse modo, os jurados emitem seus votos individualmente, 07 (sete) no 

total, que resultam em uma decisão coletiva, denominada veredicto; decisão essa, 

suprema. Daí a expressão que deságua no princípio da soberania dos veredictos, 

proveniente do latim supremus, ou seja, que tem a qualidade do soberano. 

Costa Cruz, citado por José Frederico Marques, serve-se da expressão 

“ obe              o         ”,  o  efe   -se às razões que levam os jurados a 

responder os quesitos que lhes são apresentados quando do julgamento136. 
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Sendo decisão soberana, suprema, pois, não se permite modificação no seu 

mérito por tribunal composto por magistrados togados, com exceção apenas, nos 

casos de sentença condenatória transitada em julgado, por meio da ação de revisão 

criminal, prevista nos arts. 621 a 631, todos do Código de Processo Penal, mas 

rigorosamente restrita aos casos previstos no art. 621 do mesmo diploma137. 

A soberania dos veredictos caracteriza-se, finalmente, pela impossibilidade 

de ataque ao mérito do que decidiram os jurados (exceção permitida apenas à ação 

revisional suprarreferida), recebendo esse princípio hierarquia constitucional, 

conforme impõe o já referido art. 5º, inciso XXXVIII, da Carta Magna. 

Claro resta que, em prol da absolvição do acusado, todavia, tal princípio não 

é absoluto, admitindo-se que o tribunal absolva quem restou condenado 

injustamente pelo Júri popular em sentença transitada em julgado, no âmbito da 

ação de revisão criminal. Nesse sentido, posiciona-se Fernando da Costa Tourinho 

Filho, que entende que o direito à liberdade supera qualquer outro, o que justifica  a 

desconstituição de uma sentença penal condenatória transitada em julgado pela via 

da ação revisional, em sobreposição ao princípio da soberania138. De mais, que se 

esclareça que a ação de revisão criminal só é permitida quando em favor do réu e, 

ainda assim, nos casos excepcionais previstos no já mencionado art. 621 do CPP139. 

Deve-se destacar, por fim, que a soberania dos veredictos funda-se no 

princípio da equidade. Antes mesmo, porém, de adentrar na discussao, válida a 

menção de que o termo equidade deriva do grego επιεικέια, e tem origem no 

pensamento de Aristóteles. A equidade, segundo o filósofo grego, encontra-se 

relacionada à justiça, sendo esta última considerada como a principal das virtudes, 

visto que se manifesta na relação com o próximo, por meio de práticas reiteradas de 

ações justas.  

Hodiernamente, a equidade é por vezes reconhecida como fonte de direito 

em alguns ordenamentos jurídicos e como instrumento de integração em outros. A 

ordem jurídica brasileira não faz menção explícita ao uso da equidade, seja como 

fonte de direito, seja como instrumento integrador. Assim é que o art. 4º, da Lei de 

introdução às normas do Direito brasileiro (LINDB)  não prevê a possibilidade do uso 
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da equidade em casos de omissões legislativas, restringindo-se à utilização da 

analogia, dos costumes e dos princípios gerais de direito. 

No entanto, o art. 5º do me mo    po    vo leg l p ev  q e, “    pl   ção    

lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem 

 om m”. De  e mo o, o leg  l  o ,       que tacitamente, ao estabelecer tal norma, 

conduz o magistrado à busca de decisões equitativas com o escopo de se atingir o 

bem comum e os fins sociais pretendidos pela ordem jurídica, viabilizando o uso da 

equidade como parâmetro de uma decisão razoável. 

A equidade, portanto, é a adequação da lei ao caso concreto, atendidas as 

suas peculiaridades, tendo em vista o caráter genérico e abstrato da atividade do 

legislador, atribuindo ao juiz a ponderação proporcional da norma à situação fática. 

No Tribunal do Júri, é o instrumento responsável pela absolvição ou 

condenação do acusado, não pelo juiz togado, mas pela união dos votos dos jurados 

que, como já explicitado, são essencialmente leigos. Devem, pois, os mesmos julgar 

baseados em suas convicções íntimas e nas peculiaridades do caso submetido à 

sua apreciação, não havendo que se falar em juízo normativo, tal é obediência ao 

princípio da equidade.  

Em outras palavras, o jurado, na imensa maioria dos casos, não possui 

formação jurídica; de modo que dele não se pode exigir que decida conforme o 

entendimento da doutrina ou da jurisprudência, senão com base na sua "íntima 

convicção" a respeito do caso que lhe é dado julgar. 

Ao determinar o ordenamento jurídico brasileiro que o julgador deve tomar a 

sua decisão lastreado em sua convicção íntima, está delineando um julgamento por 

equidade, ou seja, na justiça do caso dado; não se constituindo, pois, em um 

julgamento normativo. 

É o q e M g    o  To  e   e om     e “vo o  e  o         ”    eg    o 

aos jurados, diante     o      ção  e q e “Há q e  o f   , po     o,  o p óp  o 

     ão, q e elle e e  e pel     o om  ,  el   v , m    e e  á     o J  y” 140. 

E  omple   o me   e: “E    v zá-lo à jurisprudência, controlal-o pelas regras 

legaes de prova seria desvirtual-o, além de o tornar inútil141. 
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3.5 A COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA 

A VIDA 

 

O Tribunal do Júri, com competência para processar e julgar os crimes 

dolosos contra a vida, tentados ou consumados, tem o seu conteúdo mínimo 

definido pela Constituição Federal de 1988. Houve época, todavia, em que outros 

crimes, diversos dos dolosos contra a vida, eram textualmente postos à apreciação 

do tribunal popular, a exemplo dos delitos de opinião ou de imprensa. 

Nesse contexto, a Constituição da República, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, 

 l  e  “ ”, e   bele e q e  em o T  b   l  o Jú    ompe       p    o   lg me  o  o  

crimes contra a vida, em sua modalidade dolosa. Desse modo, em consonância com 

a Lei Fundamental, o art. 74, §1º, do Código de Processo Penal, cuida de fixar a 

competência da corte popular. E o faz estabelecendo que apenas por conexão ou 

continência a crimes dolosos contra a vida outros delitos podem ser submetidos a 

julgamento pelo Júri, como se percebe da leitura do art. 78, inciso I, do CPP142. 

Advirta-se que, mesmo sendo a infração conexa de menor potencial 

ofensivo, será esta atraída ao procedimento escalonado do tribunal popular; 

assegurando-se, nesse caso, a incidência dos institutos despenalizadores previstos 

na Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995143, como se observa do disposto no art. 

60, parágrafo único, da referida lei, com redação advinda da Lei nº 11.313/2006144. 

Em tempos pretéritos, insurgia-se Magarinos Torres contra a falta de 

orientação científica para o estabelecimento da competência do Tribunal do Júri, 

registrando, nesse pórtico: 

 

[…] I  ohe e     e p   o    e    em  o J  y    me   e pe  l    e 
insignificante ou nenhuma expressão social, como o de ameaça de 
algum mal a corporações, (pena maxima de quatro mezes, Consolid. 
Leis Penaes, art. 184 paragrapho único), e ao mesmo tempo, 
sonegarem-lhe o mais grave e o mais reprovado dos crimes, que é o 
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latrocínio, homicidio para roubar, punido com trinta annos de prisão, 
quando os demais homicídios eram attribuidos ao Jury145. 

 

Aury Lopes Júnior é defensor da concepção reduzida de competência e, 

para tanto, tem no elenco do art. 74, §1º, do CPP, uma imposição de taxatividade, 

com o entendimento de proibição, inclusive, de utilização de analogias ou 

extensividade. Nessa linha de raciocínio, considera que, sem que haja conexão lato 

sensu com crime doloso contra a vida, nenhuma infração penal pode ser levada ao 

conhecimento do conselho julgador146. 

Discorrendo analiticamente sobre a matéria, Fernando da Costa Tourinho 

Filho, após expor os termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, 

afirma, com toda a razão, que nenhuma norma infraconstitucional poderia contrariar 

a Lei Maior, retirando do tribunal popular a competência para o julgamento dos 

crimes dolosos contra a vida147. 

O raciocínio desenvolvido por Tourinho Filho, entretanto, diverge 

frontalmente do esposado por Aury Lopes Júnior quando se trata de interpretação 

intensiva ou extensiva do art. 74, §1º, do CPP. É entendimento do promotor de 

justiça aposentado do Ministério Público paulista que, por meio de lei ordinária, tais 

limites podem ser alargados, já que, como explica, a Constituição Federal de 1946, 

que mantinha a existência do Tribunal do Júri e estabelecia sua competência para o 

julgamento dos crimes dolosos contra a vida, remetia à lei a responsabilidade de sua 

organização. 

 

Art. 141 [...] 
 
§ 28 - 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 vida148. 
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Considera, pois, Tourinho Filho, que, com isso, veio o constituinte a permitir 

que outros crimes pudessem ser incluídos no elenco da competência do Tribunal do 

Júri. Não podendo a lei infraconstitucional excluir da competência da corte popular 

os crimes dolosos contra a vida, teria, contudo, a permissão para elastecer o rol de 

crimes a serem apreciados149. Conclui, então, seu raciocínio, afirmando ter, sim, a 

Constituição Republicana de 1988 autorizado que lei ordinária estabeleça a 

possibilidade de julgamento pelo Tribunal do Júri de crimes outros, não dolosos 

contra a vida, afora as hipóteses de conexão e continência150. 

Comunga Walter Nunes da Silva Júnior da opinião de Tourinho Filho. Após 

informar que a Constituição de 1967 tolheu a competência do tribunal popular, 

restringindo-a tão somente aos crimes dolosos contra a vida, esclarece o eminente 

jurista potiguar que a Constituição Federal de 1988 estabeleceu uma competência 

mínima, não proibindo, contudo, que o legislador ordinário a elasteça e a faça até 

mesmo alcançar causas cíveis151. 

Outra não é a opinião de Amauri Renó do Prado e José Carlos Mascari 

Bonilha. Assim é que os doutrinadores, embora também reconhecendo que a 

Constituição de 1967 havia restringido a competência do Tribunal do Júri tão 

somente aos crimes dolosos contra a vida, caminham em paralelo a Tourinho Filho e 

Walter Nunes na concepção de que a Carta de 1988 admite que, por lei ordinária, 

outras infrações possam ser submetidas à apreciação do tribunal popular, 

ampliando-se o rol de tipos penais afetos ao Júri152. 

No que concerne ao crime de latrocínio, contudo, este, por se tratar de delito 

contra o patrimônio, foge à competência do Tribunal do Júri, exceto nos casos de 

conexão ou continência com crime doloso contra a vida. Nesse sentido, já decidiu o 

Supremo Tribunal Federal, pacificando a questão por meio da Súmula 603153. 
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Sabe-se que já se concebeu no ordenamento jurídico brasileiro, ao lado do 

denominado Júri comum, responsável pelo julgamento dos crimes dolosos contra a 

v    e  o e o ,   mbém  m  e  o “Jú    e e o om   pop l  ”154, segundo informa 

José Frederico Marques, tendo este um procedimento bastante diverso do 

primeiro155. O autor, entretanto, já noticia a extinção dessa modalidade de Júri, 

informando ter sua competência sido transferida para o juiz togado156. 

Há quem defenda, ademais, a exemplo de Guilherme de Souza Nucci157 e 

Walfredo Cunha Campos158, que constitui o genocídio um delito doloso contra a vida 

(art. 1º, alíneas a, c e d, da Lei 2.889, de 1º de outubro de 1956). Segundo tais 

doutrinadores, não faz sentido um indivíduo que comete um crime intencional em 

desfavor da vida de outrem ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, enquanto 

outro, com a intenção de destruir grupo nacional, étnico, racial ou religioso, ou seja, 

crime com a mesma natureza de doloso contra a existência humana, vir a ser 

julgado por um juiz técnico. 

Na opinião de Nucci, pois, a competência para julgar o delito de genocídio 

nas modalidades acima descritas deve recair no Tribunal do Júri a ser estruturado 

na órbita federal. Argumenta o mestre que, em muitas situações, este não passa de 

um homicídio coletivo, com o dolo direcionado a dizimar um determinado grupo de 

pessoas159. 

Nesse mister, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, havendo concurso 

formal de crimes, remete-se a competência ao Tribunal do Júri da Justiça Federal 

para julgar os delitos de genocídio e de homicídio ou homicídios dolosos que 

constituam modalidade de sua execução. De modo reverso, cabe ao Juiz Federal 

singular processar e julgar o crime de genocídio quando autonomamente praticado, 

por constituir-se um delito de caráter coletivo ou transindividual, não atraindo, por si 

só, a competência do Tribunal do Júri. 
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Nessa esteira, é sempre lembrado o emblemático fato que se denominou 

“m      e  e H   m ”, em q e vá  o      o     omâm   restaram assassinados por 

garimpeiros. A decisão do STF, em síntese, ao julgar o RE nº 351.487/RR, fixou o 

entendimento de que os crimes de genocídio e homicídio, quando cometidos dentro 

do mesmo contexto fático, em concurso formal de delitos, remete a competência 

para julgamento ao Tribunal do Júri da Justiça Federal, como se observa do aresto 

abaixo: 

A Turma decidiu afetar ao plenário o julgamento de recurso 
extraordinário em que se discute a competência para processar e 
julgar os crimes cometidos por garimpeiros contra índios ianomâmis, 
no chamado massacre de Haximu. Pretende-se, na espécie, sob 
alegação de violação ao disposto no art. 5º, XXXVIII, da CF ("é 
reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, 
assegurados:... d) a competência para o julgamento dos crimes 
dolosos contra a vida"), a reforma de acórdão do STJ que, 
conhecendo e provendo recurso especial do Ministério Público 
Federal, entendera ser o juízo singular competente para processar e 
julgar os recorrentes. No caso concreto, estes foram denunciados e 
condenados, perante o juízo monocrático federal, pela prática do 
crime de genocídio (Lei 2.889/56, art. 1º, a, b e c) em concurso 
material com os crimes de lavra garimpeira, dano qualificado, 
ocultação de cadáver, contrabando e formação de quadrilha. Contra 
essa decisão fora interposto recurso de apelação, o qual fora provido 
para anular a sentença e determinar a adoção do procedimento do 
Tribunal do Júri (CPP, art. 408 e seguintes). RE 351487/RR, rel. Min. 
Cezar Peluso, 20.9.2005. (RE-351487)160. 

 

O doutrinador Walfredo Cunha Campos vai além e defende a extensão da 

competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes de improbidade 

administrativa criados por lei161. Segundo o estudioso, nada deve impedir que o 

legislador, considerando as ações delituosas mais graves previstas no art. 10, da Lei 

nº 8.429, de 02 de junho de 1992, as transformem em condutas típicas, após 

detalhá-lhas, em respeito ao princípio da legalidade. 

Assim também entende Edilson Mougenot Bonfim, que, ao proferir palestra 

inaugural no I Congresso Nacional dos Promotores do Júri no Brasil, na cidade de 

Campos do Jordão, no Estado de São Paulo, sustentou que aqueles que matam 

m lhõe   om  m “golpe  e    e  ”, que afrontam milhões de pessoas  om “ m 

ge  o e  m  e p  ho”,  ão  ão   lg  o  pelo   e   p  e . E  o     o : “A  e   e 
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deveria perguntar à sociedade de hoje se não gostaria, não almejaria ver sentado no 

T  b   l  o Jú   q    o        m,     l  m o   of e       ção”. Conforme o 

doutrinador, seria de se questionar ao Tribunal do Júri de hoje, se aqueles jurados 

não gostariam de ver ali sentados, como acusados, os criminosos de colarinho 

branco162. 

Em resumida síntese, percebe-se que a matéria de competência do Tribunal 

do Júri é um campo em que o choque muitas vezes frontal de opiniões vem a 

resultar do modo como se interpreta a Lei Fundamental ou, em expressão utilizada 

po  Fe        L    le,  e  omo  e  p ee  e   “e         o        o  l”163. 
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4. PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI 

 

O capítulo anterior cuidou de explicitar a sede constitucional do Tribunal do 

Júri no Brasil, destacando a condição de direito fundamental que o contempla. De 

fato, sediado no art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, o direito individual 

do acusado da prática de crime doloso contra a vida de ser julgado por seus pares é 

cláusula inafastável, dita pétrea, conforme imposto pelo art. 60, § 4º, inciso IV, da Lei 

Fundamental. 

Em obe         o      me   o        o          lp  o      l  e  “ ”  o 

prefalado art. 5º, inciso XXXVIII, que estabelece a competência do tribunal popular 

para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, contém o art. 74 do Código de 

Processo Penal, regras de competência que, como visto anteriormente, não 

constituem, para grande parte da doutrina, um elenco exaustivo. 

O desenho do procedimento do Tribunal do Júri encontra-se posto 

detalhadamente nos arts. 406 a 497, todos do Código de Processo Penal, tendo tal 

rito sofrido diversas alterações trazidas pela Lei nº 11.689, de 09 de junho de 2008, 

com arrojadas pretensões de modernização de sua estrutura e obtenção de 

celeridade nos julgamentos; embora, como será exposto no próximo capítulo, outras 

providências se reclamem para que esse objetivo seja verdadeiramente alcançado. 

Assim é que em sua esteira reformuladora inovações dantes inconcebíveis 

foram encetadas, mudanças essas que vão desde a alteração no número de 

jurados, passando pela ordem de oitiva dos que depõem em plenário, à gravação 

das sessões, aos tempos de fala dos debatedores, à formulação da quesitação e até 

mesmo à regulação do aparte, hoje não mais deixado seu critério de concessão ao 

talante de uma das partes. 

Tais alterações procedimentais já eram por demais cobradas e acumulavam-

se severas críticas acerca da morosidade com que se desenvolvia o procedimento 

do tribunal popular. Norteadas, então, pelos princípios da celeridade e da economia 

processual, vieram as novas regras a emprestar um rito mais rápido à técnica 

bifásica do Tribunal do Júri, agora mais adaptado aos ditames constitucionais, mas, 

certamente, ainda carecendo de mais arrojados avanços, que serão detalhadamente 

analisados no cap. 5. 
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Nesse caminho, entende Guilherme de Sousa Nucci que a audiência una 

prevista na fase de formação da culpa, embora não se dê apenas para os 

procedimentos do Tribunal do Júri, constitui uma das inovações mais festejadas164. 

Diferentemente, porém, do que sói ocorrer com os demais procedimentos 

previstos no Código de Processo Penal, o rito estabelecido para os processos 

referentes ao Tribunal do Júri contempla, mesmo após a reforma trazida pela lei nº 

11.689/2008, 02 (duas) fases distintas, com limites claramente definidos, de modo 

que somente após encerrada a primeira fase é possível ingressar-se na segunda. 

É o que se convencionou chamar de rito escalonado ou bifásico165, visto que 

contempla 02 (duas) etapas bem distintas, sendo a primeira denominada judicium 

accusationis e a segunda, judicium causae. Nesse sentido, informa José Frederico 

Marques que o ordenamento jurídico brasileiro, contemplando a duplicidade das 

fases procedimentais, é dos poucos que assim ainda procedem166. 

É de se observar, contudo, que a imersão na segunda fase do procedimento 

só ocorre se vencido o obstáculo previsto pela lei processual penal, à mercê de 

decisão judicial, obviamente sujeita a recurso. À seguir, apresentam-se ambas as 

fases procedimentais previstas, não sem antes apontar que Guilherme de Souza 

Nucci opina no sentido da existência de 03 (três) fases (sistema trifásico), ao 

argumento de que a Lei nº 11.689/2008, estabeleceu no rito do Tribunal do Júri uma 

 eção  e om      “D  P ep   ção  o P o e  o p    J lg me  o em Ple á  o”167, o 

que viria a constituir a fase segunda. 

Expõe então o doutrinador, a opinião de que após a reforma do capítulo 

concernente ao Júri, torna-se clara a existência de 03 (três) etapas no procedimento. 

A primeira, denominada de fase de formação da culpa ou judicium accusationis, 

estruturar-se-ia do recebimento da denúncia ou da queixa até a pronúncia (outra 

decisão, como a absolvição sumária, a impronúncia ou a desclassificação não 

permitiriam o ingresso em outra fase). A segunda etapa, rotulada de preparação do 

processo para julgamento em plenário, teria início após a preclusão da decisão de 

pronúncia e seguiria até o momento de instalação da sessão em plenário do Tribunal 

do Júri. A terceira, por sua vez, denominada de fase do juízo de mérito ou judicium 
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causae, estaria a se desenvolver em plenário, culminando com a sentença 

condenatória ou absolutória, proferida pelo juiz-presidente, com base no veredicto 

emanado dos jurados. 

A tese advogada por Nucci, entretanto, não tem recebido maiores adesões, 

mesmo porque tal pretendida segunda etapa envolveria tão somente os arts. 422 a 

424, do Código de Processo Penal, sendo muito mais razoável concebê-la como a 

parte inicial da verdadeira segunda fase, a judicium causae, e não como fase 

autônoma. 

Por essa razão, o presente trabalho científico centrar-se-á na tese 

majoritariamente aceita pela doutrina e pela jurisprudência, de que o Tribunal do Júri 

contempla, nos moldes atuais, um procedimento bifásico. O capítulo 5, contudo, 

cuidará de desenvolver argumentos robustos no sentido de que devam as duas 

etapas ser aglutinadas em apenas uma. 

 

4.1 PRIMEIRA FASE: JUDICIUM  ACCUSATIONIS 

 

A primeira fase inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa pelo juiz 

togado, conforme dispõe o art. 406, do Código de Processo Penal. Referido ato 

judicial, como explica Edilson Mougenot Bonfim, é apenas de admissibilidade da 

peça acusatória, o que deve conduzir à dispensa de fundamentação, constituindo-se 

decisão interlocutória simples168. O mesmo, porém, não se dá com relação à 

rejeição da denúncia ou queixa, nos moldes do art. 395, do CPP, que deve, sim, ser 

fundamentada. Isso porque põe termo à relação processual existente, visto tratar-se 

de decisão terminativa169. Em justificativa à condição sobredita, o doutrinador  

lembra que o Código de Processo Penal estabelece no art. 581, inciso I, a existência 

de recurso contra a decisão de rejeição, o mesmo não fazendo com relação à 

decisão de recebimento170.  

Essa primeira fase do rito escalonado em que se constitui o Tribunal do Júri 

 o B    l é  o he    ,  ob e   o pelo   o       o e  m        go ,  omo “  má  o 

 e   lp ”, “       ção        ó   ” o        “   zo  e   m    b l    e”, em q e   
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acusação levada a efeito contra alguém tem sua admissibilidade avaliada171, 

possuindo caráter de instrução preparatória para a fase seguinte, se esta vier a 

ocorrer.  

Hoje, mais apropriadamente, deve a primeira etapa ser chamada de 

“      ção p el m    ”, v   o q e e    é    e  ção    l z    pelo Có  go  e P o e  o 

Pe  l, em  e  L v o II, T   lo I, C p   lo II, Seção I: “D       ção e da Instrução 

P el m    ”. 

Essa fase, portanto, abrange os atos realizados desde o oferecimento da 

peça acusatória até a preclusão da decisão de pronúncia, que será objeto de estudo 

mais à frente, ficando a segunda etapa, denominada judicium causae ou juízo de 

mérito, a abranger os atos praticados após a preclusão da pronúncia, seguindo-se 

até a realização da sessão de julgamento, com a prolação da sentença que deverá 

ser resultado da decisão do conselho julgador. 

A instrução preliminar tem início com o recebimento pelo órgão judicial da 

denúncia172 produzida pelo Ministério Público (ou, em casos excepcionais, pela 

queixa-crime do querelante173), ocasião em que deverá ser o acusado citado para 

responder à acusação em 10 (dez) dias e por escrito. A contagem desse prazo não 

se dá a partir da juntada do mandado aos autos processuais, mas da efetivação da 

diligência ou do comparecimento, em juízo, do próprio acusado ou do defensor por 

ele constituído, isso quando de citação inválida ou realizada através de edital, como 

se percebe dos termos do art. 406, § 1º, do CPP 174. 

É no momento da denúncia ou da queixa que deverão ser arroladas as 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito). Em sua resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares, oferecer alegações defensivas, documentos comprobatórios, 

especificar provas a produzir e arrolar testemunhas que, assim como para a 

acusação, terá o número máximo de 08 (oito)175. 
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Recebida a resposta do acusado, abre-se o prazo de 05 (cinco) dias para o 

Ministério Público apresentar o contraditório, uma vez tendo sido arguidas 

preliminares pela defesa. O juiz togado, a partir de então, determina a inquirição das 

testemunhas arroladas pelas partes, além de se manifestar sobre as diligências 

requeridas, no prazo máximo de 10 (dez) dias176. 

A audiência de instrução é una, a teor do art. 411, § 2º, do CPP, com 

redação conferida pela Lei nº 11.689/2008. Essa disposição é consonante com a 

previsão de 90 (noventa) dias para a conclusão do procedimento, disposta no artigo 

seguinte. Isso porque entendeu acertadamente o legislador de estabelecer prazos 

para o encerramento das instruções processuais nos diversos tipos de 

procedimento. Nesse diapasão, previu-se o prazo máximo de 60 (sessenta) dias 

para a realização da audiência de instrução do procedimento comum ordinário, 

como se observa do caput do art. 400, do CPP, assim como o espaço de 30 (trinta) 

dias, no caso de procedimento comum sumário, conforme dispõe o art. 531, do 

mesmo estatuto177. 

Dúvida não resta de que o estabelecimento de prazos para a realização da 

audiência instrutória é salutar e condiz com os ideais de celeridade processual e 

efetivação da Justiça. O que, entretanto, causa desassossego a muitos diz respeito 

à inversão da ordem de oitiva com relação às testemunhas e ao acusado. A tradição 

de ouvir-se o réu em primeiro lugar e só então proceder-se à colheita de 

depoimentos de vítima, testemunhas, peritos, dentre outros, sofreu tremendo revés 

ao estabelecer a lei processual penal, como regra geral, que deve o acusado ser o 

último a ser ouvido, por meio de interrogatório. Nessa nova roupagem, o réu 

defende-se, tendo amplo conhecimento de todos os argumentos apresentados por 

tantos quantos o antecederam, ainda que se tenha pedido para prestar depoimento 

sem sua presença, já que não se pode impedir que seu defensor o alerte a respeito 

do que disseram os depoentes. 

Interrogado o acusado, chegam-se às alegações finais, em regra orais e na 

própria audiência instrutória. São produzidas inicialmente pela acusação e, em 

seguida, pela defesa, em prazo máximo de 20 (vinte) minutos, prorrogáveis por mais 

10 (dez), para cada parte. Havendo mais de um acusado, o tempo passa a ser 

contado individualmente, concedidos 20 (vinte) minutos para cada um. Havendo 
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assistente de acusação, são concedidos 10 (dez) minutos para manifestar-se, logo 

após as alegações do representante do Ministério Público, acrescendo-se 10 (dez) 

minutos ao tempo da defesa. Encerradas, então, as alegações finais, lavrará o juiz a 

decisão, que poderá ser de pronúncia, impronúncia, desclassificação ou absolvição 

sumária, devendo ser realizada oralmente, durante a audiência, ou escrita, no prazo 

máximo de 10 (dez) dias178. 

A decisão mais comum é a de pronúncia e ocorre quando o juiz se convence 

da ocorrência de crime doloso contra a vida e de que existem indícios suficientes de 

autoria ou de participação do acusado. O magistrado deve proceder com cautela, de 

modo a não emitir juízo de convencimento, mas de probabilidade, uma vez que a 

decisão principal compete aos jurados. Nesse pórtico, tem-se que uma gama 

expressiva de decisões de pronúncia já restaram desprovidas pela instância 

superior, ao argumento de que ingressavam no mérito da causa, cuja competência 

não caberia ao juiz togado. Isso porque dispõe com clareza o art. 413, §1º, do CPP 

q e “[...]   f    me   ção    p o ú     l m    -se-á à indicação da materialidade do 

fato e da existência de indícios sufic e  e   e    o    o   e p      p ção”. T    -se 

de decisão interlocutória mista, que prepara a entrada na etapa seguinte do 

procedimento, a fase plenária179. 

De lado oposto, o juiz impronunciará o acusado, nos termos do art. 414, do 

CPP, se não se convencer da existência do fato delituoso ou se, em sua concepção, 

não existirem indícios suficientes de autoria ou participação do indiciado no evento 

criminoso. Essa decisão não faz coisa julgada material, só formal;  apenas tornando 

incompetente o Tribunal do Júri para a apreciação do fato. Desse modo, nos termos 

 o p  ág  fo ú   o  o me mo     go, “[...] e q    o  ão o o  e    e    ção    

p   b l    e, po e á  e  fo m l     ov   e ú     o  q e   ,  e ho ve  p ov   ov ”. 

É, assim, uma sentença terminativa, por não adentrar o magistrado no exame do 

mérito da questão ao decidir pela improcedência da pretensão acusatória de 

conduzir o acusado ao julgamento popular e, ao reverso da pronúncia, aqui a 

motivação exposta pelo juiz deve ser ampla. Em não sendo analisado o meritum 

causae, portanto, novas provas poderão conduzir à reapreciação do fato, enquanto 

não extinta a punibilidade180. 
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Outra possibilidade decisória é a absolvição sumária, prevista no art. 415, do 

CPP, que se constitui em sentença absolutória, em que o juiz entende, em razão da 

prova colhida: a) estar provada a inexistência do fato; b) estar comprovado não ser o 

acusado autor ou partícipe do delito; c) o fato não constituir infração penal ou d) ficar 

demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime. Sua natureza 

jurídica é de sentença, já que apreciado o mérito da causa181. 

Por fim, tem-se como último arranjo decisório a desclassificação, prevista no 

art. 419, caput e parágrafo único, do CPP, nos casos em que se convence o 

magistrado, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso 

daqueles da competência do Tribunal do Júri. Não sendo, pois, competente para o 

julgamento, deverá remeter os autos a outro que o seja. Diferentemente das demais 

decisões, a desclassificação não encontra opinião pacífica na doutrina quanto à sua 

natureza jurídica. Isto porque entendem alguns tratar-se de sentença, produzindo 

coisa julgada e impedindo que o juiz para o qual foi remetido o processo suscite 

conflito negativo de competência no lado oposto, outra gama considerável de 

doutrinadores posiciona-se pela não ocorrência da coisa julgada e consequentente 

pela possibilidade de arguição de conflito negativo de competência, por se tratar de 

decisão interlocutória simples182. 

Assim, como já informado anteriormente, só se alcançará a fase seguinte do 

rito escalonado do Júri, caso seja de pronúncia a decisão do juiz togado. Neste 

caso, precluso o decisum, serão, nos termos do art. 421, caput, do CPP, os autos 

encaminhados ao juiz-presidente do Tribunal do Júri. 

 

4.2 SEGUNDA FASE: JUDICIUM  CAUSAE 

 

Encerrada a fase inicial que, conforme visto anteriormente, tem seu ponto 

derradeiro com a preclusão da decisão de pronúncia, inicia-se, sob a condução de 

um juiz-presidente, a segunda e última etapa do rito do Tribunal do Júri, conhecida 

como judicium causae, que transcorre desde a preparação de que cuida o art. 422 

do CPP, até o julgamento em plenário. Há, contudo, quem entenda, como Guilherme 

de Souza Nucci, existirem 03 (três) fases e não 02 (duas), como já se expôs e se 

refutou anteriormente. 
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O regramento quanto ao alistamento dos jurados a compor o corpo de 

julgadores de uma reunião periódica, a organização da pauta de julgamentos, as 

disposições sobre o sorteio e a convocação dos mesmos, assim como as funções 

por eles desempenhadas e os casos de desaforamento são providências que restam 

disciplinadas pelos arts. 425 a 446, todos do CPP, não sendo objeto do trabalho 

realizar detida análise das mesmas. 

Nos Estados em que a vara é formada por um juiz de instrução e um juiz-

presidente ou naqueles em que varas criminais distintas prestam-se a desenvolver 

em separado cada uma das fases do rito escalonado, a segunda etapa é sempre 

inaugurada com o recebimento dos autos pelo juiz-presidente que, em seguida, 

adota as providências previstas no art. 422, do CPP, oportunizando a que as partes 

apresentem, uma de cada vez e de forma sequenciada, o elenco de testemunhas 

que pretendem ouvir em plenário, juntem documentos que porventura entendam 

necessários e requeiram diligências; estas, no mais das vezes, relacionadas ao 

pedido de autuação de certidões atualizadas de antecedentes criminais de acusado 

e vítima. Não se perca de vista a exigência categórica do art. 479, do CPP, que 

proíbe a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos 

autos com a antecedência mínima de 03 (três) dias úteis, cientificando-se, 

obrigatoriamente, a parte contrária. Certo é que, em regra, tais providências são 

ultimadas por ocasião da produção do requerimento a que alude o já referido art. 

422, do CPP. 

Deliberando o presidente do Tribunal do Júri sobre os requerimentos, 

ordenará, conforme dispõe o art. 423, caput e incisos I e II, do CPP, a adoção das 

diligências que se fizerem necessárias a sanar nulidade porventura existente ou 

para trazer esclarecimentos sobre fato que venha a ser de interesse do julgamento. 

Finalizará, então, o juiz-presidente as atividades anteriores à sessão do Júri, 

produzindo breve relatório do processo e, em seguida, determinando a inclusão do 

feito na pauta das sessões da corte, sendo a preferência para o julgamento 

estabelecida pelo art. 429, caput e incisos I a III, do CPP. 

A sessão plenária do Tribunal do Júri inicia-se com a apreciação pelo juiz-

presidente de questões diversas, dispondo o art. 454, do CPP, que providências 

deverá o magistrado adotar até o momento da abertura dos trabalhos, como a 

isenção e dispensa de jurados e o pedido de adiamento da sessão. Os artigos que o 

sucedem cuidam da adoção das providências preliminares.  
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Os casos de isenção do serviço do Júri, os impedimentos e as suspeições 

recebem tratamento nos arts. 437, 448 e 449, todos do CPP. Por seu turno, a 

ausência do órgão do Ministério Público, do defensor, do acusado e de testemunhas 

arroladas mereceram a atenção do legislador nos arts. 455 a 461, todos do estatuto 

adjetivo penal.  

A composição do Tribunal do Júri, por alteração da regra anterior efetivada 

pela Lei nº 11.689/2008, é de um juiz togado, que exerce a presidência do colegiado, 

além de 25 (vinte e cinco) jurados (art. 447 do CPP). Destes, 07 (sete) formarão o 

Conselho de Sentença responsável pelo veredicto, após o sorteio realizado pelo juiz-

presidente (art. 467 do CPP). A sessão só pode realizar-se, entretanto, se estiverem 

presentes pelo menos 15 (quinze) jurados, caso em que o juiz-presidente declara a 

instalação dos trabalhos e anuncia o julgamento (art. 463 do CPP). Na hipótese da 

presença de menos de 15 (quinze) jurados, ao reverso, cabe ao magistrado sortear 

tantos suplentes quantos forem necessários e designar nova data para o julgamento 

(art. 464 do CPP). 

Quando do sorteio dos jurados que irão compor o conselho para a sessão de 

julgamento, podem as partes, primeiro a defesa e em seguida a acusação, recusar 

imotivadamente (recusa imotivada ou peremptória) até 3 (três) sorteados, cada. Tais 

providências devem ser adotadas logo após o anúncio do nome do jurado183. As 

recusas de mais de 03 (três) jurados sorteados necessitam de motivação, baseadas 

em impedimentos e suspeições, podendo estas, inclusive, provocar a suspensão da 

sessão, caso o número de jurados restantes seja inferior a 07 (sete), visto que não 

será possível compor o conselho de sentença. 

E   bele e o    . 469  o CPP q e “Se fo em  o   o  m    os acusados, as 

 e      po e ão  e  fe     po   m  ó  efe  o ”. Em ve dade, um só dentre os 

defensores poderá ficar responsável pelas recusas (é possível combinarem entre si), 

mas o direito de recusar é atribuído a cada um dos acusados. Desse modo, cada 

réu, por seu defensor próprio ou por um único escolhido dentre os defensores, 

poderá recusar até 03 (três) jurados. 

Certo é que, havendo tantas recusas que se reduza o número de jurados a 

menos de 07 (sete),  entende-se pela ocorrência do fenômeno rotulado comumente 

pela doutrina de “estouro de urna”, caso que, havendo mais de um acusado, motiva 
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a separação dos julgamentos ou, sendo apenas um, o simples adiamento da 

sessão184. 

Digna de efusivos elogios é a questão de se facultar a presença do acusado 

solto, que tiver sido regularmente notificado da sessão de julgamento185. Essa 

providência deve ser anotada como um dos maiores avanços trazidos pela Lei nº 

11.689/2008186, uma vez que, sob a égide do regramento anterior, tal não se fazia 

possível, o que conduzia à impossibilidadade de realização do Júri e, não raro, 

levava um número elevado de casos à prescrição da pretensão punitiva 

propriamente dita187. Por óbvio, ainda que ausente o réu, imprescindível a produção 

de sua defesa técnica, sob pena de nulidade absoluta. 

A respeito da possibilidade de ausência do acusado regularmente notificado 

da sessão de julgamento, afasta a lei processual penal, com tal providência, o cultivo 

 e ve    e     “          p e    ção”,  o   ze  opo    o  e W l e  N  e     S lv  

Júnior188. 

De outra banda, não cuidou a Lei 11.689/2008 de alterar a atual ritualística 

que impõe a realização de uma das mais atávicas formalidades inerentes ao 

Tribunal do Júri, que consiste no juramento solene efetuado pelos integrantes do 

conselho de sentença, ante a conclamação do juiz-presidente, conforme anota o art. 

472 do CPP189. Nesse momento solene, cada jurado posiciona sua mão direita em 

riste e,  m  e      vez,  e po  e à     g ção  o m g      o: “A   m o p ome o”. 

Dispõe ainda o mesmo artigo, em seu parágrafo único, que, logo em seguida 

ao juramento, os julgadores populares devem receber cópias da decisão de 

pronúncia ou, sendo o caso, também das posteriores que admitiram a acusação, 

além do relatório do processo, este elaborado previamente pelo juiz-presidente, 

como já mencionado anteriormente. 

Depois que os jurados integrantes do conselho de sentença, inquiridos pelo 

juiz-presidente, declaram já ter lido as peças que lhes foram entregues, dá-se início 

a instrução em plenário, devendo a oitiva dos personagens seguir rigorosamente a 
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ordem estabelecida pelo art. 473 do CPP190, sendo permitidas eventuais 

acareações, reconhecimento de pessoas e coisas e esclarecimentos de peritos. 

Instrumento muito utilizado no passado era a cansativa leitura de peças em 

plenário, cujo requerimento era facultado às partes, que se utilizavam desse 

permissivo, não raro, para a satisfação de interesses de cunho meramente 

estratégico, tornando as sessões excessivamente longas e exaustivas. A referida 

leitura passou, desde o disciplinamento posto no § 3º, do art. 473, do CPP, a limitar-

se apenas às provas colhidas por carta precatória e as cautelares, antecipadas191 ou 

não repetíveis, entendidas estas últimas como as que não podem mais ser 

produzidas em plenário, podendo constituir-se tanto das cautelares como das 

antecipadas, ou mesmo ter caráter distinto192. 

Por óbvio, as restrições impostas pelo dispositivo supra limitam-se à leitura 

de peças a pedido das partes e dos jurados, a ser realizada pela secretaria da vara, 

e não àquelas que poderão ser lidas pela acusação e pela defesa, utilizando-se de 

seu tempo de fala durante os debates193. 

Após, dá-se lugar ao interrogatório do acusado, quando presente194. A 

ritualística do ato é ditada pelos arts. 185 a 196, todos do CPP. É de se observar 

que as inquirições feitas pelo juiz-presidente ou pelas partes são realizadas 

diretamente à pessoa que presta depoimento, seja vítima, testemunha, perito, 

acusado etc. O mesmo, contudo, não ocorre quando a pergunta é formulada pelos 

jurados, que necessitam da interferência do magistrado, como dispõem os 

parágrafos dos arts. 473 e 474, ambos do CPP195. Certo é que a esse sistema de 
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perguntas diretas, de inspiração no Direito norte-americano, Walter Nunes da Silva 

Júnior informa tratar-se do “cross examination”196. 

O deslocamento do interrogatório do acusado para o final da instrução, ao 

contrário de toda a tradição vigente anteriormente, atende ao princípio da ampla 

defesa197 e é de notória influência do pensamento garantista. Permite ao acusado 

inteirar-se de todo o conteúdo dos depoimentos fornecidos, antes de pronunciar-se a 

respeito, oportunizando-se-lhe a formação da melhor estratégia de atuação. 

No que tange ao uso de algemas no réu durante o tempo em que 

permanece em plenário, tal procedimento é vedado, nos termos do § 3º, do art. 474, 

do CPP, salvo se estritamente necessário para preserv   “  o  em  o     b lho ,   

 eg    ç  o       eg     e f       o  p e e  e ” à  e  ão. 

Acerca desse mister, acredita-se que o uso de algemas pelo acusado em 

plenário, além de indevido, cerceia a liberdade de expressão e de defesa. A 

simbologia trazida pelas algemas ainda traduz, para muitos leigos (e os jurados o 

são), a figura da culpa ou da periculosidade, que é sempre um aspecto negativo. Por 

isso, a regra é a de que o réu fique livre das algemas durante a sua permanência em 

plenário. Desse modo, apenas por exceção e quando for absolutamente necessário 

à ordem dos trabalhos, à segurança das testemunhas ou à garantia da integridade 

física dos presentes, poderá o acusado permanecer algemado. 

A decisão deve ser tomada pelo juiz-presidente de modo expresso, 

fundamentado e constar em ata. Se for abusiva, por não apresentar motivação 

razoável, pode ensejar, inclusive, a nulidade do julgamento, tendo em vista o 

cerceamento de defesa, em particular, da autodefesa. 

Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o uso de algemas 

deve ser adotado em situações excepcionalíssimas, haja vista que, do contrário, 

violados restariam importantes princípios constitucionais, dentre eles o da dignidade 

da pessoa humana198. 
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Aproveitando-se, ademais, da nova redação conferida ao art. 474, § 3º, do 

CPP, pela Lei nº 11.689/2008, a corte suprema resolveu editar a Súmula Vinculante 

nº 11199. 

A mesma Lei nº 11.689/2008, buscando conferir celeridade e fidelidade à 

colheita das provas, cuidou ainda de estipular o registro dos depoimentos e do 

interrogatório por gravação magnética, eletrônica, estenotipia ou técnica similar, 

conforme fez inscrever no art. 475, do CPP. Por sua vez, o parágrafo único do 

mesmo artigo prevê que devem as gravações ser submetidas a processo de 

degravação e, posteriormente, à sua transcrição nos autos processuais, algo que, 

em regra, não se tem verificado nas varas criminais competentes, à alegação de 

falta de recursos humanos e de aparelhamento adequado, o que obriga as partes ao 

questionável trabalho de executar as degravações dos depoimentos e 

interrogatórios. Esse tema, entretanto, receberá apreciação minuciosa no capítulo 5. 

Encerrada a instrução, dá-se vez aos debates orais, iniciando-se pela 

acusação, conforme disciplina o art. 476 do CPP, que haverá de limitar seus 

argumentos ao que circunscreve a decisão de pronúncia ou as decisões posteriores 

que julgaram a acusação admissível. O tempo para cada parte passou a ser de uma 

hora e trinta minutos, a partir da alteração promovida pela Lei nº 11.689/2008 (o 

tempo anteriormente era de duas horas), conforme o disposto no art. 477 do CPP. 

Caso mais de um acusado seja julgado na mesma sessão, o tempo salta para duas 

horas e meia; sendo que esse período de fala deverá ser dividido entre os 

acusadores, caso haja mais de um; e os defensores, na mesma condição (art. 477, § 

1º, do CPP). 

Conclusa a primeira rodada com as exposições orais de ambas as partes, 

poderá a acusação socorrer-se da réplica, gerando para a defesa o direito de ir à 

tréplica. Os tempos para essa nova rodada de alocuções é de uma hora para cada 

parte; sendo que, caso haja dois ou mais acusados, a réplica e a tréplica terão o 

tempo máximo de duas horas, cada (art. 477, § 2º, do CPP). Havendo mais de um 
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acusador ou mais de um defensor, o procedimento quanto à divisão do tempo será o 

mesmo adotado para a primeira fase de debates. 

Disciplina o art. 478 do CPP, ademais, que algumas matérias não podem ser 

suscitadas quando dos debates, sendo tal vedação dirigida tanto à acusação quanto 

à defesa. Essas matérias dizem respeito primeiramente à decisão de pronúncia e às 

 e   õe  po  e  o e  q e   lg   m   m    vel        ção. Em  eg   o l g  , “à 

 e e m   ção  o   o  e  lgem    omo   g me  o  e    o     e” q e po       ze  

prejuízo ao acusado. Por terceiro, são ve      q    q e   l  õe   o “  l    o  o 

      o o  à           e    e  og  ó  o po  f l    e  eq e  me  o”, em p e   zo 

dele. 

O direito ao silêncio, especificamente, encontra assento legal no art. 186, 

caput, do CPP. O parágrafo único do mesmo artigo, em sintonia com os ditames 

constitucionais, disciplina que esse direito fundamental não poderá acarretar 

qualquer prejuízo ao acusado, caso faça o mesmo uso da prerrogativa. Mas nem 

sempre foi assim, conforme se constata da redação do mesmo artigo, anteriormente 

à alteração trazida pela Lei nº 10.792, de 01 de dezembro de 2003: “Antes de iniciar 

o interrogatório, o juiz observará ao réu que “[...] o seu silêncio poderá ser 

interpretado em prejuízo da própria defesa”200. Dispositivo obviamente não 

recepcionado pela Constituição Federal de 1988 (Art. 5º, inciso LXIII): “o preso será 

informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe 

assegurada a assistência da família e de advogado“201.  

Conclui-se, portanto, que o ordenamento jurídico brasileiro veda de modo 

absoluto a atribuição de juízo de culpabilidade lastreado no silêncio do réu, bem 

como a tradução desse silêncio como autoincriminativo. 

Nesse sentido, constituindo o interrogatório do acusado ato solene, 

integrante da audiência de instrução, a não informação ao réu acerca dos seus 

direitos constitucionais, incluindo o de permanecer silente, longe de consistir mera 
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irregularidade formal, pode, inclusive, gerar a nulidade do ato, fazendo valer o 

princípio nemo tenetur se detegere202. 

Por um descuido, todavia, da Lei nº 10.792/2003, não se teve 

expressamente revogado o art. 198 do Código de Processo Penal, segundo o qual: 

“O   l    o  o       o  ão  mpo    á  o f   ão, m   po e á  o         eleme  o 

para a formação do convencimento do juiz”203. Isto porque flagrante se mostra sua 

não recepcionalidade, por afronta ao princípio constitucional da vedação à 

autoincriminação. 

Dando continuidade à morfologia do Tribunal do Júri, veda o art. 479 do 

CPP, a quaisquer das partes ler ou exibir durante o debate aquilo que não tiver sido 

levado ao conhecimento da parte contrária com antecedência mínima de 03 (três) 

dias úteis, ficando compreendida na vedação a leitura de periódicos jornalísticos ou 

q    q e  e     o  e,  o me mo mo o,   e  b ção  e “ o  mentos, vídeos, 

g  v çõe , fo og  f   , l   o , q    o ,   oq   ” o  q    q e  q e  e  m o  me o  

assemelhados, nos casos em que o conteúdo trate da matéria de fato posta a 

julgamento. 

Uma vez concluídos os debates, deverá o juiz-presidente indagar aos 

jurados se estão habilitados a julgar ou se necessitam de outros esclarecimentos. 

Havendo qualquer dúvida, o magistrado poderá esclarecê-la à vista dos autos, bem 

como facultar acesso irrestrito a estes e aos instrumentos do crime. É o que dispõe o 

art. 480, § 1º, do CPP. Caso impossível o esclarecimento, o conselho de sentença 

deverá ser dissolvido e ordenadas as diligências que se façam necessárias204. 

Sanadas as eventuais dúvidas ou questionamentos, indaga o juiz-presidente 

se os jurados já se encontram em condições de votar, passando a ler os quesitos, 

que serão respondidos de per si, e questionando as partes sobre sua concordância 

ou não com a formulação esboçada. Resolvidas todas as pendências, convoca o 
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magistrado a acusação e a defesa, além, claro, dos jurados para se dirigirem à sala 

especial, de modo a que sejam os quesitos submetidos à votação205.  

Já se expôs anteriormente, por diversas vezes, que profundas alterações no 

rito do Tribunal Júri foram produzidas pela que Lei nº 11.689/2008. Dentre tantas 

inovações, talvez emirja como a mais contundente a que retirou dos jurados o 

pronunciamento sobre matéria jurídica, conduzindo-os a externarem seus votos tão 

somente a respeito das questões fáticas levadas a seu conhecimento. É o que 

disciplina o art. 482, caput, do CPP. Em consequência da nova previsão, o 

remodelado formato de quesitação, por se prender apenas aos fatos, passou a ser 

de mais fácil compreensão pelos julgadores leigos. 

Conduzidos os jurados à sala especial, lá são submetidos à votação dos 

quesitos, um a um, sendo redigidos tais questionamentos em formulações 

propositivas afirmativas206, respondendo o juiz popular através de cédulas, contendo 

uma a palavra “SIM” e   o    , “NÃO”, e agindo sempre de forma sigilosa, não 

podendo ninguém ter conhecimento de sua resposta. Antes, porém, de os jurados se 

manifestarem em forma de voto secreto acerca de cada uma das perguntas 

formuladas, cabe ao magistrado explicar pormenorizadamente o que significa cada 

proposição e só deve submeter o quesito a voto quando todos afirmarem ter 

entendido do que se trata. 

O modelo de quesitação encontra-se disciplinado no art. 483 do CPP, 

instituindo-se como primeiro quesito aquele relativo à materialidade e lesividade do 

fato. Indaga-se dos jurados se no dia, hora e lugar informados a vítima sofreu a 

agressão narrada na pronúncia. Em seguida, questionam-se os mesmos a respeito 

da autoria ou da participação do acusado no evento descrito. O terceiro quesito, de 

influência garantista, indaga se o jurado absolve o réu.  

Reputa-se de péssima inspiração essa forma de quesitar, que conduz 

vel   me  e à  e po    “SIM”. C  o o      o  ão   e  e p      pe g    , po e á 

ser tentado a responder aquilo a que é dirigido. É, entende-se, um desvirtuamento 

do tradicional guity or not guity. Nenhuma dificuldade haveria em, por ocasião da 

votação desse quesito, apresentarem-se ao conselho de sentença cédulas com as 

      çõe  “CULPADO” e “NÃO CULPADO”. E   e    o, op o  o leg  l  o , po  

   p   ção g         , pel  m    e ção  o “SIM” e  o “NÃO”,  m ou outro como 
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resposta a uma indagação que parece conduzir à primeira opção, o que leva o autor 

a entender tratar-se de uma modalidade de questionamento tendenciosa. 

O quesito relativo à absolvição do acusado deixará de ocupar a terceira 

posição, caindo para a quarta, em 03 (três) hipóteses: a) nos casos em que ao 

acusado não sejam imputados atos executórios, caracterizando-se sua participação 

e não autoria ou coautoria, caso em que se questionará primeiro se terceira pessoa 

praticou os atos execucionais e só após, vencido tal quesito, é que se indagará se o 

acusado teve participação no evento; b) nas hipóteses em que sustentada a 

desclassificação para infração que não se constitua crime doloso contra a vida e c) 

quando se tratar de crime na forma tentada, que poderá resultar em desclassificação 

para a infração não dolosa contra a vida. 

N   h pó e e  “b” e “ ”    m ,  omo    põe o    . 483, §§ 4º e 5º,  o CPP, o 

jurado deverá, em quesitação anterior àquela referente à absolvição ou não, decidir 

se é de fato competente para julgar, por se tratar de crime doloso contra a vida, ou, 

em caso contrário, se deverá deslocar a competência para o juiz-presidente.  

Vencido o quesito absolutório, em caso de a ele ser majoritária a resposta 

“NÃO”, o       o e    á  o  e  do e as perguntas seguintes deverão relacionar-se 

a teses defensivas ligadas a minorantes e a possíveis qualificadoras e majorantes, 

conforme prevê o art. 483, incisos IV e V, do CPP. 

Consagra ainda o art. 483 do CPP algo que a doutrina há tempos reclamava 

como necessário à preservação do sigilo constitucional da votação, ou seja, o voto 

definidor, que, embora não textualmente referido, é notoriamente referendado nos 

§§ 1º e 2º do sobredito artigo. Assim, quando da apuração dos votos em 

determinado quesito, alcançar-se a maioria, ou seja, 04 (quatro) votos, a contagem 

deverá necessariamente ser paralisada. Desse modo, em caso de unanimidade, não 

se saberá como os jurados individualmente votaram. 

 Nas hipóteses de imputação de mais de um crime, assim como no concurso 

de pessoas, devem ser formulados quesitos em distintas séries, como prevê o art. 

483, § 6º, do CPP. 

Encerrada a votação, o juiz-presidente passa à elaboração da sentença, de 

acordo com a decisão do conselho julgador e, concluída a peça, procede à leitura da 
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mesma em plenário, devendo nesse momento todos se posicionarem de pé (art. 

493)207. 

Procedida a leitura da sentença, ao diretor de secretaria cabe lavrar a ata, a 

ser assinada por ele próprio, pelo juiz-presidente e pelas partes, detalhando todo o 

procedimento realizado, desde a abertura dos trabalhos até a sua conclusão, 

conforme dispõem os artigos 494 a 496, todos do CPP. 

A sentença, cuja competência para elaboração é exclusiva do juiz-

presidente, tem seu regramento disposto no art. 492 do CPP, que detalha como 

deverá ser o procedimento em caso de condenação (inciso I), assim como na 

hipótese de absolvição (inciso II). 

Assim como se deu com a instituição do voto definidor acima mencionado, 

outra providência já há tempos reclamada pela doutrina e finalmente posta a efeito 

diz respeito à regulamentação dos apartes, o que veio a ser disciplinado pelo art. 

497, inciso XII, do CPP, com a redação dada pela Lei nº 11.689/2008. Reputa-se de 

enorme utilidade a sobredita providência. É que anteriormente ao disciplinamento, 

cabia à parte que se encontrava com a palavra conceder ou não o aparte pleiteado 

pelo protagonista adverso. Essa amarra acabava por conduzir à possibilidade de se 

usar de artifícios maliciosos ou a faltar-se com a verdade, sem que a parte opositora 

pudesse contrapor-se no mesmo instante, caso lhe fosse negada a intervenção. 

Dessa forma, o dano causado poderia ser até mesmo irremediável, em caso de já se 

encontrar a defesa na fase de tréplica, uma vez que a acusação não poderia mais 

dispor da palavra. 

O novo regramento permite que a parte que se sinta prejudicada argua o 

fato ao juiz-presidente que, acatando os argumentos expendidos, destinará até 03 

(três) minutos para a contraposição, tempo esse a ser acrescido à fala daquele que 

estiver com a palavra. Entende-se, pois, constituir tal providência um grande avanço 

em busca da lisura do procedimento do Tribunal do Júri. 

A seguir, será apresentada a formatação da corte julgadora popular no 

âmbito das 26 (vinte e seis) capitais dos Estados brasileiros, além do Distrito 

Federal, cuidando-se de expor as peculiaridades próprias de cada organização 

judiciária. 
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4.3 PECULIARIDADES PROCEDIMENTAIS DO TRIBUNAL DO JÚRI NA JUSTIÇA 

DAS CAPITAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL 

 

Cada um dos Estados brasileiros, assim como o Distrito Federal, dispôs, em 

suas respectivas leis de organização judiciária, acerca das varas competentes para 

o procedimento do Tribunal do Júri. Referidas disposições serão abordadas a seguir, 

limitando-se, contudo, o presente estudo à apresentação das disposições 

organizacionais nas capitais estaduais e distrital.  

A maioria dos entes federativos optou por reservar a somente um 

magistrado a competência integral para a condução do feito e o exercício da 

presidência das sessões de julgamento pelo Júri, enquanto que outros preferiram 

estabelecer competências distintas a juízes sumariantes e juízes-presidentes; 

havendo, no caso do Distrito Federal, a previsão para a existência de um juiz titular e 

um juiz substituto (auxiliar). A seguir, serão delineadas considerações acerca de 

cada um desses institutos normativos estaduais e distrital, no que se refere à 

atuação dos magistrados208. 

As seguintes unidades federativas, em número de 20 (vinte), adotam o 

sistema de juiz único para a condução da instrução preliminar e o exercício da 

presidência do Tribunal do Júri em suas capitais: 

1. Acre:  a Lei Complementar nº 221, de 30 de dezembro de 2010, dispõe 

sobre a organização judiciária do Estado209, estabelecendo o art. 27 que a prestação 

jurisdicional a nível de Primeiro Grau (incluindo-se o Tribunal do Júri) é exercida por 

um juiz de direito em cada uma das varas que são relacionadas no Anexo III do 

mesmo diploma, incluindo-se a capital Rio Branco. 

2. Alagoas: o tribunal popular é previsto no Código de Organização 

Judiciária, instituído pela Lei nº 6.564, de 5 de janeiro de 2005 210, com sucessivas 

alterações. Na comarca da capital, conforme preleciona o art. 89, haverá 03 (três) 

                                                 
208

 Por sua vez, os anexos numerados de I a XXVII, localizados no final do trabalho, tecerão todos os 
detalhes contidos nas leis de organização judiciária de cada ente federativo a respeito do 
funcionamento do Tribunal do Júri na unidade respectiva. 

209
 ACRE (Estado). Lei Complementar nº 221, de 30 de dezembro de 2010. D  põe  ob e o Có  go 
 e O g   z ção e D v  ão J     á      o E    o  o A  e e  á o      p ov        . Rio Branco: 
[s.n.], 30 dez. 2010. Disponível em: <http://www.al.ac.leg.br/leis/wp-content/uploads/ 
2014/09/LeiComp221.pdf>. Acesso em: 20 maio 2015. 

210
 ALAGOAS (Estado). Lei nº 6.564, de 05 de janeiro de 2005. Institui o novo Código de 
Organização Judiciária do Estado de Alagoas, e dá outras providências. Maceió: [s.n.], 05 jan. 
2005. Disponível em: <http://www.tjal.jus.br/funjuris/arquivos/d90bc727b7831b8fb190c69f35a92 
bed.pdf>. Acesso em: 20 maio. 2015. 



76 

Tribunais do Júri, cabendo a destinação e utilização de suas dependências aos 

respectivos juízes-presidentes.  

3. Amazonas: A corte popular foi regulada pela Lei Complementar nº 17, de 

23 de janeiro de 1997 211 e alterações posteriores. Na Seção IV, Subseção III, que 

trata especificamente da jurisdição criminal, o art. 157 determina que aos juízes das 

varas do Júri,  compete, por distribuição, processar as ações dos crimes dolosos 

contra a vida, consumados ou tentados, e, nesse mister, instruir preliminarmente o 

feito e presidir o Tribunal do Júri. 

4. Amapá: a matéria encontra-se regulamentada pelo Decreto nº 69, de 15 

de maio de 1991 212, com atualizações posteriores. Ao dispor acerca da organização 

judiciária do ente federativo, a normativa especifica, em seu art. 20, que a comarca 

de Macapá contará com 02 (duas) varas de Tribunal do Júri, ressaltando, no §2º, 

que os juízes lotados nestas também serão responsáveis por presidir a instrução 

criminal. Por fim, o art. 27 estabelece que ao juiz-presidente compete processar os 

feitos da competência do Tribunal do Júri, da propositura da ação penal até 

julgamento final. 

5. Ceará: a Lei nº 12.342, de 28 de julho de 1994213, com alterações 

posteriores, dispõe acerca da organização judiciária do ente federativo. Na seção 

referente à jurisdição criminal, o âmbito de competência dos juízes das varas do Júri  

encontra-se previsto no art. 117, cabendo-lhes processar e julgar os processos 

referentes a crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, instruindo 

preliminarmente o feito e presidindo o Tribunal do Júri. 

6. Distrito Federal: a matéria está regulada pela Lei nº 8.185, de 14 de maio 

de 1991214, encontrando o Tribunal do Júri previsão no art. 2o, inciso III, do diploma 

normativo. No art. 21 são fixadas as competências do juiz-presidente da corte 
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popular, consistindo estas basicamente em: processar os feitos da sua competência, 

ainda que anteriores à propositura da ação penal, até julgamento final. O parágrafo 

único, por sua vez, consubstancia que junto a cada Tribunal do Júri oficiará, sempre 

que possível, um juiz de Direito substituto (entenda-se, um juiz auxiliar), que terá 

competência para instrução dos processos sem prejuízo de outras atribuições que 

lhe sejam cometidas pelo titular da vara. 

7. Espírito Santo: dispõe a Lei Complementar nº 234, de 18 de abril de 

2002215, em seu art. 39, §1o, que cada comarca, inclusive aquelas de entrância 

especial, contará com um Tribunal do Júri. Por sua vez, o art. 76, no §1o, prevê que 

na comarca da capital, as varas privativas do Tribunal do Júri terão competência 

exclusiva, desde o início da instrução. 

8. Goiás:  o Código de Organização Judiciária, instituído pela Lei nº 9.129, 

de 22 de dezembro de 1981 216, dispõe no art. 35, inciso II,  que na capital Goiânia 

h ve á 04 (q    o) “V      e C  me  Dolo o   o       V    e P e          o 

T  b   l  o Jú  ”,  e  o 04 (q    o) m g      o ,  o  o  l, o   e po  áve   pelo  e  

funcionamento. Já o art. 41, §2o, prevê q e “onde houver mais de uma vara criminal, 

exceto na comarca da capital, compete aos juízes funcionar nos processos de 

crimes dolosos contra a vida até a pronúncia, inclusive, remetendo-os, se for o caso, 

àq ele q e e   ve     p e          o T  b   l  o Jú  ”. 

9. Mato Grosso: a Lei nº 4.964, de 26 de dezembro de 1985 217, estatui, em 

seus arts. 42 e 43, disposições gerais acerca do Tribunal do Júri. Já no art. 51 são 

fixadas as premissas funcionais da corte popular, dentre elas a realização da 

instrução dos processos de sua competência e o exercício da presidência por um 

único juiz de Direito, que executa, portanto, as funções de juiz sumariante e juiz-

presidente. 
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10. Mato Grosso do Sul: o Código de Organização Judiciária, instituído pela 

Lei nº 1.511, de 05 de julho de 1994 218, estabelece, nos arts. 61 e ss., as 

disposições referentes ao Tribunal do Júri, afirmando, inicialmente, que a comarca 

da capital contará com duas varas especializadas, reservadas a esse mister. Já o 

art. 81 aduz que cabe aos juízes integrantes do Júri, no exercício de sua jurisdição, 

entre outras competências, instruir os processos relativos ao tribunal popular, 

pronunciando, impronunciando ou absolvendo sumariamente o réu, e presidir o 

colegiado. 

11. Pará: a Lei nº 5.008, de 10 de dezembro de 1981 219, responsável pela 

instituição do Código Judiciário estadual, estabelece, no art. 100, que a comarca da 

capital contará com 02 (duas) varas destinadas ao processamento e Julgamento dos 

crimes de competência do Tribunal do Júri. Por fim, o art. 102 prevê, dentre o rol de 

competências dos juízes de Direito, no inciso XVI,  o exercício de todas as 

atribuições que se conferem ao presidente do Tribunal do Júri. 

12. Paraíba: a organização e divisão judiciária é regulamentada pela Lei 

Complementar nº 96, de 03 de dezembro de 2010 220, que estabelece no Titulo II as 

disposições específicas acerca da corte popular. No que tange ao rol de 

competências, dispõe o art. 176, do mesmo diploma, que compete à vara do 

Tribunal do Júri, sob a presidência do juiz competente, conhecer das ações penais 

da competência da corte popular, mesmo ainda anteriores à propositura da ação 

penal e julgar os feitos respectivos.  

13. Pernambuco: o Código de Organização Judiciária encontra previsão na 

Lei Complementar nº 100, de 21 de novembro de 2007 221. Dispõe, então, o art.  87 
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que compete ao juízo da vara do Tribunal do Júri processar as ações penais da 

competência da magistratura popular, mesmo anteriores à propositura da ação penal 

e preparar as ações para julgamento, conhecendo e decidindo os incidentes 

posteriores à pronúncia e, por fim, presidir o Tribunal do Júri. 

14. Piauí: estabelece a Lei nº 3.716, de 12 de dezembro de 1979 222, as 

disposições referentes à organização do Judiciário estadual, inclusive das varas 

pertinentes ao Tribunal do Júri. No art. 40 do diploma normativo estão incluídas 

dentre as competências dos juízes de Direito, processar  os crimes de competência 

do Júri, proferindo decisão de pronúncia, impronúncia ou sentença absolvição 

sumária, assim como presidir as sessões do Tribunal do Júri e receber os recursos 

das suas decisões. 

15. Rio Grande do Sul:  a organização judiciária encontra disciplina na Lei nº 

7.356, de 1o de fevereiro de 1980 223. O art. 73 estabelece que cabe aos juízes de 

Direito que exercem o Tribunal do Júri instruir o feito,  pronunciando, 

impronunciando ou absolvendo sumariamente o acusado, além de presidir o 

Tribunal do Júri, exercendo as atribuições estabelecidas na respectiva legislação. 

16. Rondônia: a Lei Complementar nº 94, de 03 de novembro de 1993 224, 

dispõe, em seu art. 94, que conta a comarca da capital Porto Velho com 02 (duas) 

varas do Tribunal do Júri, cabendo a estas, além do processamento e instrução dos 

feitos relativos a crimes dolosos contra a vida e conexos, a organização e a 

presidência da corte popular. 

17. Roraima: a Lei Complementar nº 221, de 09 de janeiro de 2014, instituiu 

o novo Código de Organização Judiciária do Estado225. Segundo o diploma 
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normativo, em seu art. 35, a comarca de Boa Vista conta com 02 (duas) varas 

criminais do Tribunal do Júri, dispondo de um  juiz único para a instrução preliminar 

e o exercício da presidência da corte popular. 

18. Santa Catarina: a Lei Complementar nº 339, de 08 de março de 2006226, 

institui, em seu art. 48, que cada comarca contará com um Tribunal do Júri, 

estabelecendo o art. 93 que compete aos juízes de Direito responsáveis por essas 

varas, presidir a instrução criminal e exercer as atribuições referentes à pronúncia, 

impronúncia ou absolvição sumaria, bem como, dentre outras, convocar e presidir a 

corte popular. Por sua vez, comete o Art. 107 ao juiz da Primeira Vara Criminal da 

capital, o exercício da presidência do Tribunal do Júri, cabendo-lhe ainda o 

processamento dos feitos respectivos. 

19. São Paulo: a organização judiciária encontra previsão no Decreto-Lei nº 

158, de 28 de outubro de 1969 227, mas é o Provimento nº 1.919/11228, oriundo do 

Co  elho S pe  o     M g          q e, lev   o em  o   ,  omo   o  , “  

  ve      e  e     é  o  e   v  ão    e     o   e v ço      v      o Jú      Com     

   C p   l”,  lém    “ e e      e  e   oção  e     é  o ú   o e ob e  vo p      v  ão 

   e     o   e v ço  (...)”,      pl   ,  o    . 1º, q e      m g      o  om 

competência para os crimes afetos ao Tribunal do Júri responsabiliza-se pela 

condução do feito desde o início da instrução até o plenário do Júri. 

20. Tocantins: a Lei Complementar nº 10, de 11 de janeiro de 1996, instituiu 

a Lei Orgânica do Poder Judiciário do Estado 229, dispondo no art. 25, § 1º, inciso I 

que, das quatro varas criminais existentes na comarca da capital Palmas, apenas a 

4ª V    é  e  ompe       e  l   v ,  e          “p o e     e   lg   o   el  o  

relativos ao uso e tráfico de substâncias entorpecentes que causem dependência 
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f      o  p  q     [...]”. A   em         v        m     , po     o,  e po   b lizam-se 

por todos os demais feitos, inclusive os relativos ao Tribunal do Júri, competindo, 

nesses casos, aos juízes tanto as atividades sumariantes como as do exercício da 

presidência do Júri. 

As 7 (sete) unidades federativas restantes preveem o sistema de utilização 

de 2 (dois) juízes para a condução dos processos relativos ao Tribunal do Júri, 

sendo repartidas as competências, de modo que cabe ao primeiro a instrução 

preliminar do feito, que vai  desde o recebimento da denúncia até a decisão de 

pronúncia; e ao outro destina-se o munus de, recebido o processo após a preclusão 

da pronúncia, presidir a corte popular, responsabilizando-se, inclusive, pelos atos 

preparatórios. São as seguintes: 

1. Bahia: a Lei nº 10.845, de 27 de novembro de 2007, que dispõe acerca da 

organização judiciária230, diferencia, nos arts. 97 a 99, as figuras do juiz sumariante 

– a quem cabe receber ou rejeitar a denúncia e dirigir a instrução e proferir decisão 

de pronúncia, impronúncia, desclassificação ou absolvição sumária – da do juiz-

presidente – responsável pela preparação do processo para julgamento e o 

exercício da presidência da sessão de Júri. 

2. Maranhão: a Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991 231, 

dispõe, em seu art. 9º, que os serviços da comarca de São Luís serão distribuídos 

de modo a que 9 (nove) varas desenvolvam, entre outras atividades, aquelas 

relativas a rotinas sumariantes do Júri, enquanto que outras três exerçam, em 

matéria de Júri, a competência apenas para a presidência do tribunal popular. 

3. Minas Gerais: a organização do Tribunal do Júri está prevista na Lei 

Complementar nº 59, de 18 de janeiro de 2001232, encontrando guarida nos arts. 74 

a 81. Na capital Belo Horizonte, as cortes populares são compostas por 02 (dois) 

magistrados, sendo um sumariante e outro presidente. Compete ao primeiro receber 
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ou rejeitar a denúncia e instruir o feito até a decisão de pronúncia, de impronúncia, 

de desclassificação ou de absolvição sumária. Já ao segundo são reservados a 

preparação do processo para o julgamento, o exercício da presidência da sessão de 

Júri e o proferimento da sentença. 

4. Paraná: a Lei estadual nº 14.277, de 30 de dezembro de 2003, institui o 

Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná233. Estabelece o 

art. 52 que no foro central da comarca da região metropolitana de Curitiba, cada 

Tribunal do Júri contará com 02 (dois) magistrados, sendo um deles o juiz 

sumariante, e o outro o juiz-presidente. Nos artigos seguintes, 53 e 54, encontram-

se dispostas as competências de cada um, cabendo ao primeiro receber ou rejeitar a 

denúncia e instruir o processo. Ao segundo destina-se a incumbência de preparar o 

processo para julgamento, presidir a sessão de Júri e proferir a sentença. 

5. Rio de Janeiro: o Código de Organização Judiciária, disposto na Lei nº 

6956, de 13 de janeiro de 2015 234, estabelece que é a comarca da capital dotada de 

04 (quatro) varas com atribuições específicas de Tribunais do Júri, designadas por 

números ordinais. O art. 94 do mesmo diploma normativo, em complemento, 

denomina de 1ª a 4ª Varas Criminais aquelas de competência exclusiva do Júri. 

Diversas outras, entretanto, detêm competência genérica para as questões 

criminais, inclusive a instrução preliminar do Júri. Contempla, assim, a comarca do 

Rio de Janeiro um disciplinamento misto, em que há varas de Júri dotadas apenas 

de juiz-presidente, a quem se destina a competência para a instrução do feito e a 

presidência do tribunal popular, assim como outras que se responsabilizam tão 

somente pelo sumário de culpa. 

6. Rio Grande do Norte: a Lei Complementar nº 165, de 28 de abril de 

1999235, estabelece em seu Capítulo III, art. 32, inciso XII, que cabe às 1ª e 2ª Varas 

Criminais, por distribuição, processar e julgar os feitos da competência do Tribunal 
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do Júri, a partir da preclusão da pronúncia e presidir suas sessões. Por oportuno, o 

inciso XIII, do mesmo dispositivo estabelece a competência privativa da 3ª Vara 

Criminal para tais feitos, limitando sua competência à preclusão da pronúncia (alínea 

a) e ressalvando a competência das varas distritais, às quais compete também 

instruir feitos relativos ao Júri, alcançando até a preclusão da pronúncia, como se 

observa dos arts. 33, inciso II e 34, inciso II. 

7. Sergipe: as disposições acerca do Tribunal do Júri encontram-se previstas 

originalmente na Lei nº 2.246, de 26.12.1979 236. Alterações posteriores restaram 

introduzidas, incluindo-se as da Lei Complementar nº 88, de 30 de outubro de 

2003237; sem, contudo, mudar a essência da lei ordinária nas questões relativas às 

competências. Assim, estabelece o art. 73 da redação originária que compete aos 

juízes de Direito da 1a, 2a, 3a, e 4a Varas Criminais, dentre outras atribuições, por 

distribuição, processar e preparar para o julgamento as ações relativas a crimes da 

competência do Tribunal do Júri. Ademais, o § 1º do mesmo dispositivo institui que 

caberá ao juiz de Direito mais antigo na comarca, dentre os das varas criminais, a 

presidência do Tribunal do Júri.  

 

4.4 PECULIARIDADES PROCEDIMENTAIS DO TRIBUNAL DO JÚRI NA JUSTIÇA 

FEDERAL 

 

Não é o Tribunal do Júri um órgão jurisdicional exclusivo da Justiça estadual, 

funcionando também no âmbito da Justiça Federal. Nesse contexto, prevê o art. 109, 

incisos V e IX, da Constituição Federal, a competência da Justiça Federal para 

processar e julgar crimes previstos em tratado ou convenção internacional, nos 

casos em que, tendo se iniciado a execução do delito em território brasileiro, tenha 

ou devesse ter o resultado ocorrido em terras alienígenas, ou vice-versa, além dos 

crimes ocorridos a bordo de aeronaves ou navios, com a ressalva da competência 

da Justiça Militar. 
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O Tribunal do Júri que funciona na Justiça Federal, ademais, está 

disciplinado no Decreto-Lei nº 253, de 28 de fevereiro de 1967. Segundo o seu art. 

4º, “ o     me   e  ompe          J    ç  Fe eral, que devem ser julgados pelo 

Tribunal do Júri, observar-se-á o disposto na legislação processual, cabendo a sua 

p e          o    z   q e  ompe    o p o e   me  o     e pe   v   ção pe  l” 238. 

De acordo com a jurisprudência, conforme ressalta Renato Brasileiro, esse 

dispositivo restou recepcionado pela Constituição vigente, mesmo porque, quando 

f z me ção à  ompe          J    ç  Fe e  l, emp eg  o  e mo “   me”, 

genericamente falando, portanto, não podem ficar de fora os crimes dolosos contra a 

vida239. 

Como um crime doloso contra a vida pode ser praticado em detrimento de 

um bem, serviço ou interesse da União, de suas autarquias ou empresas públicas 

federais, assim como a bordo de navios ou aeronaves (art. 109, inciso IX, da CF), 

ou, ainda, em conexão com outro crime de competência da Justiça Federal, fixar-se-

á, nessas hipóteses, a competência de um Tribunal do Júri Federal para processar e 

  lg         el  o . “Compe e à J    ç  Fe e  l o p o e  o e   lg me  o    f    o  o  

crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do Art. 

78, II, "a", do Código de Processo Penal” 240. 

À evidência, em relação a crime doloso contra a vida praticado contra 

funcionário público federal, a questão está pacificada na jurisprudência desde a 

edição da Súmula nº 98, do extinto Tribunal Federal Recursal – TRF e da Súmula nº 

147,  o STJ, q e  ep o  z   o   e    e mo : “Compete à Justiça Federal processar 

e julgar os crimes praticados contra funcionário público federal, quando relacionados 

com o exercício    f  ção”241. 

Afigura-se imprescindível, todavia, a verificação do nexo de causalidade 

entre o crime doloso contra a vida do funcionário público federal e o exercício da 

função pública, de molde a acarretar prejuízo a interesse da União ou de entidade 
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federal; caso contrário, a competência é da Justiça estadual. Para o Tribunal 

Regional Federal da Quarta Região, é irrelevante a circunstância de não estar a 

vítima em serviço no momento do fato porquanto evidenciado nos autos que o crime 

foi relacionado ao exercício da função pública, motivado por vingança dos réus 

contra  policial  federal em face da prisão em flagrante por ele efetuada 

anteriormente 242. 

Pelos mesmos fundamentos acima expostos, também compete ao Júri 

federal o julgamento dos crimes dolosos contra a vida praticados por funcionários 

públicos federais no exercício da função: “Compe e à J    ç  Fe e  l p o e     e 

julgar os delitos praticados por funcionário público federal, no exercício de suas 

f  çõe  e  om e      el   o   o ”243. 

Em circunstâncias como as acima apontadas, tratando-se de crime doloso 

contra a vida, o órgão competente para o processamento e julgamento do feito é o 

Tribunal do Júri inserido na organização da Justiça Federal. O mesmo ocorrendo 

quando a vítima é servidora pública da União e tenha o fato delituoso ocorrido em 

razão das suas funções. Dessa forma, deve-se entender, como afirmam Pedro 

Henrique Demercian e Jorge Assaf Maluly, que é residual a competência da Justiça 

estadual, cabendo à mesma a apreciação tão somente de casos que fujam à 

competência da Justiça Federal, em seu Tribunal do Júri específico244. 

Importante destacar que a Seção Judiciária da Justiça Federal no Rio 

Grande do Norte, que integra a Quinta Região, conta, na capital do Estado, com 02 

(duas) varas criminais especializadas, a segunda e a décima-quarta, ambas dotadas 

de um juízo titular e de um substituto, com competências idênticas, exceto nas 

questões administrativas, estas a cargo apenas do titular. 
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5. NECESSIDADE DE APERFEIÇOAMENTO DO JULGAMENTO PELO 

TRIBUNAL DO JÚRI  

 

Por ocasião da obra de alterações do rito do Tribunal do Júri, encetada, 

como analisado anteriormente, pela Lei nº 11.689/2008, ocasião em que já se faziam 

muito em voga os princípios do garantismo e da eficiência do processo penal, 

chegaram muitos processualistas a idealizar alterações ainda mais profundas, 

incluindo-se a ruptura da tradicional estrutura bifásica, que contempla o judicium 

accusationis e o judicium causae, dando-se lugar a uma fase única, em que 

determinados atos deixariam de ser produzidos fora do  plenário do Júri; distantes, 

portanto, dos reais julgadores do caso. Mesmo assim, o projeto que restou ao final 

aprovado e tornado lei manteve a sistemática atual de se reservarem aos processos 

da competência do tribunal popular 02 (duas) fases distintas: uma destinada à 

instrução preliminar, que se desenvolve unicamente perante o juiz dito sumariante, e 

a outra diante do conselho julgador. 

O resultado da manutenção das duas etapas do rito escalonado é que  o 

conselho de sentença continua à margem das provas coligidas durante a instrução 

processual preliminar, sendo convocado apenas para o julgamento; o que, 

entendemos, é sobremaneira prejudicial ao ato de julgar, já que não se lhe permite o 

conhecimento acurado acerca dos fatos sobre os quais haverá de decidir. 

É bem verdade que a Constituição Federal assegura a competência do 

Tribunal do Júri apenas para o julgamento245, de modo que é admissível que o 

procedimento contemple 02 (duas) fases: a do processamento propriamente dito e a 

do julgamento, ficando o último reservado ao conselho julgador. Todavia, ao 

entendimento de Walter Nunes da Silva Júnior, nada obsta a que lei 

infraconstitucional venha a unir as duas estapas em uma única. Nesse pórtico, 

ensina o mestre potiguar que a adoção de fase única ao rito viria a proporcionar ao 

julgadores leigos maiores esclarecimentos sobre o conteúdo dos autos 

processuais246. 
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É de lembrar, nesse momento, as palavras de José Frederico Marques, já 

trazidas a lume no capítulo 4, para quem o ordenamento jurídico brasileiro é dos 

poucos que ainda contempla fases procedimentais distintas. 

A ideia da união das fases em uma única caminha no propósito de evitar-se 

a morosidade de etapas distintas, com produção de provas muitas vezes em 

duplicidade, no mais das vezes distante dos olhos e ouvidos dos verdadeiros 

julgadores, e de decisão interlocutória desnecessária, além da onerosidade que se 

verifica em muitos juízos, decorrente da existência de um juiz com competência 

apenas para o sumário de culpa e de outro para a presidência do Júri, como sói 

ocorrer em diversas unidades da Federação, conforme exposto no capítulo 4. 

A alteração proposta caminha ao encontro de permitir que toda a prova oral 

possa ser produzida no próprio Tribunal do Júri, desde a oitiva da vítima, quando 

possível, até o interrogatório do acusado. Com isso, homenageia-se o princípio da 

oralidade, buscado enfaticamente nos dispositivos da Lei nº 11.719, de 20.06.2008. 

Daí constatar-se que tal providência conduz à enorme vantagem da estirpação das 

manifestações em duplicidade dos atores processuais, que não raro ocorre; elimina 

as demoradas e quase sempre imperfeitas degravações dos depoimentos prestados 

na atual primeira fase do rito, permitindo que a instrução processual seja una e 

realizada diante dos naturais julgadores. Evita-se, com isso, ouvir por duas vezes a 

vítima, as testemunhas, os peritos etc, além do próprio acusado. Foge-se também 

da reprodução em plenário de vídeos de gravações de depoimentos já prestados, 

quando aquilo que se apresenta como a fiel degravação é posto em xeque pela 

parte contrária. 

Observa-se muitas vezes que nem mesmo tendo havido dúvida sobre o que 

é apresentado como reprodução da gravação em mídia na fase preliminar, ainda 

assim insiste a parte em reproduzir o audiovisual do que se passou na audiência ou  

nas audiências em continuação ocorridas na primeira fase, o que atenta claramente 

contra o espírito da lei inovadora do rito do Júri, que busca emprestar celeridade ao 

procedimento. A rapidez pretendida resta, pois, indubitavelmente minada ante  a 

produção de ato dessa natureza. 

É de lógica cristalina que a produção da prova exclusivamente na presença 

dos jurados, para além de afastar a possibilidade de ocorrência de contradições, 
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imperfeições de degravações de depoimentos e interrogatórios, leituras 

desnecessárias de documentos etc, torna o procedimento muito mais célere e fiel à 

realidade dos fatos. É de notória evidência, no rito ora ainda praticado, que, sendo a 

prova produzida de modo distante daqueles que julgam, são os atores principais, 

acusado e vítima (ou seus familiares), deixados muito mais à mercê da capacidade 

técnico-argumentativa do acusador e do defensor em expor, de acordo com suas 

conveniências, os dados contidos nos autos do processo.  

O novo procedimento proposto estirpa do ordenamento jurídico as decisões 

de pronúncia e impronúncia. Não se pretende, entretanto, que se proceda da mesma 

forma com relação àquelas referentes à desclassificação e absolvição sumária, 

todas já tratadas no capítulo 4. É salutar e sintoniza-se com o princípio da duração 

razoável do processo que essas decisões permaneçam possíveis, devendo o juiz 

verificar a possibilidade de adotá-las ao sanear o feito, logo após as providências 

que se seguem em decorrência do recebimento da denúncia ou queixa. 

 

5.1 NOVO PROCEDIMENTO: A UNIÃO DAS DUAS FASES EM UMA ÚNICA 

 

As propostas a seguir delineadas têm por escopo imprimir maior celeridade 

e eficácia ao rito especial do Tribunal do Júri, tornando-o melhor adequado à lógica 

constitucional hodierna. Isso porque, muito embora o novo tratamento legal 

conferido à instituição tenha modernizado e atualizado o tribunal popular, entende o 

autor que muito há ainda a avançar no aperfeiçoamento de sua prestação 

jurisdicional.  

Para tanto, são tecidos, de início, comentários acerca do princípio da 

identidade física do juiz, cuja manifestação em sede de Tribunal do Júri faz-se por 

meio dos próprios jurados. Funcionam estes, em verdade, como juízes naturais da 

causa, já que são constitucional e legalmente responsáveis pela parte mais 

importante do provimento judicial: o veredicto pela condenação ou  absolvição do 

acusado. 

Em continuidade, partindo-se da premissa de que o procedimento ideal 

aplicável à instituição envolve a ocorrência de uma só fase, é de se entender que a 

repetição da instrução processual, hoje tão comum, restará praticamente eliminada. 

Isso porque, no rito atual, a colheita de provas, especialmente a oitiva de 

testemunhas, é realizada, em muitos casos, de forma dúplice, sendo a primeira vez 
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perante o juiz togado sumariante e a segunda (quando existente), diante do 

magistrado e do conselho de sentença, em plenário. 

A implantação, portanto, de um juízo único conduz ao alcance da efetivação 

dos princípios da duração razoável do processo, da celeridade e da economia. 

Afinal, a adoção de uma fase una logra possibilitar, em tese, que o processo agilize 

seu trâmite até o julgamento, atenuando a angústia daqueles que estão sub judice – 

em muitos casos, presos cautelarmente – e de seus familiares; além, obviamente, 

de abreviar junto à vítima, caso sobrevivente, e seus familiares, o desgaste gerado 

pela jornada processual. O resultado final, ademais, leva à considerável economia 

de atos inerentes ao processo, a exemplo de intimações, notificações e degravações 

de depoimentos, reduzindo-se os gastos – que não são poucos – com material de 

expediente e humano e desafogando-se as, não raro, superlotadas varas 

responsáveis por Júris em todo o país. 

Ainda na esteira das alternativas de aprimoramento, destaca-se a 

valorização do princípio da oralidade, já fartamente consagrado no processo penal 

pelas Leis nº 9.099/1995 e 11.719/2008, sendo a duração razoável do processo 

tratada no item 5.1.5, consequência natural da adoção da sistemática proposta. 

 

5.1.1 Manifestação plena do princípio da identidade física do juiz 

 

A reforma instituída no Código de Processo Penal pela Lei nº 11.719, de 20 

de junho de 2008, ainda insuficiente para pôr fim a certos vícios de estrutura, na 

visão de Walter Nunes da Silva Júnior 247, foi a grande responsável pela inclusão do 

princípio da identidade física do juiz na processualística penal, o que fez por meio da 

regra contida no art. 399, § 2º do CPP. Apesar de inexistir, à primeira vista, 

dispositivo que vincule diretamente o Tribunal do Júri a referido princípio, ante 

superficial hermenêutica do art. 394, §§ 3º e 4º do mesmo diploma legal, entende o 

autor que a implantação da fase única proposta neste trabalho científico conduzirá 

inevitavelmente à sua aplicabilidade ao rito especial da corte popular. 
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Nessa esteira de raciocínio, é de se destacar o pensamento desenvolvido 

pelo doutrinador Paulo Rangel ao lecionar que sendo o regramento da identidade 

física do juiz, consagrado procedimento comum ordinário deve ser estendido aos 

demais248. 

Desse modo, resta entender que, mesmo no Tribunal do Júri, o juiz 

responsável pela audiência de instrução e julgamento deve ser também aquele a 

quem cabe a prolação da decisão; ou, em outras palavras, o magistrado que colhe a 

prova, vincula-se ao julgamento da ação penal249.  

Antes da referida reforma, era possível um juiz acompanhar toda a instrução 

e, por algum motivo, ao final, não proferir sentença sobre o caso, transferindo essa 

responsabilidade a outro magistrado. Evidente que o novo julgador, agora 

sentenciante, teria a faculdade de determinar a repetição de provas, objetivando 

uma segurança mais efetiva no julgamento do processo. 

O princípio em estudo, todavia, comporta exceções. Assim é que o STJ, 

órgao intérprete das normas infraconstitucionais, já estabeleceu, a título 

exemplificativo, que o pressuposto da identidade física do juiz não afasta a 

possibilidade da realização do interrogatório por carta precatória250.  

É preciso atentar-se, todavia, para o fato de que o mesmo Superior Tribunal 

de Justiça já houve por reconhecer que a regra prevista no art. 132, do Código de 

Processo Civil deve ser aplicada, por analogia, ao Código de Processo Penal. 

S g  f      ze  q e o m g      o q e  o  l           ção e  e   “ o vo   o, 
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licenciado, afastado por qualquer motivo, promovido o   po e    o”  eve á  e       

“o     o   o  e     e  o ”251.  

Nesse mesmo diapasão, leciona Eugênio Pacelli de Oliveira que o citado art. 

132, do CPC deve ser aplicado subsidiariamente, haja vista a ausência de proibição 

no CPP e, ao reverso, a evidente permissão, conforme a regra do art. 3o, do citado 

códex. Ainda mais porque, não raro, poderá ocorrer a hipótese de se necessitar 

recorrer a uma regra de substituição, com vistas a alcançar a celeridade processual 

buscada. Registra ainda o doutrinador, a título exemplificativo, o fato de que o 

magistrado competente poderá estar em gozo de férias, mas encontrando-se o 

acusado preso não será constitucionalmente admissível aguardar o seu retorno para 

o julgamento da ação penal. Por fim, conclui o mestre que as regras de substituição 

do Código de Processo Civil (art. 132) objetivam resguardar o andamento 

processual dentro da normalidade, sendo que o afastamento do juiz da instrução 

poderia, resultar em sérios prejuízos às partes, em caso de não se contornar 

adequadamente o princípio da identidade física do juiz 252. 

Ademais, ainda que revogado o dispositivo do art. 502, do CPP, pelo art. 3o, 

da Lei nº 11.719, de 2008, possível se faz repetir determinada prova, não se 

limitando tal ao interrogatório do acusado, como se extrai do disposto no art. 196, da 

lei processual penal, nos casos em que afastado o princípio da identidade física do 

juiz. É que o princípio do livre convencimento motivado autoriza o esclarecimento de 

dúvidas pelo magistrado julgador, nos casos em que não tenha participado da 

instrução. Nesse aspecto, assevera Eugênio Pacelli de Oliveira que a reabertura da 

instrução na sua inteireza deve ser repudiada, de modo a evitar-se a postergação  

do tempo de trâmite processual253.  

Cuida, pois, o princípio da identidade física do juiz, de configurar-se na 

exigência legal de que o magistrado que presidiu e concluiu a instrução do processo 

seja o mesmo que irá julgá-lo. 
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No âmbito do Tribunal do Júri há de se ressaltar, ademais, que os jurados 

integrantes do conselho de sentença funcionam como verdadeiros juízes naturais ou 

juízes constitucionais da causa, como indica Nilton Ramos Dantas Santos254, 

cabendo-lhes sempre acesso aos autos e aos instrumentos do crime, muito embora 

a lei processual penal disponha atualmente que o momento para tal é a fase de 

plenário, a judicium causae (art. 480, §3o, do CPP).  

Adotar o princípio da identidade física do juiz sob a ótica do Tribunal do Júri, 

cujo provimento jurisdicional advém de decisão tomada por jurados leigos, significa 

vinculá-los ao feito desde a fase inicial do procedimento, após o saneamento do feito 

pelo magistrado. Em um rito monofásico, portanto, aos jurados deverá ser dado 

participar ativamente de toda a instrução processual antes de proferir o veredicto. 

 

5.1.2 Não repetição da instrução processual 

 

A instrução processual penal é, em regra255, presidida pelo juiz competente 

para o julgamento do feito e visa a conhecer e julgar o que fora noticiado pelo órgão 

acusador ao oferecer a denúncia, ou o próprio ofendido ou seu representante legal, 

nos casos de queixa-crime; desaguando, por fim, em uma sentença. 

O novo procedimento que se propõe, lastreado na união das 02 (duas) fases 

em uma única, vem resultar na ausência de repetição da instrução processual. Isso 

porque, do modo como hodiernamente se encontra o procedimento, em ambas as 

fases se faculta a produção de provas, seja pela autuação de documentos, seja pela 

oitiva de testemunhas, peritos, declarantes e do próprio acusado, destinando-se a 

primeira leva ao juiz de Direito com atuação monocrática e a segunda, ao Tribunal 

do Júri, por seu juiz-presidente e os integrantes do conselho de sentença. 

A reoitiva em fases distintas de testemunhas, acusado etc, resulta em perda 

de produtividade, como entende Walfredo Cunha Campos256. Indo mais além, 

pensa-se que a repetição do interrogatório e, como faculta a lei processual penal, 

também dos depoimentos de testemunhas e outros atores, é fator de retardo da 

marcha breve que se persegue. 
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Não bastassem, pois, as maçantes oitivas repetidas, que muitas vezes se 

fazem absolutamente desnecessárias, quando não tendentes a causar tumulto 

processual, por dessintonias muitas vezes ocorridas entre os depoimentos prestados 

pela mesma pessoa em momentos diferentes, ainda há que se considerar que as 

oitivas em momentos anteriores àqueles em que presentes os julgadores naturais, 

os jurados, forçam a que as partes se submetam a muitas vezes torturantes e 

desnecessárias horas de degravações de depoimentos que, ao final, deverão ser 

dados ao conhecimento do conselho julgador. 

Como exposto anteriormente, absolutamente todo o material probatório  

extraído antes da sessão em plenário, nos moldes atuais, permanece à margem do 

conhecimento dos jurados, que, afinal, são os verdadeiros destinatários do arsenal 

probante. A etapa derradeira, a judicium causae, que, como ressalta José Frederico 

Marques, responsabiliza-se pela instrução definitiva do feito257, só encontra seu 

nascedouro após preclusa a decisão de pronúncia; e esta só vem a ocorrer depois 

de encerrada toda a instrução probatória produzida na fase judicum accusationis. 

Ora, não é preciso muito raciocínio para que se perceba o anacronismo no 

qual se encontra imerso o procedimento bifásico eleito para o Tribunal do Júri no 

Brasil. Vislumbra-se a total desnecessidade da repetição da instrução processual, 

posto que esta poderia ser realizada uma única vez, qual seja, diante dos jurados, 

poupando-se os esforços da acusação, da defesa e, por que não, do juiz togado, de 

dar-lhes ciência do que se passou durante a primeira fase do procedimento.  

A instrução preliminar da formação da culpa deveria conter elementos 

probatórios suficientes para uma simples deliberação, pois que seu fim é o de colher 

dados para o julgamento de admissibilidade do jus accusationis. Todavia, o que se 

verifica, conforme anota José Frederico Marques, é a hipertrofia da fase instrutória 

da formação da culpa, visto que, hodiernamente, a instrução preliminar visa a 

recolher todas as provas que sirvam para o julgamento do crime, em detrimento da 

instrução definitiva em plenário258.  

Com base, portanto, nas provas colhidas durante o sumário de culpa, 

debatem as partes no Tribunal do Júri. E é daí, somando-se a tal o relatório do juiz-

presidente e a cópia da decisão de pronúncia e do acórdão confirmatório (quando 

existente), além dos trechos degravados com não rara parcialidade pela acusação e 
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pela defesa, que os jurados encontram os elementos probatórios necessários ao seu 

convencimento. 

É com visão moderna que se manifesta Fábio Ataíde, que vê na diminuição 

da complexidade o caminho mais curto para que o processo dure apenas o tempo 

razoável para seu desenvolvimento e conclusão. É do mesmo autor a lição de que  

deve o processo afastar-se da produção desnecessária de atos muitas vezes 

inertes259. 

O novo procedimento que se propõe, lastreado na união das 02 (duas) fases 

em uma única, vem resultar, portanto, na ausência de repetição da instrução 

processual, afastando com tal proceder a produção dúplice da prova que, nos 

moldes atuais, destina-se em primeira leva ao juiz de Direito com atuação 

monocrática e em segunda remessa, ao plenário do Tribunal do Júri, como exposto 

anteriormente.   

Questão por demais controversa, e já abordada anteriormente, consiste na 

gravação dos depoimentos em audiência instrutória e na sua necessária 

degravação, realizada tanto pela acusação como pela defesa, que o fazem, 

naturalmente em separado, para posterior apresentação aos jurados. Trata-se de 

um esforço posto a efeito em duplicidade e, como destacado acima, sujeito à 

parcialidade de ambas as partes. Por óbvio, isso não ocorreria caso as oitivas se 

dessem unicamente perante os jurados, em um procedimento monofásico. 

Por outro lado, verifica-se que mesmo nos moldes atuais, o problema 

poderia ser amenizado caso as degravações dos interrogatórios e depoimentos 

fossem realizadas pelo próprio Poder Judiciário, que tem o princípio da 

imparcialidade a balizar-lhe os atos. Não é isso, entretanto, o que se observa. 

Notória é a existência de choque entre as determinações contidas no art. 

405, § 2º e no art. 475, parágrafo único, ambos do CPP260. Isso porque enquanto o 

primeiro prevê, em caso de registro dos atos da audiência por meio audiovisual, o 

encaminhamento às partes de cópia da gravação original, sem necessidade de 

transcrição, o segundo informa que a transcrição do registro, após feita a 

degravação, constará dos autos. Fica o inquietante questionamento: afinal, a quem 

compete transcrever os atos ocorridos durante o feito instrutório? 
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Infelizmente, as cortes nacionais, incluindo o Supremo Tribunal Federal e o 

Superior Tribunal de Justiça, aparentemente por mero comodismo do Judiciário, 

inclinam-se a entender que cabe às partes proceder às degravações e não aos 

órgãos jurisdicionais261. Ora, mais lógico e natural seria atribuir essa competência às 

varas em que se processam os feitos do Júri, uma vez que, como já suscitado, têm 

as mesmas na imparcialidade uma de suas principais características. Já as partes, 

tanto a acusação quanto a defesa, não se norteiam necessariamente pelo princípio 

da imparcialidade, o que, em última análise, pode conduzir-lhes à tentação de 

degravar ou a interpretar o conteúdo das gravações segundo suas próprias 

conveniências e estratégias. 

Agrava o problema o fato de as degravações de interrogatórios e 

depoimentos ensejarem um trabalho que se reputa artesanal, realizado de forma 

manual por cada uma das partes, que escutam reiteradamente os diversos trechos 

gravados em CD e os reproduzem na sequência, em anotações escritas. Ora, além 

de deficientes para o convencimento dos jurados, posto que eivadas de inclinações 

e interpretações tendentes à parcialidade, tais degravações ensejam, como já 

exposto, um trabalho a ser realizado em duplicidade, posto que produzido em 

separado pelos órgãos responsáveis pela acusação e pela defesa. 

Da situação adversa apontada resulta que, havendo sido colhido o 

depoimento em ocasião distinta do plenário do Tribunal do Júri e fazendo a parte a 

transcrição (degravação) do que restou outrora exposto, poderá em plenário a parte 

adversa contrapor-se, sob a alegativa de infidelidade do texto transcrito com o que 

restou afirmado pelo depoente, o que já se verifica com não rara frequência. Isso 
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acarreta a necessidade de se proceder à exibição para os jurados, em plenário do 

Júri, da mídia já gravada em CD quando da audiência instrutória. Ora, não é preciso 

ir longe para constatar-se que tal procedimento foge completamente ao espírito da 

lei que instituiu a gravação dos depoimentos em mídia, que evidencia o fim precípuo 

de acelerar o trâmite processual. Resulta, pois, que, se a lei pretende conferir maior 

celeridade e eficiência ao rito do Tribunal do Júri, acaba, em tais situações, por 

provocar uma série de entraves procedimentais, cuja consequência imediata é, 

ironicamente, a demora na resolução do feito. 

A conclusão lógica a que se chega é a de que as degravações dos 

interrogatórios e depoimentos, no rito atual, deveriam ficar a cargo do próprio 

Judiciário, leia-se, da secretaria da vara em que tramita o processo criminal. A 

medida traria imparcialidade ao feito, livrando-o das inclinações típicas da lavra da 

acusação ou da defesa.  

Por outro lado, as complicações apontadas desapareceriam por completo 

caso fosse adotada sistemática distinta, qual seja, a colheita de todos os 

interrogatórios e depoimentos unicamente no plenário do Tribunal do Júri, diante do 

juiz togado e dos julgadores leigos. Dessa forma, as provas, com exceção, por 

óbvio, dos documentos e dos depoimentos e interrogatórios advindos da fase pré-

processual, o procedimento administrativo policial, seriam produzidas em uma só 

oportunidade, aquela diante do juiz sentenciante e dos jurados integrantes do 

Conselho de Sentença. 

O procedimento seria, sem dúvida, muito mais célere, arrimado em 

princípios constitucionais da envergadura dos da celeridade processual, da duração 

razoável do processo e da economia, que serão melhor aprofundados no subitem 

seguinte. 

 

5.1.3 Juízo único 

 

Como demonstrado anteriormente, o rito atualmente reservado ao Tribunal 

do Júri é essencialmente bifásico, por contar com 02 (dois) momentos decisórios 

       o ,  e  o o p  me  o  e      o  o q e  e  o  l      lme  e  e “fo m ção    

  lp ” o  “      ção p el m    ” e o  eg    e,  q ele q e        o ple á  o  o 

tribunal popular. 

Em outras palavras, conforme já se descreveu exaustivamente, as ações 
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penais cujos acusados restaram denunciados por suposta prática de crimes dolosos 

contra a vida (incluindo-se os delitos conexos) atravessam 02 (duas) fases distintas: 

inicialmente, a da instrução processual preliminar, que recebe o nome de judicium 

accusationis – encerrada com a preclusão da decisão interlocutória de pronúncia – e 

a seguinte, a judicium causae, a que só se chega em caso de prolação da referida 

decisão. Essa última etapa caracteriza-se, em suma, pelos trabalhos desenvolvidos 

em sessão colegiada, em que os julgadores passam a ser os 07 (sete) 

representantes do povo, juízes de fato, não de Direito. Por óbvio, como já se 

explanou anteriormente, em caso de decisão de impronúncia, desclassificação para 

outro tipo penal que não constitua crime doloso contra a vida ou de absolvição 

sumária, não há que se falar em segunda fase processual.  

Mais uma vez, contudo, aponta-se a ressalva já feita em oportunidades 

anteriores de que há quem defenda na doutrina, a divisão do procedimento do Júri 

em 03 (três) fases. Tal posição, cuja autoria primeira é atribuída a Guilherme de 

Souza Nucci, encontra pouco eco entre os demais doutrinadores, mostrando-se, 

portanto, minoritária. 

Ambas as teorias procedimentais, a bifásica e a trifásica, todavia, parecem 

inadequadas, sob o ponto de vista da ordem constitucional vigente, por colidirem 

com princípios do calibre dos da economia, da eficiência e, principalmente, dos seus 

consectâneos, a saber, os da celeridade e da duração razoável do processo. O que 

se propõe, portanto, é a alteração do procedimento previsto em lei, destinado ao 

Tribunal do Júri, para outro de natureza monofásica. Vejam-se os seus fundamentos 

e, na sequência, como se daria o seu funcionamento.  

O princípio da economia visa a buscar a maior eficiência, com a produção de 

menor quantidade possível de atos. Expoente maior de tal postulado é a Lei nº 

9.099/1995262 (Lei dos Juizados Especiais), que asseverou, em seu art. 62, o 

princípio em tela, além dos correlatos relativos à celeridade e à informalidade (este 

último, restrito ao rito estabelecido pela citada lei), como forma de imprimir a rápida 

solução de conflitos e tendo em mente que a procrastinação desarrazoada é asilo de 

injustiças não só à vítima, mas também ao próprio acusado. 

Com a implementação das sugestões ora carreadas, os custos hodiernos 
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decorrentes da existência, em alguns Estados da federação, de 02 (dois) juízos 

distintos, sendo o primeiro reservado à apreciação da fase inicial do procedimento e 

o segundo destinado ao acompanhamento dos atos próprios do plenário, seriam 

reduzidos, como consequência óbvia. Afinal, a lógica procedimental ora desenhada 

prevê, no mais das vezes, como já demonstrado anteriormente, o labor de 02 (dois) 

magistrados diferentes em um mesmo processo, bem como a utilização muitas 

vezes em dobro de todo o aparelhamento das secretarias judiciárias, quando o 

serviço poderia ser realizado por um mesmo efetivo. 

Mais do que afeto ao princípio da economia, o procedimento monofásico 

conferiria, em primeiro plano, rapidez aos processos judiciais em trâmite nas 

dezenas de varas de Tribunais do Júri espalhadas por todo o país. A sensível 

redução dos custos é, portanto, mera consequência, conforme se demonstrará 

adiante, da efetivação dos princípios da celeridade e da economia processuais, o 

segundo como consequência do primeiro, proporcionada pela alteração 

procedimental em análise.  

O devido processo legal, quando no campo criminal, objetiva a apuração da 

infração penal, prestando-se como instrumento de aplicação da política criminal e 

desenvolvendo-se orientado para a rápida solução dos conflitos. Na lição do 

doutrinador Walter Nunes da Silva Júnior, a rapidez do trâmite processual conduz à 

maior eficiência quanto à administração da Justiça263. 

É de se atentar à lição de Fr   e  o C   el    , p    q em “o homem, 

q    o é    pe  o  e  m  el  o, é  og  o à  fe   ” e ele, “[...]       f m l  ,       

    , o  e     b lho  ão   q     o ,   ve   g  o ,  e p  o     p e e ç   e  o o ”264. 

Óbvio que, para quem assim se encontra, quanto mais celeremente se desenvolver 

o trâmite processual, menos constrangedor será a si e aos seus. No mesmo sentido, 

Cesare Beccaria faz menção à desonra que sopesa ao longo da vida aqueles 

submetidos ao constrangimento do ergástulo265.  

Admira que a Constituição Federal de 1988, a despeito de ter incorporado, 

ao lado do devido processo legal, diversos outros princípios, no rol dos direitos 

fundamentais, furtou-se de trazer, na sua redação originária, qualquer cláusula 

expressa no que respeita à celeridade do trâmite do processo penal, como lembra 
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Walter Nunes da Silva Júnior266. O reparo começou a vir a partir de 25 de setembro 

de 1992, quando aderiu o Brasil à Convenção Americana de Direitos Humanos 

(Pacto de São José da Costa Rica), a qual, no art. 8o, nº 1, consagra a todos o 

direito de se fazer ouvido, respeitando-se as garantias e o prazo razoável de 

apuração.  

Após a adesão brasileira ao Pacto de São José, a omissão do Constituinte 

originário restou suprida pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, que 

acrescentou o inciso LXXVIII, ao art. 5o, da Carta Magna, professando textualmente 

q e “   o o ,  o âmb  o        l e   m         vo,  ão    eg    o      zoável 

   m   ção  o p o e  o e o  me o  q e g      m    ele     e  e        m   ção”. 

Objetiva-se, assim, evitar a dilação indeterminada de uma persecução estigmatizada 

e cruel, que simboliza, no mais das vezes, verdadeira antecipação da pena267. 

Nesse pórtico, assinala Aury Lopes Júnior que ao processo cumpre  afastar as 

pessoas dos excessos muitas vezes praticados pelo Estado, tornando viável a 

sanção penal aplicada268. 

Ao estabelecer, ademais, no mesmo art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição 

Federal, o princípio da duração razoável do processo, almeja o legislador evitar 

dilações processuais indevidas, que resultariam numa espécie, no dizer de Nestor 

Távo   e Ro m   Ro   g e  Ale    ,  e “ empo v     l”,  omo p  âme  o p      

extensão do curso processual269. 

O tempo do processo há que ser entendido não apenas como meta, mas 

também como garantia, vinculando-se ao princípio do due process of law270. As 

dilações excessivas devem ser evitadas, uma vez que seus efeitos danosos podem 

 e    é me mo    eve   ve  . Como ob e v  R     o J  ob e  Gloe k e , “[...]   

demora [...] encontra-se como um entre-lugar que, como tal, somente pode ser 

 o he   o     vé      eg ção  e  o   ló        gô   o ”271. 

A seu turno, a resposta punitiva a destempo sintoniza-se com a injustiça. É 
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que, consoante salientado por Francisco Rosito, o processo só deve estender-se 

pelo tempo absolutamente necessário ao atendimento da resolução do conflito272. 

Não custa destacar, por outro lado, que o tempo do processo não pode ter 

po         o  o “ empo  o   l”273. O tempo da sociedade tem por parâmetro a 

rapidez, o que, não raro, incompatibiliza-se com a dilação do processo criminal. É o 

que Aury Lopes Júnior entende por “eficiência antigarantista”274.  

Já em vias de concluir, percebe-se que o procedimento monofásico a que se 

faz alusão não se mostra dissociado da lógica constitucional; ao contrário, evidencia-

se em acordo com princípios do mais alto mister, como o da celeridade, da 

economia processual e da duração razoável do processo.  

Em virtude da sua relevância e pertinência para o rito processual em estudo, 

tratar-se-á, no subitem 5.1.5, do princípio constitucional da duração razoável do 

processo, insculpido no art. 5º, inciso LXXVIII, da CF. 

 

5.1.4 Valorização do princípio da oralidade 

 

O princípio da oralidade assegura a produção dos atos processuais de viva 

voz, ou seja, de forma verbal. A instrução processual, nessa condição, tem-se por 

realizada perante o próprio órgão julgador, em razão da incidência do também 

princípio da identidade física do juiz; este que, como já analisado no item 5.1.1, 

aplica-se ao processo penal em geral, nos termos do art. 399, § 2º, do CPP e, 

considerando-se a fase única perseguida, com extensão ao rito do Júri. 

Francisco Morato, citado por Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar, 

considera que: 

 

A oralidade caracteriza-se pelas circumstancias de serem as 
discussões travadas e as conclusões deduzidas de viva voz em 
audiência do juiz singular ou collectivo; da promptidão com que 
pronuncia a sentença o mesmo juiz que assistiu á instrucção e 
debates do feito; da concentração de toda a actividade processual, 
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attinente á instrucção e tratamento da causa, em uma só audiência 
ou em audiencias immediatas275. 

 

Para Chiovenda, a oralidade pressupõe a sobreposição da palavra falada 

sobre a escrita e a relação imediata entre o juiz e os depoentes276. Referido princípio 

ganhou força no ordenamento jurídico brasileiro com o advento da Lei nº 9.099, de 

26 de setembro de 1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais, e que, em seu art. 62, o assegurou expressamente, dando prevalência à 

palavra falada sobre a escrita. De modo semelhante, tal aconteceu por ocasião da 

reforma parcial do Código de Processo Penal, no ano de 2008, quando se buscou 

dar ênfase aos debates orais, em preferência aos memoriais, a exemplo do disposto 

nos arts. 403, caput e parágrafos e 534, também caput e parágrafos, ambos do 

CPP, em redação dada pela Lei nº 11.719, de 20.06.2008.  

Dispondo acerca das reformas tópicas ocorridas no Código de Processo 

Penal entre os anos de 2003 e 2011, Walter Nunes da Silva Júnior alça o princípio 

da simplificação à condição de regente da moderna processualística, prestigiando a 

extinção da burocracia cartorária no âmbito do Poder Judiciário, com vistas à oferta 

de uma prestação da atividade jurisdicional de maneira mais rápida e com ganho de 

eficiência em benefício da coletividade277. Nessa linha simplificadora, a colheita dos 

depoimentos através da gravação audiovisual é, na acurada visão do doutrinador 

potiguar, claro prestígio ao princípio da oralidade  “...    me     em q e o    z  ão 

precisará, por meio de ditado, consignar no termo de audiência o que for respondido 

pel  v   m ,  e  em  h  e/o        o”278. 

Assim é que as maçantes reperguntas restaram afastadas, por obra dos 

dispositivos contidos nos arts. 212, caput, 405, § 1º e 475, caput, ambos do CPP, 

cabendo ao magistrado e às partes proceder aos questionamentos diretamente ao 

depoente, no que se convencionou chamar de sistema cross examination, de 
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inspiração norte-americana e a que já se reportou no cap. 4, item 4.2. É de se 

ressalvar, no entanto, que essa salutar sistemática não é extensiva aos jurados, em 

razão de sua condição de leigos em matéria de Direito. Estes continuam a fazer 

seus questionamentos através do juiz-presidente, conforme dispõem os arts. 473 e 

474, ambos em seus caput e § 2º, do CPP279.  

Ao princípio da oralidade atrelam-se os da imediatidade, da concentração e 

da identidade física do julgador, como se explicitou acima. 

O princípio da imediatidade aponta para que a instrução probatória ocorra 

perante o magistrado, possibilitando a que o mesmo consiga captar as impressões 

necessárias ao seu convencimento, sem o ruído de intermediários.  

Já a concentração consiste na previsão de que os atos da instrução sejam 

reunidos em uma só audiência, ou no menor número possível delas, imprimindo 

celeridade ao procedimento. Deve, portanto, haver proximidade entre a data da 

ocorrência das audiências e o provimento judicial final, para que tudo permaneça 

fresco na memória do julgador.  

Quanto ao princípio da identidade física do juiz, analisado no iem 5.1.1, tem-

se que, em linhas simples, o magistrado que conduziu a instrução deve julgar a 

causa, de sorte a assegurar o real contato do juiz que irá proferir sentença com o 

material probatório produzido nos autos. A formação do convencimento, nesse 

mister, é um verdadeiro processo de lapidação, e a presidência da instrução acaba 

contribuindo decisivamente para tanto, já que a prova é produzida perante aquele 

que deverá efetivamente decidir. 

Percebe-se, portanto, que o princípio da oralidade, além de reger os 

procedimentos comuns, encontra-se também impregnado na sistemática do Tribunal 

do Júri, especialmente durante a sua segunda fase; etapa essa que, sob a 

sistemática proposta pelo autor, deverá tornar-se a única. Notório se faz que a 

oralidade privilegia a fala à escrita; valorizando, assim, os atos em sua forma 

primária e buscando reduzir sobremaneira a duração do trâmite processual.  

É bem verdade que, como analisado no item 5.1.2, a gravação das 

audiências gera o problema da necessidade de posterior degravação do conteúdo 

das perguntas e respostas, ainda que se estabeleça a perseguida fase única do Júri, 

uma vez que, em caso de recurso da decisão, referidas anotações midiáticas 
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poderão ser necessárias. Tal efeito, contudo, não se deve sobrepor ao ganho de 

tempo e de qualidade que a moderna técnica proporciona. 

 

5.1.5 Duração razoável do processo 

 

Leciona Cesare Beccaria, que se deve conceder ao acusado o tempo 

necessário à sua justificativa, mas esse tempo deve ser curto, de modo a inibir a 

p o        ção    pe  ;    o  o   á  o, o “f e o” q e  e deve impingir ao infrator 

tenderá à inutilidade280. 

E não é outro o entendimento esposado por Mauro Cappelletti e Bryant 

Garth, que consideram que o reconhecimento de uma justiça acessível tem na 

duração razoável do processo uma de suas condições281. 

Nesse cenário, a demora no andamento do processo criminal é igualmente 

tormentosa para o acusado, a ponto de constituir-se um verdadeiro flagelo a si 

imposto, ainda que se encontre o mesmo em condição de liberdade, como raciocina 

com propriedade Fábio Ataíde282, para quem a demora excessiva no trâmite 

processual leva aos olhos da população a impressão da existência de uma 

 e     o    e   e o “ empo  o    z” e o “ empo     o  e   e”283. 

N  v  ão  e E p  o  , “Q    o m     e   b           ção  e  m   o   , 

tanto mais se s b    ,  e e      me  e,     e         ”284. 

Para Francesco Carnelutti, entretanto, a questão da demora na prestação 

jurisdicional não é de fácil solução, haja vista a necessidade de aliarem-se os 

anseios de rapidez e de segurança: 

 

Quando ouvimos dizer que a justiça deve ser rápida, temos aí uma 
fórmula que se deve tomar com benefício de inventário; o clisé dos 
chamados, que promete a toda discussão do balanço da justiça que 
esta terá um desenvolvimento rápido e seguro, mostra um problema 
análogo ao da quadratura do círculo. Infelizmente, a justiça, se é 
segura, não é rápida, e se é rápida não é segura [...]285. 
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Antes mesmo da promulgação da Emenda Constitucional nº 45, de 2004, o 

Supremo Tribunal Federal vinha reconhecendo que o direito do acusado ao 

julgamento em prazo razoável estava implícito no sistema jurídico brasileiro, 

estando, ademais, garantido por meio da Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos (art. 7º, nº 5 e 6), ratificada pelo Brasil286. A omissão constitucional, 

contudo, restou suprida pela E.C. supra referida, que veio na esteira da reforma do 

Poder Judiciário, acrescentando ao rol dos direitos fundamentais dispostos no art. 

5º,    Le  F    me   l, o      o LXXVIII,      e   v   e q e “   o o   o âmb  o 

judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

me o  q e g      m    ele     e  e        m   ção”. 

No que tange especificamente ao procedimento reservado ao Tribunal do 

Júri, que, como já apreciado, encontra-se atualmente escalonado em fases, o 

legislador estabeleceu o prazo de duração do processo apenas entre a data da 

decisão sobre a resposta do acusado e o encerramento da primeira fase, restando, 

portanto, a indagação quanto à duração do feito em relação à segunda fase287. 

Dessa forma, assinala Walter Nunes da Silva Júnior que, em geral, a dilação 

na marcha processual é de 135 (cento e trinta e cinco dias)288, podendo-se 

acrescentar de 07 (sete) dias, referentes estes à intimação do Ministério Público 

para impugnações, e de 10 (dez) dias, nos casos de defesa pública. Quanto à 

sentença, deverá a mesma ser prolatada em audiência ou no prazo de 10 (dez) dias,  

o que conduziria a um prazo total de até 162 (cento e sessenta e dois) dias. 

Já no que respeita à duração razoável da atual segunda fase, a sistemática, 

nesse caso, é diferenciada. Isso porque as normas referentes à preparação e 

organização da pauta, com a formação do corpo de jurados impede, muitas vezes, 

que um processo já pronto para ir a Júri venha, de fato, a ser submetido a 

julgamento. Segundo Walter Nunes da Silva Júnior, o melhor entendimento conduz à 

aplicação da norma do art. 428, caput e §2º, do CPP, ou seja, um prazo de 06 (seis) 

meses ou 186 (cento e oitenta e seis) dias, com contagem iniciada a partir da 
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preclusão da decisão de pronúncia e finalizada com a sessão de julgamento pelo 

colegiado popular. Caso ultrapassado esse prazo, motivação haveria para o 

desaforamento do feito289. 

Como conciliar, todavia, a lógica da duração razoável do processo, ora 

explorada, e a proposta de união das 02 (duas) fases do Tribunal do Júri em uma 

única? O novo procedimento proposto, em que se destaca a supressão de uma das 

fases, reduziria sobremaneira os atos previstos em lei e até realizados em 

duplicidade, como é o caso do interrogatório do acusado e da inquirição das 

testemunhas e outros personagens, que se dá tanto perante o juiz condutor da 

instrução preliminar quanto, muitas vezes, perante o corpo de jurados. 

A não repetição da instrução processual e a implantação de um juízo de 

instrução único já explorados, respectivamente, nos subitens 5.1.2 e 5.1.3 deste 

trabalho acadêmico, são mecanismos facilitadores da celeridade processual e 

descaracterizadores do entrave corriqueiramente associado ao exercício da 

atividade judiciária.  

Percebe-se, portanto, que a proposta de novo procedimento ora defendida 

coaduna-se perfeitamente com a lógica constitucional da duração razoável do 

processo, garantindo ao acusado, de um lado, a apreciação judicial célere, eficaz e 

producente; e à sociedade, do outro, a desmistificação do sentimento de 

impunidade.  

 

5.2 OUTRAS ALTERNATIVAS DE APRIMORAMENTO 

 

Além das propostas apresentadas no subitem anterior, o 5.1, e dos grandes 

avanços que se espera venham a resultar da sua implantação, alterações de cunho 

diverso também são reclamadas, sempre na busca do atingimento de elevada 

eficácia no procedimento do Tribunal do Júri. Dentre as alternativas de 

aprimoramento destacadas neste subitem encontram-se a facilitação da formação 

do corpo de jurados, a solução para o problema da frustração na formação do 

conselho de sentença, a resolução dos entraves que permeiam a seleção das 
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testemunhas para o plenário, o saneamento da controversa vedação de 

comunicabilidade entre os jurados e da quesitação a eles aplicada (culpado ou não 

culpado), assim como a solução para o problema do recurso de apelação previsto no 

art. 600, § 4º, do CPP. 

Quanto ao tema caminhos para a facilitação da formação do corpo de 

jurados, sugere-se até mesmo uma espécie de compensação financeira àqueles que 

exercem o mister, como sói ocorrer em alguns países que adotam o procedimento 

do Tribunal do Júri. 

No que pertine ao problema da frustração na formação do conselho de 

sentença, episódio não tão incomum nas cortes populares, decorrente da 

impossibilidade de formação do colegiado  julgador no plenário do Júri, por 

insuficiência do efetivo necessário à sua composição, ou seja, a presença mínima de 

07 (sete) jurados, algumas soluções inovadoras são propostas no item 5.2.2. 

Figura controversa no âmbito do tribunal popular é a testemunha. Embora o 

Código de Processo Penal descreva de modo bastante claro a ordem de inquirição, 

o número a ser arrolado por cada um dos acusados, assim como pela acusação, em 

cada fase do rito, alguns aspectos necessitariam ser alterados, caso o sistema 

bifásico venha a ser substituído pelo monofásico. Sugere-se, portanto, com a 

unificação das fases judicium accusationis e judicium causae, a realização de uma 

sessão una de instrução e julgamento, contando com a presença dos jurados, 

fixando-se o rol de testemunhas para a acusação, assim como para cada um dos 

acusados, no número máximo de 08 (oito), a serem ouvidas em plenário. 

Em seguida, aborda-se a temática da possibilidade de comunicação entre os 

juízes leigos; traçando-se, inicialmente, um comparativo entre o modo como o 

ordenamento jurídico brasileiro lida hermeticamente com a questão e a forma como 

ela é tratada em tribunais populares estrangeiros. Chega-se à conclusão de que a 

comunicabilidade é preferível à sua proibição, tomando-se por base as experiências 

norte-americana e europeia ocidental.  

É alvo do presente item, ademais, o modo de quesitação aplicável aos 

jurados. Sugere-se, nesse mister, um sistema simplificado, livre de obscuridades e 

complexidades. A proposta reside em que, compreendendo melhor os 

questionamentos que lhes são propostos, os juízes leigos podem cumprir 

efetivamente com a sua democrática função, demonstrando, através de seus votos, 

o que de fato extraíram do julgamento.  
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Por fim, mas não menos importante, vem-se a questionar o recurso de 

apelação, especificamente, a previsão contida no art. 600 do CPP290. Após a 

apresentação de argumentos sólidos, chega-se à conclusão de que a existência do 

parágrafo 4º do referido artigo, como se dá hoje, não apresenta qualquer 

prestabilidade à sociedade. Para tanto, demonstra-se que o recurso em questão tem 

efeito tão somente procrastinatório do trâmite processual quando de sentença 

desfavorável ao condenado, nos casos em que não decretada ou não mantida sua 

prisão cautelar. 

Não há dúvida, conforme se demonstrará, de que a atual conjuntura 

constitucional comporta as alterações reclamadas, com vistas a tornar o 

procedimento do tribunal popular ainda mais célere, enxuto e eficaz do que já 

lograram fazer as Leis nº 11.689, 11.690 e 11.719, todas de 2008. 

 

5.2.1 Caminhos para a facilitação da formação do corpo de jurados 

 

Deriva o vocábulo jurado, segundo Jader Marques, do latim juratus, que 

  g  f    “ q ele f  m  o  om     me  o”291, a quem se atribui declarar a 

culpabilidade ou não dos acusados postos a julgamento pela corte popular. Na 

condição de órgão leigo do Poder Judiciário, encontra-se o jurado investido de 

atribuições jurisdicionais e integra o colegiado que recebe o nome de Júri. Tais 

atribuições, nos moldes atuais, restringem-se à produção do veredicto, que ocorre 

na fase judicium causae, ocasião em que o julgador leigo profere seu voto sobre 

sobre a existência do crime, a autoria ou participação imputada ao réu e sua 

culpabilidade. 

Consideram-se, pois, os jurados verdadeiros juízes de fato, posto que 

desprovidos da investidura constitucionalmente prevista para a toga. Ao analisar o 

perfil do juiz, Piero Calamandrei anotou que: 

O juiz, como homem que é, encontra-se, inevitavelmente, implicado 
em certos movimentos de caráter moral ou religioso, em aspirações 
coletivas para certas reformas políticas: e nem sequer o juiz pode se 
  b       o q e o  m          e om      m     ‘ o           e 
 l   e’, q e  e  v   o f  o  e  e  e     p      p   e  e  m   e    
categoria social, de um certo círculo econômico. O juiz não é apenas 
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juiz; é um cidadão, ou seja, um homem associado, que possui 
determinadas opiniões e interesses comuns aos outros homens292

. 

 

Os jurados decidem com base no vere dictum (veredicto = dizer a verdade), 

norteando-se apenas por sua íntima convicção. No sistema jurídico processual 

brasileiro, o exercício da função de jurado não encontra disciplina nem assento na 

Constituição Federal, uma vez que não se pode confundir a previsão constitucional 

do Tribunal do Júri293 com as regras exigidas para o chamamento do cidadão para 

compor o corpo de jurados. 

Trata-se, em verdade, de um dever imposto pela lei processual penal, 

conforme preleciona o art. 434, do CPP, e não de um direito a ser exercido pelo 

indivíduo no âmbito de sua cidadania. Na lição de Paulo Rangel, consiste em ato 

manu militare294, em que o Estado faz a convocação e impõe ao cidadão um dever, 

infligindo-lhe sanções, em caso de recusa sem justa motivação, como preconizam 

os arts. 438 e 443, ambos do Código de Processo Penal. 

No ordenamento jurídico brasileiro, antes da organização da pauta de 

julgamentos, do sorteio e da convocação dos jurados para a reunião periódica, é 

elaborada uma listagem geral de jurados, com a indicação de suas respectivas 

profissões. Essa lista deve ser anualmente completada, tendo em vista que alguns 

indivíduos podem falecer, não ser encontrados, viajar ou ter integrado o conselho de 

sentença nos 12 (doze) meses que antecederam à publicação da relação, quando 

estarão automaticamente excluídos desta, conforme dispõem os arts. 426, §§ 4º e 

5º, do CPP. 

O alistamento dos jurados, conforme prevê o art. 425 do CPP, é procedido 

pelo juiz-presidente, com base em informações prestadas ao magistrado por 

entidades idôneas (públicas e privadas), de que reúnem as condições para o 

exercício da função, considerada serviço público relevante, mormente que sejam 

“     ão  m  o e   e 18 ( ezo  o)   o   e  o ó      o e    e” (   . 436  o CPP). 

A lista de jurados, conforme disposição da processualística penal, precisa 

ser divulgada até o dia 10 de outubro de cada ano, sendo assegurada a sua 

publicidade com a afixação dos nomes à porta do local onde funciona oTribunal do 

Júri (art. 426, caput, do CPP). 
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Após o julgamento de eventual impugnação, deve ser publicada a lista 

definitiva, até o dia 10 de novembro de cada ano. Calcando-se na lisura do ato e na  

mais ampla fiscalização, dispõe o art. 426, §3o, do CPP, que os nomes serão 

verificados na presença de representante do Ministério Público, bem como de 

advogado indicado pela seção local da Ordem dos Advogados do Brasil e de 

defensor apontado pela Defensoria Pública, permanecendo a relação de nomes 

guardada em urna fechada à chave, sob a responsabilidade do juiz-presidente. 

Deve-se atentar, ademais, ao aumento do número de jurados para a formação da 

lista geral pela reforma processual implementada no ano de 2008, consubstanciada 

no art. 425 do CPP295. 

Ainda nesse mister, o Código de Processo Penal traz o regramento da 

função de jurado, cumprindo-se destacar, dentre as informações já 

consubstanciadas no presente trabalho científico, o impedimento de exclusão do 

cidadão dos trabalhos do Júri em razão de cor, etnia, raça, credo, sexo, profissão, 

classe social ou econômica, origem ou grau de instrução296. Ademais, a recusa 

injustificada ao serviço do Júri conduz à aplicação de multa no valor de 1 (um) a 10 

(dez) salários-mínimos297, o que também se sucede àquele que, convocado, deixar 

de comparecer à sessão ou retirar-se antes do momento oportuno298. 

Algumas pessoas, sem embargo, em razão do exercício do cargo, função 

pública, mandato eletivo ou por situações particulares justificáveis, estão isentas de 

prestar o dever cívico, como são os casos do Presidente da República, dos Ministros 

de Estado, dos Governadores e seus secretários, dos membros do Congresso 

Nacional, das Assembléias Legislativas e das Câmaras Distrital e Municipal, dos 

Prefeitos Municipais, dos magistrados e membros do Ministério Público e da 

Defensoria Pública, dos servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da 

Defensoria Pública, das autoridades e dos servidores da polícia e da segurança 

pública, dos militares em serviço ativo, dos cidadãos maiores de 70 (setenta) anos 

que requeiram a sua dispensa e daqueles que o requererem, demonstrando justo 
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impedimento, observado o disposto no artigo 438, caput e §§ 1º e 2º, do Código de 

Processo Penal299. 

Fato de relevante valor histórico para o qual atenta o doutrinador Lênio 

Streck é que, após a década de 1980, o corpo de jurados das cidades brasileiras 

passou a admitir mulheres na sua composição300. 

Não demais lembrar que a recusa ao serviço do Júri, quando fundada em 

convicção religiosa, filosófica ou política, importará no dever de prestar serviço 

alternativo, sob pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não for prestado 

o serviço imposto301. 

As disposições normativas trazidas até o momento, todavia, mascaram a 

problemática que envolve, na prática, a formação do corpo de jurados. Em que pese 

as tentativas implementadas pela reforma legislativa operada no ano de 2008, as 

dificuldades na arregimentação dos julgadores leigos persistem, configurando 

verdadeiro entrave ao cumprimento dos labores afetos à corte popular. 

Entende Jader Marques que o modo como os magistrados procedem à 

seleção dos jurados traz enormes prejuízos à formação do colegiado, uma vez que a 

praxe de colocar estudantes, funcionários públicos e aposentados passa a 

impressão de que o exercício da função destina-se a quem possui mais tempo 

disponível, com pouca coisa importante a fazer. Dá-se, em sua visão, certa 

condescendência em relação às pessoas mais ocupadas e que mais se destacam 

social e economicamente, a exemplo de médicos, executivos etc. Acredita o 

doutrinador que não se deve ter em consideração as ocupações profissionais dos 

selecionáveis, fazendo-se, em verdade, cumprir as determinações legais e 

proporcionando-se maior transparência para o colegiado popular. Afirma, na mesma 

esteira, o mestre, ser dever do magistrado incluir na sua busca pessoas formadoras 

de opinião, sem levar em consideração a condição financeira ou grau de 

instrução302. 

Em tom equivalente, Aramis Nassif traz a informação de que é o jurado 

arregimentado com frequência entre funcionários públicos, bancários etc., o que os 
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faz constituir uma massa de representação da classe média urbana, em detrimento 

daqueles que habitam a periferia das cidades e o meio rural303. 

No mesmo sentido, Kant de Lima noticia ter-se deparado, ao correr os olhos 

na lista de jurados das quatro principais cortes colegiadas populares da cidade do 

Rio de Janeiro, entre os anos de 1977 e 1983, montando cerca de sete mil pessoas, 

verificou que suas profissões pouco variavam, sendo em grande maioria servidores 

públicos, bancários e professores, detentores de instrução superior304. 

No Júri, prevalece a assertiva de que os iguais julgam os iguais, ou seja, o 

acusado é julgado pelos seus pares. Contudo, basta verificar a formação do 

conselho de sentença para se saber que tal afirmativa não se coaduna com a 

verdade da prática forense, visto que, em regra, servidores públicos e profissionais 

liberais formam o corpo de jurados, como já espelhado anteriormente. Esses 

profissionais são comumente oriundos da classe média, enquanto que os acusados 

são, em sua maioria, pobres305.  

Segundo o doutrinador Paulo Rangel306, tais fatores retiram do Júri sua 

desejada legitimidade. Defende-se, portanto, que o tribunal popular seja formado por 

indivíduos das mais diversas camadas sociais, com vistas ao cumprimento de seu 

dever democrático. 

A problemática perpassa, ademais, à resistência enfrentada nas repartições 

públicas, as mais frequentes fontes de jurados. Estas são por demais reticentes 

quanto à cessão de servidores para a participação durante as sessões da corte 

popular, de modo que, muitas vezes, somente se dispõem a ceder barnabés com 

pouco interesse pelo trabalho. Ademais, pouco se pode contar com funcionários da 

iniciativa privada no exercício desse relevantíssimo dever cívico: a adesão 

espontânea é mínima entre os integrantes dessa categoria. 
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Nesse sentido, alerta Guilherme de Souza Nucci que a colheita dos nomes 

dos jurados para compor as listas do Tribunal do Júri se faz, em regra, 

aleatoriamente, servindo-se da listagem fornecida por cartórios eleitorais, restando 

dificilmente cumprido o previsto no art. 425, §2º, do CPP, uma vez que se deixa 

comumente de perscrutar possíveis interessados em associações de classe e de 

bairro,  entidades associativas  e  culturais, instituições de ensino,  universidades  

etc 307. 

Aponta Aury Lopes Júnior que os jurados ficam sempre sujeitos a pressões 

e influências exercidas por setores diversos, principalmente a mídia, o que facilita 

enormemente a sobreposição do poder à razão308 e gerando, não raro, a grande 

possibilidade de influência de desvalores da estirpe da cor da pele, da situação 

socioeconômica, da opção sexual ou religiosa. Por fim, coloca: “Nó  p efe  mo  

deixar o autismo jurídico de lado [...] e tratar da questão no campo da patologia 

        ,       ole ável   p em      o   b    o”309. 

Aramis Nassif posiciona-se com autocrítica ao que se estabelece na seleção 

dos jurados, haja vista que, nos termos do art. 436 do CPP, o julgador leigo deve 

possuir notória idoneidade. Mas esta é, na prática, presumida, já que a relação dos 

julgadores provém de listagens e informações aleatórias, sem análise prévia310. Na 

sequência, destaca ainda o autor que, na prática, quem frequenta com grande 

“          e” o banco de réus ainda é o pobre, o que destoa da condição sócio-

econômica geralmente ostentada por aqueles que o irão julgar 311. 

Roberto Delmanto fundamenta que a grande importância da instituição 

Tribunal do Júri está na evidência de que decide por maioria de votos o futuro da 

pessoa que está em julgamento312, sobressaindo-se, nesse ponto, os julgadores 

leigos ao próprio juiz togado e, com frequência, conduzindo as decisões ao justo, 

ainda que não necessariamente ao legal. 

Resta, pois, claro que a escolha dos jurados, cuja lista é feita 

periodicamente, deixa muito a desejar. Juizes leigos são muitas vezes selecionados, 
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embora não disponham de mínimo preparo intelectual que lhes garanta condições 

de compreender o que se debate e as consequências de sua decisão. 

No pórtico em questão, relata Lênio Streck que o Júri sempre foi palco de 

controvérsias quanto à representatividade e à capacidade intelectual dos julgadores 

leigos, haja vista o limitado conhecimento técnico de que dispunham no passado e 

de que, mesmo nos dias atuais, ainda dispõem. Em geral, as discussões a respeito 

das decisões dos jurados destacam-se quando de julgamentos de fatos de grande 

repercussão social ou nos casos em que tribunos habilidosos exibem talentos 

persuasivos. Informa o autor que os juízes leigos sofrem com frequência fortes 

influências da retórica argumentativa313. 

Alerta ainda Guilherme de Souza Nucci para a ferramenta obrigatória de 

renovação do corpo de jurados. Informa que, na prática, as listas de jurados são tão 

 ome  e  ee         o lo go  o    o , f      o po  e   bele e    f g     o “     o 

p of    o  l”. Seg   o o  o       o ,  ão é  e bom  om m   e   lg ém       o  o 

Júri por longo período de tempo, sem renovação, uma vez que imparcialidade que 

se exige do julgador popular acaba por se contaminar por vícios adquiridos. Por 

outro lado, defende que a constante renovação também seria fator prejudicial, na 

medida em que os jurados, leigos que são, demoram a se acostumar com as teses e 

com o funcionamento do tribunal popular. O ideal, desse modo, seria mesclar 

sempre o Tribunal do Júri, renovando parcialmente o corpo de jurados todos os 

anos314. 

É de se entender, com base nas informações acima, que uma das formas de 

se buscar a facilitação da formação do corpo de jurados é analisar a disposição de 

ordenamentos jurídicos alienígenas. Nesse aspecto, percebe-se que países que 

adotam a sistemática do Tribunal do Júri desenvolveram ao longo dos anos e de 

acordo com as peculiaridades de seus povos, ferramentas de estímulo à 

participação popular nas cortes.  
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Percebe-se, da referida análise comparativa, que a participação da 

sociedade nos Tribunais do Júri é estimulada de diferentes formas. Enquanto que 

nos Estados Unidos da América o cidadão é movido por um forte sentimento 

democrático a integrar as sessões de julgamento, a Espanha encoraja a participação 

da coletividade em geral, remunerando a função de jurado, remuneração esta 

também presente no sistema escabinado italiano, como se mencionou no capítulo 3. 

A implantação de medidas semelhantes, entende o autor, mostrar-se-ia 

deveras atrativa no âmbito das cortes populares brasileiras; afinal, em muito 

estimularia a participação dos cidadãos nas sessões do Júri.  

Guilherme de Souza Nucci concorda com a estipulação de remuneração, 

uma vez que o exercício da atividade de jurado implica em emprego considerável de 

tempo, gastos com transporte (público ou particular), além de representar, para 

muitos autônomos e profissionais liberais, a perda do dia de trabalho e até mesmo 

de parte dos rendimentos correspondentes. Segundo o doutrinador, a Lei nº 

11.689/2008 poderia ter corrigido essa distorção315. 

A adoção, portanto, das medidas sugeridas conduziria à facilitação e mesmo 

ao estímulo para a formação do corpo de jurados no âmbito dos Tribunais do Júri 

brasileiros. 

 

5.2.2 Formação do conselho de sentença: como evitar sua frustração 

 

A impossibilidade de formação do conselho de sentença no plenário do Júri 

por insuficiência do efetivo necessário à instauração da sessão de julgamento, ou 

seja, a presença de no mínimo 07 (sete) jurados, recebe, por construção doutrinária, 

   e om   ção “e  o  o  e     ”. Ve  -se um exemplo: presentes 15 (quinze) 

julgadores leigos, conforme exigência prevista no art. 463 do CPP, são inaugurados 

os trabalhos; tendo, na ocasião, a defesa e a acusação dispensado, cada parte, 03 

(três) jurados imotivadamente, além de outros 03 (três), desta feita sob alegação de 

suspeição ou impedimento. No caso esboçado, restariam apenas 06 (seis) jurados 

e, sendo necessários 07 (sete) à realização do julgamento, tornar-se-ia impossível a 

realização da sessão de Júri. 

Na prática, a frustração na formação do conselho julgador fica mais sujeita a 
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ocorrer quando do julgamento de mais de um acusado. Sendo direito pessoal de 

cada um deles recusar até 3 (três) jurados injustificadamente, cada um dos réus 

pode indicar a seu defensor as pessoas que não deseja que sejam seus julgadores. 

Ocasiões há em que o acusado conhece o jurado e não deseja sua presença no 

conselho de sentença. A defesa, por sua vez, por questão de estratégia, pode servir-

se da faculdade legal para, recusando jurados, provocar o adiamento da sessão por 

estouro de urna. 

A inexistência de jurados suficientes à formação do conselho leva, todavia, 

em caso de julgamento de mais de uma acusado, à cisão processual, capaz de 

gerar, por sua vez, decisões contrapostas e, inclusive, julgamentos díspares. 

Inegável que consequências dessa monta tergiversam contra o princípio do juiz 

natural. Além do mais, foge ao interesse da sociedade a obtenção de julgamentos 

contendo decisões contrapostas acerca de um mesmo episódio. Situações como a 

ora relatada afrontam ainda a família da vítima e, por que não, dos próprios 

acusados, gerando a sensação de insegurança jurídica e descrença nas instituições. 

Ob e v  o o “e  o  o  e     ”, é  e  e  pl     o    po  o  o    . 471  o 

CPP, que, prevendo a insuficiência de jurados por motivos variados tais quais 

impedimento, suspeição, incompatibilidade, dispensa ou recusa, determina que seja 

o julgamento adiado para o primeiro dia desimpedido, com observância do disposto 

no art. 464 do CPP. 

Apesar de encontrar previsão na lei, esta não parece ser a solução que 

venha a melhor atender os pressupostos da celeridade e da economia processual. O 

adiamento da sessão do Júri, a depender do estado em que se encontra a pauta de 

julgamentos e a condição de preso ou não, poderá mesmo prejudicar 

consideravelmente o acusado e a sua defesa.  

Bem intencionada quanto a evitar ocorrências desse tipo, a Lei 11.689/2008, 

alterou a redação da norma, aumentando o número de jurados de 21 (vinte e um) 

para 25 (vinte e cinco)316 . 

Segundo Guilherme de Souza Nucci, a proporção de jurados alistados já se 

fazia insuficiente na anterior previsão feita pelo art. 439, do CPP. Após a reforma 

trazida pela Lei 11.698/2008, o art. 425, caput, do mesmo códex, continuou a 

subdimensionar o número de alistados para os grandes centros urbanos. A título 
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exemplificativo, alerta o autor que no Estado de São Paulo, ao regular o alistamento 

de jurados na comarca da capital, o Provimento nº 744, de 2000, do Conselho 

Superior da Magistratura (CSM), ao considerar a ocorrência de um montante de 

mais de 25.000 (vinte e cinco mil) processos e inquéritos em andamento (dados do 

ano 2000) nas cinco varas do Júri da comarca da capital, elevou para 38.000 (trinta 

e oito mil) o número de jurados alistados, assim divididos: 14.000 (quatorze mil) para 

o 1º Tribunal do Júri e 6.000 (seis mil) para o 2º, 3º, 4º e 5º Tribunais do Júri, 

cada317. 

Solução interessante seria, para os casos de julgamento de mais de um 

acusado, o sorteio prévio de 05 (cinco) novos jurados, totalizando 30 (trinta), ao 

invés dos atuais 25 (vinte e cinco). Esse quinteto provisório de novos indivíduos não 

integraria o corpo de jurados da reunião periódica e somente funcionaria para aquela 

sessão determinada, sendo todos dispensados ao final da mesma, em caso de 

sorteados e não recusados ou, caso contrário, logo após a formação do conselho de 

sentença, como sói ocorrer com os demais jurados integrantes do corpo fixo. A 

forma de sorteio, sugere-se, deve seguir o disposto nos arts. 432 a 435 do CPP, 

sendo a data de ocorrência em conformidade com o que dispõe o parágrafo primeiro 

do art. 433 do mesmo códex, de modo a possibilitar a convocação e a posterior 

apreciação pelo juiz de eventuais pedidos de dispensa. Desse modo, acredita o 

autor que o risco de frustração na formação do conselho seria reduzido 

consideravelmente ou até mesmo impossibilitado de ocorrer. 

Outra solução de concepção elogiável, apontada pela doutrina e já aventada 

pela jurisprudência, conforme se demonstrará adiante é o empréstimo de jurados de 

um plenário para outro. A ferramenta mostra-se viável quando as varas competentes 

para o Júri contam com mais de um ou mesmo vários plenários, todos funcionando 

ao mesmo tempo e possuindo o mesmo horário de realização das sessões. Desse 

modo, verificada a insuficiência de pessoal para dar início à sessão de uma vara, 

tomar-se-íam emprestados, literalmente, componentes do corpo de jurados do 

plenário vizinho. 

Há na jurisprudência basicamente dois entendimentos predominantes, sendo 

um favorável ao empréstimo e o outro segundo o qual este não seria possível. 

Iniciar-se-á a explanação pelo último caso. 
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Ao apreciar o habeas corpus nº 88.801-SP, de relatoria do Ministro 

Sepúlveda Pertence, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal deferiu, em 06 

de junho de 2006, writ impetrado em favor de condenado pela prática de crime de 

homicídio (art. 121, § 2º, II, do CP) que, em seu julgamento, tivera como membro 

integrante do conselho de sentença um jurado convocado de outro plenário para 

complementar o número regulamentar mínimo. Arguira a defesa a violação da regra 

do art. 442 do CPP (atuais arts. 462 e 463, caput, do Código de Processo Penal318), 

haja vista a ausência de quórum legal para a instalação da sessão, já que presentes 

apenas 11 (onze) jurados. Em consequência, juízes leigos de plenário distinto 

daquele constante do edital publicado referente ao Júri do paciente, foram tomados 

de empréstimo319.  

O entendimento pretoriano deu-se no sentido de que os julgadores leigos 

não convocados para aquele julgamento específico não poderiam ser utilizados, 

tendo em conta a necessidade de conhecimento prévio daqueles que poderiam 

compor o conselho de sentença. Ademais, ressaltou-se que não seria razoável 

exigir-se das partes a consulta da relação de jurados convocados para todos os 

plenários. Por fim, asseverou-se que, na espécie, a efetiva influência do jurado 

‘emp e    o’  o  e  l   o  o   lg me  o m culara de nulidade o Júri. A ordem de 

habeas corpus foi finalmente concedida com vistas à anulação do julgamento, a fim 

de que outro se realizasse.  

De outro modo, tem o Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, 

entendimento contrário ao da Corte Suprema, conforme exposto no recente 

julgamento, datado de 26 de novembro de 2014, do habeas corpus nº 127104/SP, 

da relatoria do Ministro norte-riograndense Gurgel de Farias, integrante da Quinta 

Turma. Durante o julgamento, consubstanciou-se que a convocação de jurado de 

um dos plenários do Tribunal do Júri da capital do Estado de São Paulo para 

complementar o número regulamentar mínimo de 15 (quinze) jurados do Conselho 

de Sentença de outro plenário não caracteriza nulidade. 

Fez constar o Ministro Relator, ademais, que a possível irregularidade na 

formação do conselho de sentença poderia caracterizar tão somente nulidade 

relativa, cuja arguição deve verificar-se logo após a ocorrência (art. 571, inciso VIII, e  
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572, inciso II, ambos do CPP), isto é, na abertura da sessão plenária de julgamento, 

o que não ocorrera no caso em análise. Afastou-se, desse modo, o conhecimento do 

writ320. 

É, então, de se entender que, na atualidade, mesmo diante da reforma 

introduzida pela Lei 11.689/2008, mas considerando-se as enormes dificuldades 

enfrentadas pelo Judiciário para manter-se em funcionamento e garantir uma justiça 

célere e eficaz, os plenários do Júri, particularmente nas grandes comarcas, devem 

admitir o empréstimo de jurados de um para outro, a fim de evitar-se a frustração na 

formação do conselho de sentença, nos casos em que convocados os julgadores  

para o mesmo dia e a mesma hora, variando, apenas, o plenário para o qual se 

encontram designados a atuar. Assim, basta que as partes, querendo, consultem as 

relações dos jurados que compõem cada Tribunal do Júri da mesma comarca para 

determinado dia, abrangendo todos os plenários, para tomarem conhecimento de 

quais serão os prováveis juízes leigos a compor o conselho de sentença de uma 

dessas varas do Júri. 

Logo, segredo não é, nem se deixa de seguir o ritual da publicação do edital. 

A convocação é pública e seu resultado, também. Se a praxe forense vier 

efetivamente a consagrar essa ferramenta, todos ficarão cientes de que jurados 

complementares poderão provir de quaisquer dos plenários em atividade no dia e na 

hora designados para o julgamento. Enfim, sem haver surpresa, nem tampouco 

infringência à lei, afigura-se acertada a providência, até mesmo para buscar o que o 

jurisdicionado efetivamente deseja, a celeridade no trâmite processual. 
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5.2.3 Testemunhas em plenário 

 

A primeira parte da instrução do processo em plenário, conforme encontra-

se previsto no Código de Processo Penal, é reservada à inquirição da vítima 

(quando possível)321 e das testemunhas, peritos etc, nessa ordem. Colocada a 

depor, quem primeiro fará perguntas à vítima presente e à testemunha é o juiz-

presidente. Em seguida, passa-se a palavra para quem a arrolou (se a testemunha 

foi indicada pela acusação, ao agente acusador e, na sequência, ao assistente, se 

houver; se a testemunha tiver sido arrolada pela defesa, ao defensor). 

Nos termos do art. 473, caput, do CPP, deve-se assegurar às partes o direito 

de realizar as perguntas desejadas diretamente ao interrogando ou ao depoente. Daí 

se vê abolido o antigo método, segundo o qual voltava-se a parte  ao juiz, de modo a 

dirigir a ele a pergunta, para que, após, o magistrado viesse a repeti-la ao depoente 

(ou ao interrogando), como se fosse um autêntico tradutor da questão322. À essa 

sistemática, de inspiração norte-americana, como visto no cap. 4, dá-se o nome de 

cross examination, segundo informa Walter Nunes da Silva Júnior323. 

Vedou-se, entretanto, aos jurados semelhante forma de inquirição, 

obrigando-os a formular suas indagações por meio do juiz-presidente (art. 473, §2o, 

do CPP)324, haja vista sua condição de leigos. 

De outro modo, perguntas indevidas, destoantes do contexto e impertinentes 

podem e, até mesmo, devem, ser indeferidas pelo magistrado. Nesse caso, não há 

falar-se em cerceamento de direito325 . 
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Recomenda Edilson Mougenot Bonfim que quando da inquirição da 

testemunha, deve-se cuidar de posicioná-la na frente dos jurados, de modo a que 

possam eles melhor estudá-la no tête-à-tête, sentindo-a psicologicamente, e, assim, 

avaliar, ainda que superficialmente, se é ou não merecedora de confiança; não se 

descurando do compromisso de dizer a verdade, exceto nos casos previstos na lei 

processual penal326.  

Encerrado o depoimento, não está a testemunha necessariamente 

dispensada. Iniciados os trabalhos do Tribunal do Júri, segundo a percepção de 

Guilherme de Souza Nucci, todas as testemunhas presentes passam a ser do juízo 

e não mais da acusação ou da defesa327. Desse modo, ao final da inquirição, o juiz-

presidente questiona ambas as partes a respeito da dispensa. Em caso de negativa 

de dispensa, a testemunha retorna à sala em que se encontrava, permanecendo 

incomunicável. Eventual acareação ou reoitiva justificam a medida. 

Impende ressaltar, ademais, que, também em plenário, pode-se aplicar o 

disposto no art. 217, caput, do CPP, segundo o qual caso a presença do acusado 

vier a causar humilhação, temor ou sério constrangimento à vítima ou à testemunha, 

determinar-se-á a retirada do mesmo do plenário durante o depoimento. O 

afastamento da presença do acusado, todavia, não descaracteriza a possibilidade 

do seu advogado acompanhar os questionamentos, sempre resguardado pelo 

princípio da plenitude de defesa. 

Ocorre, contudo, que as oitivas da vítima, da testemunha, do acusado etc., 

são realizadas muitas vezes em duplicidade no âmbito do tribunal popular. A 

primeira, durante a audiência de instrução, na fase judicium accusationis, quando é 

permitido tanto à acusação quanto à defesa de cada um dos acusados arrolar o 

número máximo de 08 (oito) testemunhas. Já a segunda oportunidade se dá na fase 

judicium causae, quando sói ocorrer o julgamento em plenário, na presença dos 

jurados, cabendo agora ao acusador, assim como à defesa de cada um dos 

                                                                                                                                                         
questionamentos às testemunhas para o deslinde do feito, tratando-se de matéria reservada ao 
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acusados indicar o número máximo de 05 (cinco) testemunhas para serem ouvidas 

em plenário. 

Com a unificação das duas fases em apenas uma, nos moldes sugeridos no 

presente trabalho científico, não faria mais sentido o arrolamento consecutivo de 08 

(oito) e, logo após, 05 (cinco) testemunhas, podendo estas últimas diferirem das 

anteriores. 

Sugere-se, portanto, ante a unificação das fases judicium accusationis e 

judicium causae, a realização de uma única sessão, fixando-se o rol de testemunhas 

para a acusação, assim como para cada um dos acusados, no número máximo de 

08 (oito), a serem ouvidas em plenário do Tribunal do Júri. 

 

5.2.4 Comunicabilidade entre os jurados 

 

A incomunicabilidade entre os jurados é uma questão bastante tormentosa. 

De modo geral, os países que adotam o sistema popular de justiça admitem a 

comunicabilidade entre os mesmos, notadamente quando também se requer a 

unanimidade na decisão. Nesse caso, os jurados devem debater a causa entre si até 

atingir um consenso.  

No Brasil, a incomunicabilidade dos julgadores leigos encontra-se prevista 

no art. 466, §§ 1º e 2º, do CPP, tratando-se de medida infraconstitucional que tem 

como escopo, na voz da doutrina tradicional, resguardar a opinião dos mesmos, 

protegendo-a da ciência de outrem. O objetivo, segundo Hermínio Marques Porto, é 

evitar que um jurado interferira na formação da convicção de outro328.  

Paulo Rangel traça uma distinção entre a incomunicabilidade e o sigilo do 

voto. Para o doutrinador, o sigilo visa a evitar que se exerça pressão sobre a 

votação dos jurados, mediante a utilização de qualquer que seja o artifício que possa 

perturbar manifestação livre do conselho de sentença329. Contudo, para que possa, 

de fato, assegurar o sigilo da votação, mister se faz que a contagem dos votos cesse 

quando da apuração da q      m   fe   ção “SIM”, o   o q    o vo o “NÃO”;    o 
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contrário, na hipótese de ocorrência de votação unânime, a vontade dos jurados 

estaria escancarada a todos330.  

A doutrina ensina que, por ocasião da edição do Código Penal de 1890, 

encontrava-se em voga a teoria da psicologia das multidões ou psicologia das 

massas, do francês Gustave Le Bon (1886),  eg   o   q  l o  o  e  o  e “povo” e   

reduzido a uma pequena elite formadora de opinião. O Júri, então, era integrado por 

pessoas pertencentes a esse limitado círculo331. 

A ciência penal, com apoio em estudos médicos, preocupou-se, àquela 

época, em avaliar o homem como o objeto sobre o qual deveria o castigo recair332, 

levando-se em conta o entendimento da Escola Positivista de então, em 

contraposição às ideias advindas da Escola Clássica, o que conduziu até o Tribunal 

do Júri a discriminação social então preconizada333. 

O princípio da incomunicabilidade força, pois, a que os jurados sejam 

obrigados a permanecer isentos de comunicação entre si, não se permitindo 

qualquer diálogo entre os mesmos sobre o fato posto em julgamento, o que implica 

ainda em que o sigilo do voto de cada um seja rigidamente exigido.  

Na opinião de Guilherme de Souza Nucci, a incomunicabilidade dos 

membros do Conselho de Sentença é aplicável tão somente aos assuntos referentes 

ao processo, sendo facultado aos juízes leigos o diálogo entre si sobre temas 

diversos, nos horários de intervalo334. 

Nessa linha de consideração po  e   He á l  o A  ô  o Mo   m q e “[…] 

nada impede que os jurados, durante o café ou almoço, conversem com o promotor 
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de justiça, advogado, juiz, serventuário da justiça, sobre assuntos diversos, o que, 

  e o  velme  e,   o  e e q    o     e   ão  o  ú  ”335.  

Segundo a doutrina de Firmino Whitaker, citado em artigo científico de 

Márcio Schlee Gomes, a lei processual penal, ao posicionar-se pela 

incomunicabilidade, pretendeu assegurar a independência dos julgadores e o caráter 

de verdade em seu julgar. Conforme preleciona o autor, apenas as próprias 

impressões devem nortear os jurados, de modo a evitar-se uma farsa no ato de 

julgar, o que, em última instância, causaria descrédito à instituição336. 

Por sua vez, é a incomunicabilidade dos jurados fortemente criticada por 

Paulo Rangel, que refuta tenazmente o argumento de que a proibição de que se 

comuniquem destina-se a impedir que um jurado possa influenciar o voto de outro. 

Para ele, não se encontra justificação histórica para tal. Além disso, essa medida, 

em sua visão, foge aos princípios democráticos. Entende, nesse pórtico, o 

doutrinador, que a possibilidade de comunicação entre os integrantes do conselho 

de sentença permitiria alcançarem-se decisões justas ou, ao menos, afastar-se a 

possibilidade de cometimento de injustiças e arbítrio337. Defensor ferrenho do uso da 

linguagem no Júri como instrumento democrático, entende Paulo Rangel que a 

decisão do conselho julgador será tanto mais carregada de representatividade 

quanto maior se fizer a discussão entre os jurados daquilo que lhes é posto a 

conhecer e julgar338. Para ilustrar seus argumentos, faz o autor alusão ao filme 

“Doze Home   e  m  Se  e ç ” (1957)339. 

Na Inglaterra, onde, como já informado no capítulo 2, o Júri adquiriu as 

feições que se conhecem hoje, os jurados, em número de 12 (doze) pessoas com 

idade entre 18 (dezoito) e 70 (setenta) anos, decidem se o acusado é culpado ou 

não culpado por meio de um vere dictum que deve expressar a vontade, em maioria 

qualificada de pelo menos 10 (dez) votos, em caso de condenação; caso contrário, 
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 WHITAKER, Firmino. Jury. São Paulo: Duprat, 1910. p. 73 apud GOMES, Márcio Schlee. Sigilo 
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 (Ibid.). 
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  Para tanto, o filme DOZE HOMENS E UMA SENTENÇA (1957) – com Henry Fonda -, deixa clara 
a importância do exercício da linguagem no Tribunal do Júri, onde o fato óbvio para alguns 
jurados, em verdade necessita de discussão maior aos olhos de outros, até chegar à comprovação 
da inocência do acusado. 



124 

deve o acusado submeter-se a novo Júri, sendo outros os novos jurados. Não 

alcançando o novel conselho julgador a maioria suficiente para a condenação, 

haverá o réu de ser absolvido. 

A comunicação entre os julgadores leigos ingleses é não só prevista, mas 

estimulada, cabendo ao magistrado apenas intervir para garantir que o debate seja 

“[...]  o   z  o  e mo o     o, e e   m  h   o   lgamento a um desfecho 

 p op    o: lev      q e  õe   e f  o à  p e   ção  o Jú   em  e   ão f   l”340. O 

diálogo é, portanto, pleno, ao entendimento de que decidem os julgadores leigos 

com base no juramento que fazem de julgar segundo as provas e proferir um 

veredicto sintonizado com as mesmas341.  

Na Espanha, conforme já explanado no cap. 2, onde 09 (nove) são os 

jurados, 07 (sete) devem ser os votos para a declaração da responsabilidade penal 

A deliberação do colegiado é secreta, não podendo os julgadores revelar o que se 

passou na sessão. A votação se dá por ordem alfabética, nominal e em voz alta, 

sendo que por último vota o jurado escolhido como porta-voz (o primeiro a ser 

sorteado).  

Interessante mencionar que, conforme destaca Paulo Rangel, utilizando-se 

dos estudos de Pilar de Paul Velasco342, as perguntas das partes na corte popular 

espanhola levam em consideração determinados dados psicológicos, razão por que 

muitas vezes recorrem-se à assistência de psicólogos durante a tramitação do 

processo. No mesmo sentido, fazem-se consultas a cientistas sociais (sociólogos e 

antropólogos) para utilização de dados em relação a fatores demográficos, 

econômicos e culturais que possam envolver a causa, e, consequentemente, 

escolherem-se os jurados que compreendam aquelas questões. 

Os Tribunais do Júri portugueses, por sua vez, compõem-se de 03 (três) 

juízes togados, 04 (quatro) jurados efetivos e outros 04 (quatro) suplentes343, o que 
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 DOZE HOMENS E UMA SENTENÇA. Direção: Sidney Lumet. Produção: Henry Fonda e Reginald 
Rose. Roteiro: Reginald Rose. Intérpretes: Henry Fonda; Lee J. Cobb; Ed Begley; Jack Klugman e 
outros. [s.l.]: Orion-Nova, 1957. 1 DVD (96 min), son., color. Título original: 12 angry men. 
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penal en Europa. Barcelona: Cedecs, 1998. p.224. 
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 VELASCO, Pilar de Paul. El tribunal Del jurado desde la psicologia social. Madrid: SigloXXI de 
Espana Editores, 1995. p. 58 apud RANGEL, Paulo. Tribunal do júri: visão linguística, histórica, 
social e jurídica. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2012. p.52. 
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 PORTUGAL. DL nº 387-A/87, de 29 de dezembro de 1987. Lisboa, 1987. Disponível em: 
<http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=315&tabela=leis>. Acesso em: 30 
jan.2015.  No Júri português, os suplentes devem assistir às audiências de julgamento para as 
quais tiverem sido selecionados, pois somente se assistirem a todas as sessões de julgamento 
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constitui um sistema de escabinado ou assessorado. O acusado, contudo, só é 

julgado pela corte em casos de requerimento das partes, o que leva à escassez de 

realização de tribunais populares em terras lusitanas.  

A função do colegiado julgador português é decidir, segundo preleciona 

Paulo Rangel344, sobre a culpabilidade e o quantum da pena a ser aplicada em 

consequência, sendo que cada juiz togado e cada jurado componente do 

escabinado precisa invocar os motivos pelos quais decide e indicar, sempre que 

possível, quais os meios de prova de que se serviram para a formação de sua 

convicção.  

Suscit         õe      o       po   g e   o    po    vo  eg   o o q  l “o  

jurados decidem apenas segundo a lei e o direito e não estão sujeitos a ordens ou 

      çõe ”345, o que conduz à indagação sobre como é possível decidir de acordo 

com algo que os jurados, em sua imensa maioria cidadãos leigos, sequer têm 

 o he  me  o? Co fo me Ge m  o M  q e     S lv , “p     e       eg   o   le  e 

o direito importa necessariamente conhecê-los e a lei não exige que os jurados 

sejam conhecedores da lei e do direito que lhes c mp e  pl    ”346 . 

Já o Tribunal do Júri norte-americano tem como uma de suas características 

mais marcantes o conhecimento e julgamento de demandas cíveis e criminais. Os 

juízes togados exercem a função de direção dos debates, moderação dos 

interrogatórios e a decisão das questões de direito, presidindo a sessão na função 

de guardiães dos direitos consagrados nas emendas constitucionais ianques, já que 

o princípio acusatório rege o processo penal nos Estados Unidos da América, 

cabendo ao órgão ministerial o ônus da prova contra o acusado347.  

A função de jurado nos EUA envolve valores morais, democráticos e legais, 

com vistas a buscar-se a legitimidade das decisões que emanam do povo, já que ser 

julgador leigo é um direito de todo e qualquer cidadão que preencha os requisitos 

legais para tanto. 

                                                                                                                                                         
antecedentes é que poderão substituir os jurados impedidos. Trata-se de uma regra legal que 
assegura o conhecimento da causa pelos jurados suplentes a fim de não serem chamados a julgar 
um caso de que não conhecem (art. 1

o
, item 4, do DL nº 387-A/87, de 29 de dezembro). 
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Atlas, 2012. p.53. 

345
 PORTUGAL. DL nº 387-A/87, de 29 de dezembro de 1987. Lisboa, 1987. Disponível em: 
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o
, item 1. 

346
 SILVA, Germano Marques da. Curso de processo penal. Lisboa: Verbo, 2000. v.3. p.238. 
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 MÍNGUEZ, Elizabeth Cardona. El jurado: su tratamiento en el derecho procesal espanol. Madrid: 
Dykinson, 2000. p.81. 
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A VI Emenda Constitucional, como informado no capítulo 2, estabelece que 

todos os acusados têm direito a um julgamento público e rápido, por meio de um 

jurado imparcial e selecionado nos Estados e no distrito onde o delito foi cometido, 

distrito este previamente estabelecido em lei; direito que se estende também a ser 

informado da plenitude da acusação e de ser julgado pelos seus vizinhos, ou seja, 

por seus pares. 

A base normativa do Tribunal do Júri norte-americano é, portanto, a 

Constituição; razão pela qual consiste a instituição em direito substantivo 

fundamental. A dificuldade, contudo, do estudo do Júri estadunidense consiste no 

fato de cada Estado possuir um sistema de jurados próprio – somente 07 (sete) 

entidades federadas exigem 12 (doze) membros na composição da instituição e o 

submetem a critério da unanimidade, tanto em casos cíveis quanto criminais. O 

tamanho do corpo de jurados varia entre 06 (seis) e 12 (doze) integrantes, a 

depender da unidade federativa; sendo que, quanto à decisão, esta pode ser por 

unanimidade até a maioria de 2/3 (dois terços) de votos. 

A decisão do Júri norte-americano é precedida de discussão entre os 

integrantes do corpo de jurados, posto que fruto do exercício da cidadania que 

simboliza e encarna a participação popular nas decisões judiciais. Nesse diapasão, 

não há como exercer a cidadania e o direito ao voto no âmbito da corte popular, 

condenando ou absolvendo o acusado, senão por meio do debate, do diálogo, sem 

descuidar da ética no exercício do poder de decisão. 

Estudada a forma como a comunicabilidade ou a incomunicabilidade entre 

os jurados é tratada em alguns ordenamentos alienígenas, cumpre buscar-se 

analisar qual diretriz melhor pode atender os pressupostos do Estado Democrático 

Constitucional de Direito no Brasil. Nesse pórtico, salta da experiência prática da 

realidade brasileira que as restrições legais no que tange à possibilidade de 

comunicação entre os julgadores leigos dificultam a tomada de decisão por parte 

destes, obstando, inclusive, a compreensão de certos aspectos fáticos e jurídicos do 

caso em apreço. É que parte considerável dos jurados não consegue entender 

mesmo as perguntas mais simplórias.  

Há quem atente, por outro lado, em sendo a comunicabilidade permitida, 

para o risco de que algum jurado exerça liderança sobre os demais. Inegável 

mostrar- e p eo  p   e o f  o  e  m      o “l  e ”    b     fl e      o    e   ão 

dos demais. É, entretanto, possível correr-se esse risco. 
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Na visão do doutrinador Paulo Rangel, nada mais danoso que a 

incomunicabilidade entre os jurados, uma vez que sacrifica a transparência da sua 

atuação348. 

Na se olvida, é certo, que o Estado Democrático Constitucional de Direito 

impõe o dever de transparência e fundamentação das decisões de caráter público, 

como o são as judiciais, o que conduz ao raciocínio lógico de que o decisum 

proveniente do conselho de sentença não deve ficar imune ao princípio comum da 

motivação das decisões.  

Acerca desse mister, tem-se que, tal como estruturado, não há como negar 

que o Tribunal do Júri ofende a Constituição, quer na parte em que esta impõe ao 

Judiciário o dever de motivar todos os provimentos jurisdicionais de conteúdo 

decisório (art. 93, inciso IX, da CF) quer naquela em que declara ser o regime 

político brasileiro estruturado consoante os princípios de um Estado Democrático de 

Direito (art. 1º da Constituição Federal). 

Em conclusão, é de bom alvitre que os jurados, logo após o encerramento 

dos debates, sejam, por ordem do juiz-presidente, mas sem a presença deste, 

conduzidos à sala especial por um oficial de justiça, de modo a que, de posse da 

quesitação previamente elaborada e submetida à aprovação das partes 

debatedoras, se reúnam em assembléia, pelo prazo máximo que se sugere de 1 

(uma) hora, em caso de um único réu, e de 2 (duas) horas, quando estiver em 

julgamento mais de um acusado; a fim de dialogarem entre si acerca dos mais 

variados aspectos do caso sob apreciação, para que, só após esgotado o prazo, se 

prossiga com a sessão do mesmo modo que atualmente, dando-se continuidade ao 

julgamento com o retorno do comando ao juiz togado, que fará a leitura, a 

explicação e porá à votação cada um dos quesitos. 

 

5.2.5 Quesitação aplicada aos jurados: culpado ou não culpado 

 

Denomina- e “q e   o á  o”   peç  el bo     pelo juiz-presidente, contendo 

os quesitos, correspondentes às questões fáticas expostas pelas partes em plenário, 

além de dizer respeito ao conteúdo da pronúncia e decisões confirmatórias 

posteriores, quesitos esses que são levados à apreciação dos jurados para a 
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realização do julgamento em sala especial. Na lição de Hermínio Alberto Marques 

Porto, o questionário (ou a quesitação) compõe-se de uma sequência de perguntas 

que são oferecidas aos 07 (sete) jurados integrantes do conselho julgador, baseados 

tais questões nas teses desenvolvidas no plenário do Júri349.  

Jader Marques, por seu turno, conceitua o conjunto de quesitos como 

questionamentos postos aos jurados350. Nessa esteira, o art. 482, caput,  do Código 

de Processo Pe  l, p ev  q e “O  o  elho  e  entença será questionado sobre a 

m  é     e f  o e  e o       o  eve  e   b olv  o”. 

Trata-se, portanto, de indagações objetivas, espelhando questões fáticas, 

 e          o       o   e m  e        é    , “em p opo  çõe   f  m   v  ” (   . 482, 

parágrafo único, do CPP). A manifestação do colegiado julgador em relação a cada 

um dos quesitos apresentados envolve, certamente, a emissão de uma opinião ou 

de um juízo de valoração íntimo. 

Não é tarefa fácil elaborar quesitos, devendo o juiz-presidente ter atenção 

suficiente, durante os debates, para captar as teses expostas, bem assim durante o 

interrogatório, com o fim de buscar o conteúdo da autodefesa, assim como o da 

defesa técnica351.  

Nesse diapasão, dispõe Jader Marques, considerando o período anterior à 

reforma de 1988, que, para que se conseguisse formar um juízo relativo à 

culpabilidade ou não do acusado, deveria ser o jurado submetido a teses jurídicas as 

mais diversas, muitas delas de grau elevado de complexidade. A simplificação do 

questionário pela Lei nº 11.689, de 9 de julho de 2008, não afastou, contudo, a 

necessidade de explicação minuciosa pelo magistrado do conteúdo de cada quesito. 

A finalidade da simplificação da quesitação decorre do entendimento de que, 

no sistema anterior, por conta da formulação de perguntas as mais variadas e da 

abordagem de circunstâncias jurídicas diversas levadas ao crivo dos jurados, muitas 

incompreensões e muitos equívocos acabavam levando à anulação do 
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julgamento352. 

Nessa esteira, o art. 482, parágrafo único, do CPP prevê que os quesitos 

 evem  e   e  g  o  “em p opo  çõe   f  m   v  ,   mple  e          ,  e mo o q e 

      m po     e   e po    o  om   f   e  e  l  ez  e  e e  á    p e   ão”353. Na 

sua elaboração, o juiz-presidente deverá levar em conta os termos da pronúncia ou 

das decisões posteriores que julgarem admissível a acusação, do interrogatório do 

réu e das alegações das partes debatedoras. 

Cada quesito, antes do advento da Lei nº 11.689/2008, devia representar 

uma assertiva constante do libelo, hoje extinto, apresentado pelo órgão acusatório, e 

pelo menos uma tese de defesa, sustentada em plenário. Segundo lição de 

Guilherme de Souza Nucci354, o legislador brasileiro optou por seguir o modelo 

francês de Júri, embora a origem moderna da instituição tenha ocorrido na 

Inglaterra, conforme mencionado anteriormente, razão pela qual não se indaga dos 

jurados tão somente se o acusado é culpado ou não culpado. 

As sucessivas reformas no rito do Tribunal do Júri aproximaram, entretanto, 

o modelo brasileiro de votação do sistema anglo-americano, consubstanciado no 

veredicto único em relação à culpabilidade ou não. Daí que no Brasil, passou-se a 

indagar em regra, logo após às questões referentes à materialidade e autoria ou 

participação, se o acusado deve ser absolvido ou não. 

A vantagem desse sistema é facilitar o trabalho dos jurados na busca da 

decisão, tendo em vista não terem eles que responder a uma quesitação extensa, 

contendo questionamentos por vezes pouco compreensíveis ao leigo. Por outro 

lado, o benefício do sistema adotado no Brasil é permitir às partes envolvidas uma 

visão mais apurada do modo e das razões pelas quais o conselho de sentença 

resolveu absolver ou condenar o acusado. Logicamente, torna-se mais fácil recorrer 

de um veredicto que tende a demonstrar qual foi o ponto aceito pelo Júri, do que 

contra uma decisão que se limita a dizer unicamente ser o acusado culpado ou não 

culpado. 

O art. 483 do CPP, por sua vez, define a ordem para a apresentação das 

perguntas aos jurados, qual seja: I – a materialidade do fato; II – a autoria ou 

participação; III – se o acusado deve ser absolvido; IV – se existe causa de 
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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. 

Nesse sentido, Jader Marques versa sobre os questionamentos propostos 

aos jurados, iniciando pela materialidade que está ligada diretamente à existência ou 

não do fato relatado355. Desse modo, o primeiro quesito a ser elaborado e dirigido ao 

conselho de sentença deve relacionar-se ao fato principal; restrito, porém, ao 

aspecto concernente à materialidade, ou seja, à prova da existência do fato lesivo à 

vítima. 

Entende-se por fato principal a tipicidade correspondente ao delito doloso 

contra a vida, justamente a infração penal que atrai a competência para o Tribunal 

do Júri. Logo, se vários forem os delitos imputados, indaga-se, em primeira série, 

acerca da ocorrência do crime doloso contra a vida, seja ele qual for. Somente após, 

passa-se à análise de outras infrações, em séries distintas.  

Afirmada a existência do fato, pergunta-se no segundo quesito sobre a 

autoria ou participação, sendo que deverá ser indicada a ação imputada ao acusado 

que foi admitida na pronúncia. Cabe ainda dentro do questionamento observar o § 

1º,  o    . 483,  o CPP q e po    v  o  eg    e: “A  e po     eg   v ,  e m     e 3 

jurados, a qualquer dos quesitos referidos nos incisos I e II do caput deste artigo 

encerra a votação e implica a absolvição do       o.” E o § 2º  o me mo     go 

 ompleme   : “Re po    o   f  m   v me  e po  m     e 3      o  o  q e   o  

relativos aos incisos I e II do caput deste artigo será formulado quesito com a 

 eg    e  e  ção: O      o  b olve o       o?”356. 

Debate-se na doutrina e na jurisprudência se o terceiro quesito seria 

obrigatório ou facultativo quando a tese de negativa de autoria houver sido a única 

suscitada diante dos jurados. Há quem sustente que, uma vez que essa tese seja 

negada, não haveria razão para propor o quesito genérico de absolvição, já que não 

foi objeto de solicitação defensiva. Sob esse prisma, o quesito seria facultativo.  

Na lição de Guilherme de Souza Nucci, essa seria uma interpretação 

claramente distorcida do objetivo da reforma trazida pela Lei nº 11.689/2008, uma 

vez que afrontosa aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos (art. 5º, 
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inciso XXXVIII, alínea c, da CF) e da plenitude de defesa (art. 5º, inciso XXXVIII, 

alínea a, da CF)357. 

Em prol do caráter obrigatório do quesito genérico de defesa, ainda que 

negada a tese de negativa de autoria e sendo a mesma a única arguida, já decidiu o 

Superior Tribunal de Justiça358 e Tribunais de Justiça de Estados da federação, 

como o de Goiás, o do Rio Grande do Sul e o de São Paulo359. 

Insta, ademais, ressaltar que um dos projetos de alteração do Código de 

Processo Penal, que acabou por sofrer alteração, trazia o terceiro quesito da 

 eg    e fo m :  o   vé      f  h   “SIM” e “NÃO”  o   em    q e   o ,  o  e  e  o 

 e   m el     g  f   “CULPADO” e “NÃO CULPADO”. E     e  ção fo ,  omo  á 

afirmado, alterada posteriormente para os        “SIM” e “NÃO”. 

Ora, a forma aprovada de quesitar parece absolutamente tendenciosa, 

levando a que o jurado pouco atento, pouco inteligente, preguiçoso ou 

descomprome   o  om    elevâ      e  e  e    go, ve h     e po  e  “SIM”360. Ao 

reverso, considera o autor que o termo “CULPADO” e a expressão “NÃO CULPADO” 

conduzem a uma resposta despida de influências advindas dos problemas supra 

apontados. 

Por fim, importante registrar-se a sugestão do doutrinador Guilherme de 

Souza Nucci, no sentido da informatização do processo de votação dos quesitos 

pelos jurados. Segundo o estudioso, a exemplo do que é feito com as urnas 

eletrônicas utilizadas para o sufrágio eleitoral, poderiam ser disponibilizados 

terminais eletrônicos para cada um dos membros do conselho julgador, de forma 

que, pressionada a tecla escolhida, viesse a surgir, à vista de todos, o voto (sem 

identificação do jurado, por óbvio). Ao final, automaticamente se teria o resultado da 
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  mple me  e  epo      o o vo o “SIM”        , em       e  e           e    e po  ável “l v -
mão ”. 



132 

votação. Naturalmente, o voto não poderia a identificar o jurado, cabendo ainda ao 

sistema eletrônico descartar aqueles que ultrapassem os 4 (quatro) que representam 

a maioria, haja vista a instituição do voto definidor, como já analisado anteriormente. 

O procedimento idealizado resultaria na salutar exclusão do instrumental 

atualmente utilizado, constituído de antiquadas fichas e urnas destinadas a recolher 

os votos depositados pelos jurados e recolhidos por servidores da vara, mecanismo 

incondizente com o avanço tecnológico dos tempos atuais361. 

 

5.2.6 Recurso de apelação: o problema do art. 600, § 4º, do CPP 

 

O duplo grau de jurisdição e a soberania dos veredictos são princípios 

constitucionais que merecem coexistir harmoniosamente. O primeiro constitui 

garantia individual, prevista implicitamente na Constituição Federal, voltada a 

assegurar que as decisões proferidas pelos órgãos de primeiro grau do Poder 

Judiciário não sejam únicas, mas submetidas a um juízo de reavaliação por instância 

superior. 

A soberania dos veredictos, por sua vez, alcança o julgamento da matéria 

fática. É explícito na lei processual penal que os jurados julgam os fatos. Esse 

julgamento não pode ser modificado pelo juiz togado ou pelo tribunal que venha a 

apreciar eventual recurso de apelação. Daí que, em hipótese de julgamento 

manifestamente contrário à prova dos autos, o apelo terá o condão de anular a 

decisão do colegiado e mandar o acusado a um novo Júri. Note-se que o tribunal 

não altera o julgamento para condenar ou absolver o acusado, ou mesmo para 

acrescer ou suprimir qualificadora reconhecida. Como a existência do crime e de 

suas circunstâncias é matéria fática, sobre ela recai o princípio da soberania dos 

veredictos, não podendo o seu núcleo ser vilipendiado, senão por uma nova decisão 

do tribunal popular. Contudo, em prol da inculpabilidade, tal princípio não é absoluto, 

admitindo-se que o tribunal ad quem absolva aquele que restou condenado 

injustamente pelo Júri, em sentença transitada em julgado, no âmbito da ação de 

revisão criminal, de que se já tratou no capítulo 3, quando se discutiu a princípio da 

soberania dos veredictos. 
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O ponto relevante é harmonizar ambos os princípios. Nada impede, contudo, 

que a parte, ao argumento de ter o veredicto sido produzido de modo absolutamente 

contrário à prova dos autos, ingresse com o recurso de apelo previsto no art. 593, 

inciso III, alínea d, do CPP. A apelação, no entanto, caso venha a ser provida, deve 

remeter o feito à nova avaliação pelo tribunal popular, mas necessariamente com 

outra composição, vedando-se a participação no novo julgamento de quaisquer dos 

jurados que tenham tomado assento no Júri anterior. Com isso, garante-se a 

possibilidade de uma nova decisão, respeitando-se o princípio constitucional da 

soberania dos veredictos afeto do Tribunal do Júri. 

O recurso, por sua vez, consiste no direito que possui a parte, na relação 

processual, de se insurgir contra decisões judiciais, requerendo a sua revisão, total 

ou parcial, geralmente em instância superior. Segundo Borges da Rosa, o recurso 

funda-se no reconhecimento de que o ser humano é falível, ainda que inteligente, 

culto e experiente. Destina-se, pois, a sanar a injustiça da decisão ou seus defeitos 

quanto à apreciação da prova362.  

A apelação é o recurso cabível, desse modo, em sede de procedimento  do 

Júri, no prazo de 05 (cinco) dias, da sentença de impronúncia ou de absolvição 

sumária (art. 416, do CPP), e das decisões do Tribunal do Júri, conforme dispõe o 

art. 593, inciso III, alíneas, a, b, c e d, do CPP. 

Depreende-se, portanto, da previsão normativa, que não cabe apelação 

contra a decisão do conselho de sentença por mera questão de inconformismo, mas 

 ome  e,  omo    põe    l  e  “ ”    m   efe    ,  o     o  em q e  e  leg e  e  

sido a decisão colegiada manifestamente divorciada da prova contida nos autos 

processuais. Desse modo, garante-se o duplo grau de jurisdição, ao mesmo tempo 

em que se busca preservar a soberania dos veredictos.  

Além do mais, a parte somente pode deduzir em apelação matéria que foi 

objeto de debate em plenário do Tribunal do Júri. Não há cabimento em inovar em 

grau recursal, oferecendo-se tese não apreciada pelos jurados, sob pena de 

supressão de instância.  

Nem sempre, contudo, o recurso de apelação se faz acompanhar das razões 

recursais, prevendo o Código de Processo Penal, em seu art. 600, caput, um 
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interstício temporal máximo de 8 (oito) dias para que as mesmas (assim também as 

contrarrazões da parte adversa) sejam oferecidas.  

Bem verdade que o entendimento jurisprudencial é de que, como anota 

Renato Marcão, o não oferecimento das razões recursais no prazo legalmente 

previsto, assim como das contrarrazões, constitui mera irregularidade, incapaz de 

gerar o não conhecimento do recurso tempestivamente ofertado363. 

Tal entendimento, entretanto, vem na contramão do princípio da duração 

razoável do processo, ferindo de morte a tão perseguida efetividade processual. Isso 

porque a maleabilidade oferecida pelo entendimento pretório, não raro, presta-se 

apenas a beneficiar o recorrente desidioso, quando não é utilizada propositalmente 

p    “g  h  - e  empo”,       o-se sem freios a apreciação do recurso pelo órgão 

ad quem. 

Mas o desserviço prestado à celeridade processual não para no 

entendimento doutrinário e jurisprudencial supra narrado. Pior. Acentua-se na 

previsão contida no parágrafo 4º do já mencionado art. 600, do Código de Processo 

Penal, que prevê a possibilidade de o apelante deixar para oferecer suas razões 

recursais apenas na instância superior e não naquela em que se deu o julgamento e 

se interpôs o recurso de apelo364. 

O estudado parágrafo 4º, do art. 600, do CPP não havia sido incluído no 

texto original do Código, tendo sua inserção sido imposta pela Lei nº 4.336, de 01 de 

junho de 1964, cuja redação se reproduz em sua inteireza em nota de rodapé365. Vê-

se que se trata de lei destinada unicamente a acrescentar o parágrafo em tela, não 

se podendo dela extrair qualquer razão para a existência que não a de estimular o 

uso de chicana, desvio maroto, com o objetivo único de postergar propositadamente 
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o julgamento do recurso. E tal artifício não raro é utilizado pela defesa, não se 

v  l mb    o q  lq e  o       zão q e  ão    e ‘g  h  - e  empo’. 

A esse respeito, apesar de não manifestar insurgência contra o artifício legal, 

bem explica Renato Marcão, ao expor que, recebido o apelo no segundo grau, 

compete ao tribunal ad quem devolver os autos processuais ao órgão de primeiro 

grau, de modo a que seja o órgão acusador notificado a apresentar as contrarrazões 

de recurso366. 

Na prática cotidiana, transpondo-se o foco das atenções para o Tribunal do 

Júri, tem-se que, interposta a apelação pela defesa junto ao juiz-presidente do órgão 

colegiado e tendo o defensor informado que só deseja arrazoar perante o Tribunal 

de Justiça (ou o Tribunal Regional Federal, caso de Júri na Justiça Federal), para lá 

são encaminhados os autos do processo tão somente com o recurso oferecido, sem, 

obviamente, as razões recursais. Ao receber, então, a apelação, notifica o 

desembargador a quem restou distribuído o feito a parte para que agora venha a 

oferecer seu arrazoado de apelo. Recebidas tais razões e não sendo nesse 

momento atribuição do órgão ministerial de Segundo Grau oficiante junto ao tribunal 

interpor qualquer manifestação, posto não ter havido ainda a necessária intervenção 

do órgão ministerial de Primeiro Grau, são agora os autos devolvidos ao juiz-

presidente do Tribunal do Júri para que notifique o Promotor de Justiça (ou o 

Procurador da República) a respeito da apresentação das contrarrazões recursais. 

Só então, recebidas as mesmas, faz o magistrado nova remessa dos autos ao 

tribunal ad quem, que, desta feita, há que notificar o Procurador de Justiça (ou o 

Procurador da República, conforme o caso) oficiante, para que ofereça seu parecer. 

Resta evidente que tal artimanha proporciona um extraordinário ganho de 

tempo para que o condenado aja como bem entender; oportunidade para isso não 

lhe faltará, já que todo esse trâmite de subida para o grau superior, descida de volta 

para o inferior e nova subida não se dá em curto espaço de tempo; demandando, 

por vezes, longos anos de percurso entre os órgãos envolvidos. Acrescente-se a 

tudo isso o fato de que, como já analisado anteriormente, o não cumprimento do 

prazo de 08 (oito) dias para arrazoar constitui, por construção doutrinária e 

jurisprudencial, mera irregularidade e não preclusão temporal. 
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Por óbvio, a chicana acima descrita só se desenvolve nos casos em que o 

acusado teve por veredicto uma condenação sem decreto de prisão cautelar, caso 

em que interessa ao mesmo essa benesse de ganho de tempo. Ao reverso, tendo o 

magistrado, ao proferir a sentença, decretado ou mantido a prisão, seu interesse 

haverá de migrar para o sentido oposto, ou seja, de oferecer desde logo as razões 

de recurso, de sorte a agilizar o trâmite recursal e evitar toda aquela perda de tempo 

já analisada. 

Em conclusão, se em sua gênese, a década de 1960, a existência do § 4º, 

do art. 600, do CPP poderia ser defendida ao argumento da liberdade do condenado 

até o trânsito em julgado da sentença condenatória, por presunção de não 

culpabilidade; hoje, a sua existência não parece mais de qualquer prestabilidade à 

sociedade. Entendimento a que se chega diante do apreensivo quadro de violência e 

desrespeito às leis que se verifica por todo país nos dias atuais; de modo que muito 

mais serviço prestaria à população brasileira sua extirpação do ordenamento jurídico 

pátrio. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Considerando o que restou exposto neste trabalho científico, apresentam-se 

as seguintes conclusões lógicas: 

É fato notório que, no campo do processo penal brasileiro, o ano de 2008 foi 

pródigo na ocorrência de reformas pontuais, tendo o legislador optado por promover, 

de modo fatiado, alterações no Código de Processo Penal. Foi assim, nessa esteira 

reformadora, que surgiram a Lei nº 11.689, de 09 de junho de 2008, que houve por 

provocar inovações no rito do Tribunal do Júri, a Lei nº 11.690, da mesma data, que 

mudou regras a respeito da prova e, finalmente, a Lei nº 11.719, de 20 de junho de 

2008, que cuidou de estabelecer alterações na suspensão do processo, nos 

institutos da emendatio e da mutatio libelli e em regras sobre procedimentos. 

No que tange às mudanças procedidas no regramento do tribunal popular, 

inovações que, sem dúvida, emprestaram-lhe uma nova roupagem, certo é que a 

reforma encetada pela Lei nº 11.689/2008  figurou-se ainda tímida, carecendo de 

mudanças mais ousadas e significativas, que foram deixadas ao largo. Diversos 

outros caminhos, pois, poderão e deverão ser trilhados em prol do alcance de um 

rito moderno, ágil e eficaz, sintonizado com o perfil do Estado Democrático 

Constitucional de Direito. 

A respeito das origens do tribunal popular, enormes divergências se verificam 

na doutrina. As hipóteses mais longínquas de sua gênese apontam para a prática, 

desde a antiguidade, de meros conselhos de julgadores do povo, sendo que 

somente a partir  do século XIII, ano 1215, com o advento de dois acontecimentos 

por demais marcantes em terras europeias, o IV Concílio de Latrão e a Magna Carta 

inglesa, concordam majoritariamente os doutrinadores, o colegiado julgador pode 

ser considerado um verdadeiro Tribunal do Júri. 

O Júri surgiu no Brasil a partir de um Decreto editado pelo Príncipe Regente, 

no ano de 1822, havendo por inicialmente destinar-se a apreciar e julgar tão 

somente crimes de opinião ou de imprensa; para, dois anos após, incorporado à 

Constituição de 1824, estender sua competência para causas cíveis e criminais. 

Quanto ao tratamento dispensado pelas Constituições brasileiras ao longo da 

história, desde o período imperial, encontra comumente o Tribunal do Júri sede 

constitucional, tendo ocorrido o rompimento dessa tradição apenas na Carta de 

1937, outorgada em período de exceção. Exceto esta, todas as demais inseriram o 
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tribunal popular em seu texto, ora o situando topograficamente no capítulo referente 

ao Poder Judiciário ora naquele reservado aos direitos e garantias individuais. 

Na Carta Republicana de 1988, encontra-se o órgão colegiado popular 

localizado entre os direitos e deveres individuais e coletivos, embora sem perder seu 

status de órgão do Poder Judiciário, contemplando textualmente os princípios da 

soberania dos veredictos, do sigilo das votações e da plenitude de defesa, além de 

estabelecer a competência para os crimes dolosos contra a vida, entendida esta, por 

larga gama de doutrinadores, de natureza mínima, podendo a lei infraconstitucional 

alargá-la para contemplar outros tipos penais e até mesmo matéria cível. 

O rito praticado pelo Tribunal do Júri na atualidade contempla, de forma 

escalonada, duas fases, a judicium accusationis e a judicium causae, constituindo-se 

a primeira de atos que vão desde o recebimento da denúncia ou queixa até a 

preclusão da decisão de pronúncia; e a segunda, a partir de então e estendendo-se  

à realização da sessão plenária e ultimando-se com o proferimento da sentença pelo 

juiz-presidente, em consonância com o veredicto emanado do conselho julgador. 

No Brasil, não há uniformidade quanto à organização da instituição nas 

unidades federativas, ou seja, nas Justiças dos 26 (vinte e seis) Estados e na do 

Distrito Federal. Assim é que 7 (sete) das capitais brasileiras utilizam o modelo de 

um juiz competente para a instrução preliminar e outro apenas para o plenário do 

Júri, enquanto que as demais 20 (vinte) servem-se do modelo de juiz único para 

ambas as fases.  

No âmbito da União, confere-se competência, em matéria de Tribunal do 

Júri, a determinados casos bem específicos, o que impõe à atribuição das Justiças 

estaduais um caráter residual, destinando-se aos casos que fogem ao alcance da 

Justiça Federal. 

O estudo revela a necessidade de modificação estrutural no procedimento 

do Júri, de maneira que o atual rito bifásico seja radicalmente alterado, com fins de 

tomar o caráter de unicidade; objetivando, em última instância, alcançar um rito que 

venha a consagrar a agilidade no procedimento aliada, por óbvio, à segurança 

jurídica; assim como a negação às possibilidades de utilização de artifícios que 

visem tão somente a postergar o desenvolvimento da marcha processual, em 

desobediência ao princípio constitucional da razoável duração do processo. É a esse 

conjunto de providências salutares que se tem por denominar de procedimento com 
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o perfil do Estado Democrático Constitucional de Direito, em estreita consonância 

com o espírito democrático da Constituição Federal. 

Os benefícios decorrentes de tal providência e a necessidade de adoção da 

mesma arrimam-se no princípio da identidade física do juiz e na busca da não 

repetição de atos processuais, que se veem ocorrer comumente quando se migra de 

uma etapa processual para outra. Aliado a isso, a adoção da técnica de utilização  

de um único magistrado para todo o trâmite processual, desde o recebimento da 

denúncia ou queixa até a prolação da sentença em plenário e a  valorização do 

princípio da oralidade, com a produção dos atos em viva voz, mostram-se como 

providências necessárias ao alcance da almejada duração razoável do processo. 

Alternativas outras de aprimoramento do rito do tribunal popular apontam 

para a facilitação na formação do corpo de jurados, atividade que se mostra 

dificultosa na atualidade, haja vista, principalmente, o pouco atrativo que há em ser 

membro do colegiado julgador. A remuneração dos jurados, a exemplo do que 

ocorre em alguns outros países, afigura-se forte estímulo ao serviço de julgador 

popular. 

A frustração quanto à formação do conselho de sentença apresenta-se como 

um transtorno por vezes maliciosamente orquestrado, com fins unicamente de 

protelar a realização do julgamento, fenômeno que recebe da doutrina a 

 e om   ção  e “e  o  o  e     ”. Ne  e pó    o,    ol ção         , em    o   e 

ocorrência de julgamento de mais de um réu, aponta para possibilidade de sorteio 

prévio de 5 (cinco) novos jurados a compor provisoriamente o colegiado, além do 

empréstimo de julgadores populares de um plenário para outro, nas condições 

criteriosamente elencadas. 

O número de testemunhas que se faculta ouvir em plenário fica facilitado 

com a adoção da providência de união das duas fases em uma única. Nesse caso, 

as testemunhas, em número máximo de 8 (oito) para a acusação e o mesmo 

número para cada um dos acusados, devem ser ouvidas uma única vez, já que uno 

o procedimento proposto, ocorrendo a oitiva das mesmas diante do colegiado 

julgador; dispensando-se, com isso, a duplicidade de atos e as repudiadas 

degravações de depoimentos prestados em audiência de instrução preliminar. 

A comunicabilidade entre os jurados é alternativa concreta, praticada em 

diversos outros países, visando a se atingir a buscada justeza no julgar. A forma de 

viabilizar a comunicação entre os julgadores populares aponta para a realização de 
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uma reunião entre os mesmos, logo após o encerramento dos debates e sem a 

presença do juiz-presidente, pelo prazo máximo de 1 (uma) hora quando um único 

réu estiver em julgamento e de 2 (duas) horas nas hipóteses de mais de um 

acusado. Só após o encerramento da reunião, deverá a quesitação ser posta em 

votação, agora sob a presidência do magistrado. 

A despeito da mudança efetuada na quesitação oferecida aos jurados, esta 

deve ser produzida de forma mais neutra em relação ao adotado por obra da Lei nº 

11.689/2008, de modo a evitar-se certa tendência de resposta acomodada ou 

descompromissada quanto ao quesito absolutório. Daí o entendimento de que, ao 

  vé   o   o,  e  e q e   o,         g çõe  “SIM” e “NÃO”,   p á      e     me  e 

m     o  e    eve á  o   z   à pe g      eg   o o  e mo “CULPADO” e   

e p e  ão “NÃO CULPADO”  ao, em regra, terceiro item da sequência de quesitos. 

Por demais salutar afigura-se a informatização do procedimento de votação, 

mediante a utilização de terminais eletrônicos em que os jurados poderão, ao 

pressionar a tecla adequada, emitir seu voto, que será visto pelo juiz-presidente, 

assim como por todos os presentes à sala especial. Naturalmente, o voto deverá 

aparecer sem a identificação do jurado, cabendo ainda ao sistema eletrônico 

descartar aqueles que ultrapassarem os 4 (quatro) que representam a maioria, em 

razão da instituição do voto definidor. 

A celeridade processual e o atendimento ao princípio da duração razoável 

do feito não se coadunam com a existência do recurso de apelação nos moldes 

previstos no art. 600, § 4º, do CPP, aviltante ao saudável desenvolvimento 

processual, uma vez que utilizado tão somente para postergar o trâmite recursal, 

nos casos em que o réu, embora condenado, não tem em seu desfavor um decreto 

de prisão cautelar. 

Como resultado de todo o estudo desenvolvido e das soluções técnicas 

apontadas, a conclusão lógica a extrair-se é a de que o procedimento mais 

adequado ao Estado Democrático Constitucional de Direito perseguido é algo 

palpável, concreto. Contudo, só poderá ocorrer por obra de diversas mudanças a 

serem produzidas no processo penal brasileiro, mais especificamente no rito do 

Tribunal do Júri que, assim como os demais procedimentos legalmente previstos, há 

que estreitar laços harmoniosos com os princípios que permeiam a Constituição da 

República Federativa do Brasil. 
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ANEXO I 

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 221, DE 30.12.2010, DO ESTADO DO ACRE 

 

D  põe  ob e o Có  go  e O g   z ção e D v  ão J     á      o 

E    o  o A  e e  á o      p ov    cias.  

 

LIVRO I 

DA ORGANIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE 

T TULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

[...] 

Art. 4º - São órgãos do Poder Judiciário, estruturados na forma do Anexo VI: 

I - o Tribunal de Justiça;  

II - os Juízos de Direito;  

III - os Tribunais do Júri;  

IV - os Juizados Especiais, as Turmas Recursais e a Turma de Uniformização de 

Jurisprudência; e  

V - a Auditoria e os Conselhos de Justiça Militar. 

[…] 

CAP TULO IV 

DA DISTRIBUI ÃO DE JU  ES NAS COMARCAS E DA COMPET NCIA DAS 

VARAS 

A  . 27. A p e   ção          o  l  e P  me  o G     o E    o  e á  e l z    po   m 

   z  e    e  o em       m      V      el   o       o A e o III,  e  e Có  go.  

§ 1o As Varas de que trata este artigo, com os respectivos cargos de juiz de direito, 

serão      l     g      v me  e pelo T  b   l  e J    ç ,  om b  e em     é  o  

 é    o  ob e  vo  q e   e   f q em    e e      e    lo  l    e, lev   o- e em 

 o   , p     p lme  e,    em     p o e    l,    e      e pop l   o  l, o      e  e 

crescimento  emog áf  o,       â      e lo  l    e  o  e h    o      V     e    

á e    o    e      e     ég    , ob e v         po  b l    e  e  e    o  

o ç me  á  o , em  o fo m    e  o § 1o  o    . 169    Co       ção Fe e  l.  

§ 2o Cabe ao Tribunal Pleno Adm         vo, me     e  e ol ção, e   bele e  o  

mo  f        ompe                 e           o      efe       e  e     go  e   o  o 
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 om     e e      e   e      lo  l    e,     b    o-lhe   e om   ção q e    

  e   f q e e   me  ção o     l p        e me m  J      ção.  

§ 3o O     ze   e    e  o   b      o  p ev   o   o A e o IV  e  e Có  go  e ão 

lo   o  em      C         ção J     á    e  e  g   o   eg   o    e e      e  o 

 e v ço po    o  o p e   e  e  o T  b   l  e J    ç .  

[...] 

CAP TULO VI 

DO TRIBUNAL DO JÚRI 

A  . 33. O  T  b       o Jú  ,      l  o       e e   e      Com    , obe e e ão 

em     o g   z ção,  ompo  ção e  ompe       à   o m    o Có  go  e P o e  o 

Penal.  
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ANEXO II 

 

LEI Nº  6.564, DE 05.01.2005, DO ESTADO DE ALAGOAS 

 

Alterada pelas Leis Nº 6.797, de 8 de janeiro de 2007; Nº 6.816, de 12 de julho de 

2007; Nº 6.921, de 14 de janeiro de 2008; Nº 6.996, de 11 de novembro de 2008; Nº 

7.004, de 12 dezembro de 2008, n° 7.010, de 17 de dezembro de 2008; Nº 7.210, de 

22 de dezembro de 2010 e Nº 7.270, de 16 de agosto de 2011.  

 

Institui o novo Código de Organização Judiciária do Estado de Alagoas, e dá outras 

providências.  

[...] 

T TULO IV 

DO TRIBUNAL DO JÚRI 

Art. 87. Em cada sede de Comarca, com jurisdição em todo o seu território, haverá 

um Tribunal do Júri, cuja organização, competência e funcionamento observarão a 

disciplina específica instituída pela legislação processual penal imperante.  

Art. 88. Os Tribunais do Júri reunir-se-ão ordinariamente, mensalmente, excetuado o 

mês de janeiro.  

Parágrafo único. Nas Comarcas de 3a e   â    ,     lme  e  e ão o ç     pelo 

Tribunal de Justiça as despesas com o funcionamento e manutenção dos Tribunais 

do Júri.  

Art. 89. Na comarca da capital haverá 03 (três) Tribunais do Júri, cabendo a 

destinação e utilização de suas dependências aos respectivos Juízes- Presidentes.  

Art. 90. Quando, por motivo de força maior, não se der a oportuna convocação do 

Tribunal do Júri, promover-se-á a sua reunião, compulsoriamente, no mês 

subsequente àquele no qual deveria esta realizar-se.  

[...] 

ANEXO I 

COMARCA DA CAPITAL 

CLASSIFICAÇÃO DAS VARAS JUDICI RIAS E RESPECTIVAS COMPET  NCIAS 

[...] 

VARAS CRIMINAIS 
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Nova Nomenclatura Nomenclatura Atual Competência 

1
a
 Vara Criminal da 

Capital Infância e da 
Juventude 

1
a
 Vara da Infância e da 

Juventude – Atos Infracionais 

Fe  o   el   vo  à  p   ção  e   o    f    o    ,     b   o      ole  e  e, 
 e    eg l      e  p          po  e      e  e   e   me  o à   fâ     e à 
J ve    e, e        e   f  çõe    m         v     p f       pelo E      o 
   C    ç  e  o A ole  e  e, bem como o cumprimento de requisitórios 
de atos processuais pertinentes a processos daqueles que lhe sao da 

competencia. 

2
a
 Vara Criminal da 

Capital 
1

a
 V    C  m   l  e 

Compe       Não P  v   v . 
C  m   l Re     l – Fe  o  C  m        q e  ão  o  e po    V    

Privativa. 

3
a
 Vara Criminal da 

Capital 
2

a
 V    C  m   l  e 

Compe       Não P  v   v . 
C  m   l Re     l – Fe  o  C  m        q e  ão  o  e po    V    

Privativa. 

4
a
 Vara Criminal da 

Capital 
3

a
 V    C  m   l  e 

Compe       Não P  v   v . 
Criminal Residual – Fei o  C  m        q e  ão  o  e po    V    

Privativa. 

5
a
 Vara Criminal da 

Capital 
4

a
 V    C  m   l  e 

Compe       Não P  v   v . 
C  m   l Re     l – Fe  o  C  m        q e  ão  o  e po    V    

Privativa. 

6
a
 Vara Criminal da 

Capital 
5

a
 Vara Criminal de 

Compe       Não P  v   v . 
C  m   l Re     l – Fe  o  C  m        q e  ão  o  e po    V    

Privativa. 

7
a
 V    C  m   l    

C p   l T  b   l  o 
Jú   

1
a
 Vara Especial Criminal – 

Crimes Dolosos Contra a Vida 
Feitos relativos aos crimes dolosos contra a vi   e  o  q e lhe   e  m 

 o e o ,  lém    o g   z ção e p e          o T  b   l  o Jú  . 

8
a
 V    C  m   l    

C p   l T  b   l  o 
Jú   

2
a
 Vara Especial Criminal – 

Crimes Dolosos Contra a Vida 
Feitos relativos aos crimes dolosos contra a vida e aos que lhe   e  m 

 o e o ,  lém    o g   z ção e p e          o T  b   l  o Jú  . 

9
a
 V    C  m   l    

C p   l T  b   l  o 
Jú   

3
a
 Vara Especial Criminal – 

Crimes Dolosos Contra a Vida. 
Feitos relativos aos crimes dolosos contra a vida e aos que lhes sejam 

 o e o ,  lém    o g   z ção e p e          o T  b   l  o Jú  . 

10
a
 Vara Criminal da 

Capital 

4
a
 V    E pe   l C  m   l – 

C mp  me  o  e Req     ó  o  
de Atos Processuais. 

C  m   l Re     l – Fe  o  C  m        q e  ão  o  e po    V    
Privativa. 

11
a
 Vara Criminal da 

Capital 

4
a
 V    C  m   l  e 

Compe       M     – 
E  o pe e  e , C  me  Co     
  A . Públ    e   I  ol m    e 

Públ   . 

C  m   l Re     l – Fe  o  C  m        q e  ão  o  e po    V    
Privativa. 

12
a
 Vara Criminal da 

Capital 
2

a
 Vara C  m   l  e 

Compe       M     
C  m   l Re     l – Fe  o  C  m        q e  ão  o  e po    V    

Privativa. 

13
a
 Vara Criminal da 

Capital Auditoria 
Militar 

1
a
 V    C  m   l  e 

Compe       M     – A    o    
   J    ç  M l    , Crimes de 
Imprensa e Crimes Contra a 

Honra. 

A    o       J    ç  M l    , C mp  me  o  e  eq    çõe             el   v   
a Crimes Militares. 

14
a
 V    C  m   l    
C p   l T â    o 

5
a
 V    E pe   l C  m   l – 
I f  çõe   e T      o. 

Fe  o   el   vo  à  I f  çõe   e T â    o. 

15
a
 Vara Criminal da 

Capital Juizado de 
Entorpecentes 

3
a
 V    C  m   l  e 

Compe       M     – 
E  o pe e  e , C  me  Co     
  A . Públ    e   I  ol m    e 

Públ   . 

E  o pe e  e , C  me  Co       A m       ção Públ    e   I  ol m    e 
Públ   . 

16a Var  C  m   l 
   C p   l 

E e  çõe  Pe     

6  V    E pe   l C  m   l – 
E e  çõe  Pe    . 

E e  çõe  Pe    . 
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ANEXO III 

 

LEI COMPLEMENTAR 17, DE 23 DE JANEIRO DE 1997 e ALTERAÇÕES 

INTRODUZIDAS PELAS LEIS COMPLEMENTARES Nº 35, de 13/09/2004, e Nº 36, 

de 15/09/2004.  

 

Dispõe sobre a Divisão e a Organização Judiciária do Estado do 

Amazonas, bem como sobre o Regime Jurídico da Magistratura 

e a Organização dos Serviços Auxiliares da Justiça.  

[...] 

SEÇÃO IV 

Do Tribunal do Júri 

Art. 105 - O Tribunal do Júri funcionará, em cada Comarca obedecendo a sua 

composição e funcionamento às normas estabelecidas em Lei. 

§1o Nas Comarcas do interior, as sessões do Tribunal do Júri serão realizadas nos 

meses de maio e novembro, podendo ser convocadas sessões extraordinárias, 

havendo necessidade.  

§2o Na Comarca da Capital, as sessões do Tribunal do Júri serão realizadas nos 

meses de fevereiro a junho e de agosto a dezembro. 

Art. 106 - Sempre que necessário e exigir o interesse da Justica, o Juiz poderá 

requerer ao Conselho da Magistratura que determine a convocação extraordinária 

do Tribunal do Júri.  

Parágrafo único - O Conselho da Magistratura, a seu critério, também poderá 

determinar, de ofício, a convocação extraordinária do Júri.  

Art. 107 - O alistamento de jurados será feito no mês de outubro de cada ano, pelo 

Juiz Presidente do Júri, sendo a respectiva lista publicada no mês seguinte. O 

sorteio dos jurados titulares e suplentes será feito trinta (30) dias antes do dia 

designado para a instalação das sessões do Tribunal Popular.  

[...] 

SUBSEÇÃO III 

Da Jurisdição Criminal 

Art. 155 - Compete aos Juízes de Direito das Varas Criminais exercer as atribuições 

genéricas e plenas na matéria de sua denominação, não privativas de outros juízos, 

servindo por distribuição.  
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Art. 156 - Aos Juízes de Direito da Vara de Delitos sobre Tráfico e Uso de 

Substâncias Entorpecentes compete, por distribuição, o processo e julgamento dos 

delitos decorrentes do tráfico ilícito e uso indevido de substâncias entorpecentes ou 

que determinem dependência física ou psíquica.  

Art. 157 - Aos Juízes das Varas do Júri, por distribuição, compete:  

I - Processar as ações dos crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados;  

II - Prolatar sentença de pronúncia, impronúncia e absolvição sumária;  

III - Lavrar sentença condenatória ou absolutória na forma da Lei;  

IV - Presidir o Tribunal do Júri;  

V - Promover o alistamento dos jurados e fazer sua revisão, inclusive da lista de 

suplentes;  

VI - Exercer as demais atribuições previstas nas leis específicas. 
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ANEXO IV 

 

DECRETO Nº 69, DE 15 DE MAIO DE 1991, DO ESTADO DO AMAPÁ 

 

Dispõe sobre a organização e a divisão judiciárias do Estado do 

Amapá.  

[...] 

LIVRO I 

DA ESTRUTURACAO DA JUSTIÇA  

T TULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 2o - Compõe-se a Justiça do Estado do Amapá de: 

I - Tribunal de Justiça; 

II - Conselhos de Justiça Militar, Permanente e Especial;  

III - Juizados Especiais;  

IV - Juízes de Direito; 

V - Juízes Auditores Militares;  

VI - Juízes de Direito Auxiliares; 

VII - Juízes de Direito Substitutos; 

VIII - Outros Tribunais e Juízos instituídos ou que venham a ser instituídos por lei.  

§ 1o Em cada Comarca haverá, no mínimo, um Juiz de Direito, um Tribunal de Júri, 

Paz e respectivos suplentes e, em cada Distrito, no mínimo um Juiz de Paz e um 

suplente. 

[...] 

T TULO VI 

DO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO  

CAP TULO I 

DA COMPOSIÇÃO E COMPETÊNCIA 

Art. 20 - A Comarca de Macapá é composta de 32 (trinta e duas) Varas, distribuídas 

na forma a seguir:  

[...] 

V - 02 (duas) Varas de Tribunal do Júri; 

[...] 

§ 1o Revogado pela Lei Complementar no 075/2012.  
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§ 2o O  J  ze   o T  b   l  o Jú     mbém p e     ão         ção    m   l.  

[...] 

CAP TULO III 

DO TRIBUNAL DO JÚRI 

Art. 26 - O T  b   l  o Jú    em   o g   z ção e    ompe       e   bele       o 

Có  go  e P o esso Penal, com as garantias do inciso XXXVIII do art. 5o    

Co       ção Fe e  l.  

§ 1o N  Com      e M   pá, o T  b   l  o Jú    e    - e-á me   lme  e, e, nas 

demais, periodicamente, conforme a necessidade.  

§ 2o O J  zo  o T  b   l  o Jú     mbém p e     á         ção    m   l.  

Art. 27 - Ao J  z-P e   e  e  o T  b   l  o Jú    ompe e:  

I - p o e     o  fe  o      ompe        o T  b   l  o Jú  ,    p opo           ção 

pe  l   é   lg me  o f   l,     mb   o-lhe p e      o   má  o;  

II - p o e     e   lg   o  h be    o p  , q    o o    me     b   o  o p   e  e fo   e 

 ompe        o T  b   l  o Jú  ,  e pe         ompe        o    gão   o T  b   l; 

III - e e  e      em        b  çõe  p ev         leg  l ção p o e    l pe  l.  
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ANEXO V 

 

LEI Nº 10.845, DE 27.11.2007, DO ESTADO DA BAHIA 

 

Dispõe sobre a Organização e Divisão Judiciária do Estado da 

Bahia, a administração e o funcionamento da Justica e seus 

serviços auxiliares.  

[...] 

SEÇÃO IV 

DO TRIBUNAL DO JÚRI 

Subseção I 

DA ORGANIZAÇÃO E DO FUNCIONAMENTO 

 

Art. 92 - O Tribunal do Júri funcionará na sede da Comarca e reunir-se-á em sessão 

ordinária:  

I - mensalmente, na Comarca de Salvador;  

II - bimestralmente, nas demais Comarcas. 

§ 1o - Na Comarca de Salvador, as sessões necessárias para julgar os processos 

preparados serão realizadas em dias úteis sucessivos, salvo justo impedimento.  

§ 2o - Nas demais Comarcas, quando, por motivo de fora maior, não for convocado o 

Júri na época determinada, a reunião realizar-se-á no mês seguinte, hipótese em 

que as razoes do adiamento serão comunicadas à Corregedoria Geral da Justiça.  

Art. 93 - Em circunstâncias excepcionais, o Júri reunir-se-á extraordinariamente, por 

convocação do Juiz de Direito ou por determinação do Corregedor Geral da Justiça, 

do Corregedor das Comarcas do Interior ou de Câmara do Tribunal de Justiça.  

Art. 94 - A convocação do Júri far-se-á mediante edital, depois do sorteio dos 

jurados que tiverem de servir na sessão.  

§ 1o - O sorteio dos jurados será realizado no período de 15 (quinze) a 30 (trinta) 

dias antes da data designada para a reunião.  

§ 2o - Inexistindo processo a ser julgado, não haverá convocação do Júri e, caso já o 

tenha sido, o Juiz de Direito declarará sem efeito a convocação, por meio de edital 

publicado no Diário do Poder Judiciário, sempre que possível.  

 

Subseção II 
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DA COMPETÊNCIA 

 

Art. 95 - Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, 

tentados ou consumados, e de outros crimes comuns que lhes forem conexos.  

Art. 96 - Compete aos jurados responder aos quesitos que lhes forem formulados e 

ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri aplicar o direito.  

 

Subseção III 

DO JUIZ SUMARIANTE E DO JUIZ PRESIDENTE 

 

Art. 97 - Compete ao Juiz Sumariante: 

I - receber ou rejeitar a denúncia;  

II - dirigir a instrução;  

III - proferir decisão de pronúncia, de impronúncia, de desclassificação ou de 

absolvição sumária e processar o recurso que for interposto.  

Parágrafo único – F    á p eve       ompe        o J  z S m      e    h pó e e  e 

desclassificação.  

Art. 98 - Compete ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri:  

I - receber o libelo; 

II - preparar o processo para o julgamento; 

III - presidir a sessão do julgamento e proferir a sentença;  

IV - processar os recursos interpostos contra as decisões que proferir;  

V - organizar anualmente a lista geral de jurados; 

VI - fazer o sorteio e a convocação dos 21 (vinte e um) jurados componentes do Júri 

para a sessão.  

Art. 99 - Ao Juiz Sumariante e ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri, nas fases do 

processo em que exercerem a competência funcional, caberá decretar, relaxar ou 

regular a prisão do réu, bem como lhe conceder liberdade provisória.  
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ANEXO VI 

 

LEI Nº 12.342, DE 28.07.1994, DO ESTADO DO CEARÁ 

 

Institui o Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado 

do Ceará. 

[...] 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1o - Este Código dispõe sobre a divisão e a organização judiciária do Estado do 

Ceará, bem como sobre o regime jurídico da magistratura e a organização dos 

serviços auxiliares da Justiça, observados os princípios constitucionais que as 

regem.  

Art. 2o - A administração da Justiça compete ao Poder Judiciário, pelos seus órgãos, 

com a colaboração dos serviços auxiliares judiciais.  

Art. 3o - Sao órgãos do Poder Judiciário: 

I - Tribunal de Justiça; 

II - as Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais;  

III - os Tribunais do Júri; 

IV - Juízes de Direito; 

V - Juízes de Direito Auxiliares; 

VI - Juízes Substitutos; 

VII - Juízo Militar; 

VIII - Juizados Especiais Cíveis e Criminais; 

IX - Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher;  

X - a Justiça de Paz; 

XI - outros órgãos criados por lei. 

Parágrafo único - Mediante proposta do Tribunal de Justiça, a lei poderá criar 

Tribunal inferior de Segundo Grau e outros órgãos, observados os requisitos e 

competência previstos no sistema legal vigente.  

[...] 

T TULO II 

DA JUSTIÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA  

SUBT TULO I  

DISPOSIÇÕES GERAIS  
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CAP TULO I 

DA COMPOSIÇÃO 

Art. 81. A Justiça de primeira instância compõe-se de: 

I - Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais; 

II - Tribunais do Júri; 

III - Juízes de Direito; 

IV - Juízes de Direito Auxiliares; 

V - Juízes Substitutos; 

VI - Juízo Militar; 

VII - Juizados Especiais Cíveis e Criminais; 

VIII - Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; 

IX - Justica de Paz. 

CAP TULO V 

DO TRIBUNAL DO JÚRI 

Art. 91 - O Tribunal do Júri funcionará em cada comarca, obedecendo a sua 

composicao e funcionamento às normas estabelecidas em lei.  

§ 1° As sessões do Tribunal do Júri poderão ser realizadas durante todo o ano;  

§ 2o - Na comarca da Capital, as sessões do Tribunal do Júri serão realizadas nos 

meses de fevereiro a junho e de agosto a dezembro;  

§ 3o - Sempre que necesaário e o exigir o interesse da Justica, o Juiz poderá 

requerer ao Conselho da Magistratura que determine a convocação extraordinária 

do Tribunal do Júri.  

§ 4o - O Conselho da Magistratura, a seu critério, também poderá determinar, de 

ofício, a convocação extraordinária do Júri.  

Art. 92 - O alistamento de jurados será feito no mês de outubro de cada ano, pelo 

Juiz Presidente do Júri, sendo a respectiva lista publicada no mês seguinte. O 

sorteio dos jurados titulares e suplentes será feito trinta (30) dias antes do dia 

designado para a instalação das sessões do Tribunal Popular.  

[...] 

SUBSEÇÃO II 

DA JURISDIÇÃO CRIMINAL 

[...] 

Art.117 - Aos Juízes das Varas do Júri, por distribuição, compete: 

I - processar as ações dos crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados;  



170 

II - prolatar sentenca de pronúncia, impronúncia e absolvição sumária; 

III - lavrar sentenca condenatória ou absolutória na forma da lei; 

IV - presidir o Tribunal do Júri; 

V - promover o alistamento dos jurados e fazer sua revisão, inclusive da lista de  

suplentes; 

VI - exercer as demais atribuições previstas nas leis específicas. 
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ANEXO VII 

 

LEI Nº 8.185, DE 14.05.1991, DO DISTRITO FEDERAL 

 

Dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos 

Territórios. 

[…] 

Art. 2° Compõem a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:  

I - O Tribunal de Justiça;  

II - O Conselho da Magistratura;  

III - os Tribunais do Júri;  

IV - os Juízes de Direito do Distrito Federal;  

V - os Juízes de Direito Substitutos do Distrito Federal;  

VI - os Juízes de Direito dos Territórios;  

VII - os Juízes de Paz do Distrito Federal;  

VIII - os Juízes de Paz dos Territórios.  

[…] 

Art. 18. A Justiça de Primeiro Grau do Distrito Federal compreende:  

[…] 

II - Circunscrição Especial Judiciária de Brasília:  

a) vinte e cinco Varas Cíveis;  

b) sete Varas de Família;  

c) uma Vara de órfãos e Sucessões;  

d) um Tribunal do Júri;  

e) dez Varas Criminais;  

f) três Varas de Delitos de Trânsito;  

[...] 

CAPÍTULO III 

Do Tribunal do Júri 

Art. 20. Os Tribunais do Júri terão a organização e a competência estabelecidas no 

Código de Processo Penal.  

Art. 21. Ao Juiz-Presidente do Tribunal do Júri compete:  

I - processar os feitos da competência do Tribunal do Júri, ainda que anteriores à 
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http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11685549/art-18-inc-ii-da-lei-de-organizacao-judiciaria-do-df-lei-8185-91
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/26395072/art-18-inc-ii-a-da-lei-de-organizacao-judiciaria-do-df-lei-8185-91
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11685489/art-18-inc-ii-b-da-lei-de-organizacao-judiciaria-do-df-lei-8185-91
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11685465/art-18-inc-ii-c-da-lei-de-organizacao-judiciaria-do-df-lei-8185-91
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11685432/art-18-inc-ii-d-da-lei-de-organizacao-judiciaria-do-df-lei-8185-91
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11685400/art-18-inc-ii-e-da-lei-de-organizacao-judiciaria-do-df-lei-8185-91
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11685343/art-18-inc-ii-f-da-lei-de-organizacao-judiciaria-do-df-lei-8185-91
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11683579/art-20-da-lei-de-organizacao-judiciaria-do-df-lei-8185-91
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propositura da ação penal, até julgamento final;  

II - processar e julgar habeas corpus, quando o crime atribuído ao paciente for da 

competência do Tribunal do Júri;  

III - exercer as demais atribuições previstas nas leis processuais.  

Parágrafo único. Junto a cada Tribunal do Júri oficiará, sempre que possível, um 

Juiz de Direito Substituto, que terá competência para instrução dos processos sem 

prejuízo de outras atribuições que lhe sejam cometidas pelo Titular da Vara.  

Art. 22. Aos Juízes das varas Criminais compete:  

I - processar e julgar os feitos criminais da competência do Juiz singular, ressalvada 

a dos Juízes especializados;  

II - praticar atos anteriores à instauração do processo, deferidos aos Juízes de 

Primeiro Grau pelas leis processuais penais.  

Art. 23. Aos Juízes das Varas de Entorpecentes e Contravenções Penais compete:  

I - processar e julgar os feitos relativos a entorpecentes ou substâncias capazes de 

determinar dependência física ou psíquica e os com eles conexos, ressalvada a 

competência do Tribunal do Júri;  

II - decretar interdições, internamento e quaisquer medidas de natureza 

administrativa previstas na legislação pertinente;  

III - baixar atos normativos, visando à prevenção, assistência e repressão, 

relacionados com a matéria de sua competência;  

IV - fiscalizar os estabelecimentos públicos ou privados, destinados à prevenção e 

repressão das toxicomanias e à assistência e recuperação de toxicômanos, 

baixando os atos que se fizerem necessários;  

V - processar e julgar as causas relativas às contravenções penais, salvo quando 

conexas com infração da competência de outra Vara.  
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ANEXO VIII 

 

LEI COMPLEMENTAR Nº  234, DE 18.04.2002, DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

 

Dá nova redação ao Código de Organização Judiciária do 

Estado do Espírito Santo 

[...] 

LIVRO II 

DA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA 

Art. 10. O Poder Judiciário é exercido pelos seguintes órgãos:  

I - Tribunal de Justiça;  

II - Conselho Superior da Magistratura;  

III - Corregedoria-Geral da Justiça; 

IV - Ouvidoria Judiciária; 

V - Câmaras Cíveis Reunidas;  

VI - Câmaras Criminais Reunidas;  

VII - Câmaras Cíveis Isoladas;  

VIII - Câmaras Criminais Isoladas;  

IX - Colégios Recursais;  

X - Juizados Especiais; 

XI - Juízes de Direito; 

XII - Juízes Substitutos; 

XIII - Tribunais do Júri; 

XIV - Auditoria e Conselho da Justiça Militar 

XV - CEJAI  

XVI - Justiça de Paz  

[…] 

TÍTULO V 

DA JUSTIÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 

[…] 

CAPÍTULO VII 

DO TRIBUNAL DO JÚRI 

Seção I 
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Organização e Funcionamento 

Art. 75. O Tribunal do Júri terá a organização que for estabelecida nas leis de 

processo penal e reunir-se-á, nas comarcas do interior, em sessão ordinária, 04 

(quatro) vezes ao ano, nos meses de março, junho, setembro e dezembro e, 

extraordinariamente, em qualquer época, sempre que, no intervalo das sessões 

ordinárias, estejam preparados 03 (três) processos, pelo menos, de réus presos. 

§ 1º Será dispensada a convocação onde não houver processo preparado para 

julgamento. 

§ 2º O Conselho Superior da Magistratura poderá determinar, sempre que exigir o 

interesse da Justiça, reunião extraordinária do Tribunal do Júri em qualquer 

comarca. 

§ 3º As sessões do Tribunal do Júri, na comarca da Capital, serão mensais, exceto 

nos períodos de férias forenses, devendo instalar-se mediante convocação do Juiz-

Presidente. 

Seção II 

Atribuições e Competências 

Art. 76. Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra vida, 

consumados ou tentados, referidos no Código Penal. 

§ 1º Na Comarca da Capital, as Varas Privativas do Tribunal do Júri terão 

competência exclusiva, desde o início da instrução. 

§ 2º Se julgado o recurso interposto e o Tribunal de Justiça decidir pela pronúncia do 

réu, o respectivo processo, cumpridas as formalidades legais, retornará à vara ou à 

comarca de origem para os registros competentes. 
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ANEXO IX 

 

LEI Nº  9.129, DE 22.12.1981, DO ESTADO DE GOIÁS 

 

D  põe  ob e o Có  go  e O g   z ção J     á     o E    o  e 

Go á .  

 

TÍTULO I 

DA DIVISÃO JUDICIÁRIA 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES 

[…] 

SEÇÃO III 

DOS ÓRGÃOS JUDICIÁRIOS DA COMARCA DE GOIÂNIA 

 

Art. 35 - São oitenta e sete (87) os Juízes de Direito sediados na Comarca de 

Goiânia, assim enumerados: 

[…] 

II - VARAS CRIMINAIS: 

- 4 Varas de Crimes Dolosos contra a Vida e Presidência do Tribunal do Júri (1ª, 

2ª,13ª e 14ª), com 4 juízes; 

- 1 Vara de Crimes contra a Saúde Pública e Economia Popular (3ª), com 2 juízes; 

- 1 Vara de Execuções Penais (4ª), com 1 juiz; 

- 2 Varas de Crimes de Trânsito e Contravenções Penais (5ª e 6ª), com 2 juízes; 

- 5 Varas de Crimes Punidos com Reclusão para os quais não exista competência 

especializada (7ª a 11ª), com 10 juízes; 

- 1 Vara de Crimes Punidos com Detenção para os quais não exista competência 

especializada (12ª), com 2 juízes; 

 […] 

SEÇÃO V 

DOS TRIBUNAIS DO JÚRI 

Art. 41 - Na sede de cada comarca funcionará um Tribunal do Júri, com a 

organização e competência estabelecidas em lei. 

§ 1º - Cada juiz exercerá a presidência do Tribunal do Júri durante um semestre do 
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ano civil, alternadamente, na ordem numérica das varas, exceto na Comarca da 

Capital. 

§ 2º - Onde houver mais de uma vara criminal, exceto na Comarca da Capital, 

compete aos juízes funcionar nos processos de Crimes Dolosos a Vida até a 

pronúncia, inclusive, remetendo-os, se for o caso, àquele que estiver na presidência 

do Tribunal do Júri. 

Art. 42 - O Tribunal do Júri, em reuniões ordinárias, instalar-se-á: 

I - na comarca de Goiânia, mensalmente, salvo em janeiro e julho, nos dez 

oprimeiros dias úteis; 

II - na sede das comarcas de terceira, segunda e primeira entrâncias, dentro dos dez 

primeiros dias úteis dos meses de fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e 

dezembro. 

§ 1º - Quando, por motivo de força maior, não for convocado o júri na época 

determinada, a reunião efetuar-se-á no mês seguinte. 

§ 2º - No caso do parágrafo anterior, o juiz mandará tornar público por edital, afixado 

no lugar de costume e publicado na imprensa local, se houver, a convocação 

extraordinária, com pelo menos quinze dias de antecedência. 

§ 3º - Nas comarcas do interior do Estado, far-se-á o sorteio dos jurados até quinze 

dias antes da data designada para a instalação dos trabalhos; na Capital, esse prazo 

será de dez dias. 

Art. 43 - É facultado a qualquer das Câmaras Criminais Isoladas, determinar a 

reunião extraordinária do Júri, em caso excepcional, mediante solicitação do juiz da 

comarca, requerimento do Ministério Público ou do réu, ou de ofício. 

Art. 44 - As sessões do Tribunal do Júri iniciar-se-ão às doze horas, salvo se o juiz 

previamente designar outro horário. 
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ANEXO X 

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 14, DE 17.12.1991, DO ESTADO DO MARANHÃO 

 

Código de divisão e organização judiciárias do Estado do 

Maranhão. 

[...] 

T TULO II 

Da Divisão Judiciária 

[...] 

Art. 9º Os serviços judiciários da Comarca de São Luís serão distribuídos da 

seguinte forma:  

[…] 

XXXIX - 1ª Vara Criminal: Processamento e julgamento dos crimes de competência 

do juiz singular. Processamento dos crimes de competência do Tribunal do Júri. 

Habeas Corpus;  

[…] 

XL - 2ª Vara Criminal: Processamento e julgamento dos crimes de competência do 

juiz singular. Processamento dos crimes de competência do Tribunal do Júri. 

Habeas Corpus; 

XLI - 3ª Vara Criminal: Processamento e julgamento dos crimes de competência do 

juiz singular. Processamento dos crimes de competência do Tribunal do Júri. 

Habeas Corpus; 

XLII - 4ª Vara Criminal: Processamento e julgamento dos crimes de competência do 

juiz singular. Processamento dos crimes de competência do Tribunal do Júri. 

Habeas Corpus; 

XLIII - 5ª Vara Criminal: Processamento e julgamento dos crimes de competência do 

juiz singular. Processamento dos crimes de competência do Tribunal do Júri. 

Habeas Corpus;  

XLIV - 6ª Vara Criminal: Processamento e julgamento dos crimes de competência do 

juiz singular. Processamento dos crimes de competência do Tribunal do Júri. 

Habeas Corpus;  

XLV - 7ª Vara Criminal: Processamento e julgamento dos crimes de competência do 

juiz singular. Processamento dos crimes de competência do Tribunal do Júri. 
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Habeas Corpus;  

XLVI - 8ª Vara Criminal: Processamento e julgamento dos crimes de competência do 

juiz singular. Processamento dos crimes de competência do Tribunal do Júri. 

Habeas Corpus;  

XLVII - 9ª Vara Criminal: Processamento e julgamento dos crimes de competência 

do juiz singular. Processamento dos crimes de competência do Tribunal do Júri. 

Habeas Corpus;  

[…] 

XLIX - 11ª Vara Criminal: Processamento e julgamento dos crimes praticados contra 

crianças e adolescentes, inclusive presidência do Tribunal do Júri. Habeas Corpus.  

[…] 

LII - 1ª Vara do Tribunal do Júri: Presidência do Tribunal do Júri. Habeas Corpus; 

LIII - 2ª Vara do Tribunal do Júri: Presidência do Tribunal do Júri. Habeas Corpus; 

[...] 

T TULO III 

Da Organização Judiciária 

CAP TULO I 

Das Disposições Gerais 

Art. 16. São Órgãos do Poder Judiciário:  

I. Tribunal de Justiça;  

II. Juízes de Direito; 

III. Tribunal do Júri; 

IV. Juizados Especiais e Turmas Recursais;  

V. Co  elho    J    ç  M litar; 

VI. Juízes de Paz.  

[...] 

CAP TULO V 

Do Tribunal do Júri 

Art. 46. Em cada Município funcionará, pelo menos, 01 (um) Tribunal do Júri, com a 

composição e organização determinadas pelo Código de Processo Penal, 

assegurado o sigilo das votaçoes, a plenitude da defesa e a soberania dos 

veredictos.  
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Art. 47. Nas Comarcas de São Luís e Imperatriz, os feitos de competência do 

Tribunal do Júri serão encaminhados ao seu presidente, após o trânsito em julgado 

da sentença de pronúncia.  

Art. 48. A Presidência do Tribunal do Júri será exercida, nas comarcas de São Luís e 

Imperatriz, pelos juízes das varas do Tribunal do Júri; e, nas demais comarcas, pelos 

juízes das varas com competência criminal.   

Parágrafo único. Caberão a todos os juízes com competência para a presidência do 

Tribunal do Júri as providências de que tratam os arts. 439, 440 e 441 do Código de 

Processo Penal.   

Art. 49. Nos termos judiciários das comarcas de São Luís e Imperatriz o Tribunal do 

Júri reunir-se-á, ordinariamente, no primeiro dia útil da primeira e segunda quinzenas 

de cada mês; nos termos judiciários das demais comarcas o Tribunal do Júri reunir-

se-á ordinariamente em qualquer dia útil do mês.  

§ 1o. O presidente do Tribunal do Júri comunicará ao Presidente do Tribunal de 

Justiça e ao Corregedor-Geral da Justiça as datas das reunioes do Tribunal do Júri. 

§2o. Quando, por qualquer motivo, não funcionar o Tribunal do Júri em suas reunioes 

ordinárias, o Presidente do Tribunal do Júri comunicará o fato ao Presidente do 

Tribunal e ao Corregedor-Geral da Justiça.  

§3o. Serão convocadas reunioes extraordinárias sempre que, por motivo justificado, 

não se puder efetuar a reunião ordinária ou quando houver processo de réu preso 

há mais de sessenta dias.   

§4o. O Presidente do Tribunal do Júri é obrigado a remeter ao Presidente do Tribunal 

de Justiça e ao Corregedor-Geral da Justiça relatório circunstanciado de cada 

reunião.  

Art. 50. Não entrarão em gozo de férias os Juízes que não cumprirem, nos devidos 

prazos, o disposto no artigo anterior e seus parágrafos.  

Art. 51. O sorteio dos jurados far-se-á de 10 (dez) a 15 (quinze) dias antes da data 

designada para o início da reunião ordinária do Tribunal do Júri.  
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ANEXO XI 

 

LEI Nº 4.964, DE 26.12.1985, DO ESTADO DO MATO GROSSO 

 

Código de Organização Judiciária do Estado do Mato Grosso. 

[…] 

T TULO II 

DOS  RGÃOS JUDICI RIOS 

CAP TULO I 

DA ORGANIZAÇÃO 

Art. 17. São órgãos do Poder Judiciário do Estado:  

I - o Tribunal de Justiça; 

II - o Conselho da Magistratura; 

III - a Corregedoria-Geral da Justiça;  

IV - o Tribunal do Júri; 

V - os Conselhos de Justiça Militar Estadual; 

VI - os Juízes de Direito e Substitutos; 

VII - os Juizados Especiais e suas Turmas Recursais;  

VIII - Revogado.  

IX -   J    ç   e P z.  

X - Escola Superior da Magistratura do Estado de Mato Grosso - ESMAGIS - MT.  

[...] 

CAP TULO II 

DA COMPOSIÇÃO E COMPETÊNCIA 

[...] 

Seção III 

Do Tribunal do Júri 

Art. 42. O Tribunal do Júri, que obedecerá, na sua composição, organização e 

competência, às disposições do Código de Processo Penal, funcionará na sede da 

Comarca e reunir-se-á em sessão ordinária, nos meses de março, maio, julho, 

setembro e novembro, salvo na Comarca de Cuiabá, que funcionará mensalmente, 

de fevereiro a dezembro, sempre que houver mais de 10 (dez) processos 

preparados. 

Parágrafo único. Quando, por motivo de força maior, não for convocado o Júri, na 
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época determinada, a reunião efetuar-se-á no mês seguinte. 

Art. 43. O Tribunal do Júri reunir-se-á extraordinariamente: 

a) por iniciativa do Juiz de Direito, que cientificará sua decisão ao Conselho da 

Magistratura; 

b) por determinação das Câmaras Criminais; 

c) por provocação dos interessados perante o Conselho da Magistratura; 

d) por determinação do Conselho da Magistratura. 

[…] 

Seção V 

Dos Juízes de Direito 

Art. 51. Aos Juízes de Direito e Substitutos compete: 

I - a jurisdição do Júri e, no exercício dela: 

a) organizar o alistamento dos jurados e proceder, anualmente, à sua revisão; 

b) instruir os processos da competência do Júri, pronunciando, impronunciando ou 

absolvendo, sumariamente, o réu; 

c) presidir o Tribunal do Júri, exercendo as atribuições estabelecidas na respectiva 

legislação; 

d) admitir ou não os recursos interpostos de suas decisões e das do Tribunal do Júri, 

dando-lhes o seguimento legal; 

e) decidir, de ofício ou por provocação, os casos de extinção da punibilidade nos 

processos da competência do Júri; 

f) remeter ao órgão da Fazenda Pública do Estado certidão das atas das sessões do 

Júri para a inscrição e cobrança de multa imposta a jurados faltosos, após decididas 

as justifi cações e reclamações apresentadas. 
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ANEXO XII 

 

LEI Nº 1.511, DE 05.07.1994, DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

 

Institui o Código de Organização e Divisão Judiciárias do 

Estado de Mato Grosso do Sul e dá outras providências. 

[...] 

Título II 

Dos Órgãos Judiciários  

Capítulo I 

Da Organização 

Art. 20. São órgãos do Poder Judiciário do Estado:  

I - o Tribunal de Justiça; 

II - o Conselho Superior da Magistratura; 

III - a Corregedoria-Geral de Justiça;  

IV - o Tribunal do Júri; 

V - os juízes de direito; 

VI - os juízes substitutos; 

VII - os Juizados Especiais; 

VIII - os Conselhos e o juiz auditor da Justiça Militar;  

IX - os juízes de paz;  

Art. 21. Em cada circunscrição haverá um juiz substituto; em cada comarca, um juiz 

de direito e um Tribunal do Júri; e em cada distrito judiciário, um juiz de paz.  

Parágrafo único. Haverá:  

I - na circunscrição de Campo Grande, seis juízes substitutos e dois Tribunais do 

Júri; e na circunscricção de Dourados, três juízes substitutos;  

[...] 

Capítulo II 

Da Composição e Competência 

[...] 

Seção X 

Do Tribunal do Júri e Assemelhados 

Art. 61. O Tribunal do Júri, que obedece, na sua composição, organização e 

competência, às disposições do Código de Processo Penal Brasileiro, funciona na 
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sede da comarca, em reuniões ordinárias, nos meses de março, junho, setembro e 

dezembro. 

§ 1º Na comarca da Capital funcionam o Primeiro e o Segundo Tribunal do Júri, a 

qualquer tempo, de acordo com a necessidade do serviço. 

§ 2º Quando, por motivo de força maior, não for convocado o Júri, na época 

determinada, a reunião efetuar-se-á no mês seguinte. 

Art. 62. Nas comarcas do interior em circunstâncias excepcionais, o Júri reunirse- á 

extraordinariamente, com autorização do Conselho Superior da Magistratura, por 

provocação do juiz ou dos interessados. 

Art. 63. A convocação do Júri faz-se mediante edital, depois de sorteados os jurados 

que tiverem de servir na sessão. 

§ 1º O sorteio realiza-se de quinze a vinte dias antes da data designada para a 

reunião. 

§ 2º Não havendo processo a ser julgado, não será convocado o Júri; e caso já o 

tenha sido, o juiz declarará sem efeito a convocação, por meio de edital, publicado 

pela imprensa, sempre que possível. 

Art. 64. Compete ao Tribunal do Júri julgar os crimes dolosos contra a vida 

consumados ou tentados e outros que lhe forem conexos. 

Art. 65. Se a lei instituir outros tribunais populares, estes funcionarão conforme 

as disposições respectivas, observadas, no que forem aplicáveis, as normas do art. 

63 e seus parágrafos. 

[...] 

Seção XII 

Dos Juízes de Direito 

Art. 81. Aos juízes de direito compete a jurisdição: 

I - do Júri e, no exercício dela: 

a) organizar o alistamento dos jurados e proceder, anualmente, à sua revisão; 

b) instruir os processos da competência do Júri, pronunciando, impronunciando ou 

absolvendo sumariamente o réu; 

c) presidir o Tribunal do Júri, exercendo as atribuições estabelecidas na respectiva 

legislação; 

d) admitir, ou não, os recursos interpostos de suas decisões e das do Tribunal do 

Júri, dando-lhes o seguimento legal; 

e) decidir, de ofício ou por provocação, os casos de extinção de punibilidade nos 
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processos da competência do Júri; 

f) remeter ao FUNJECC certidão das atas das sessões do Júri para inscrição e 

cobrança de multa imposta a jurados faltosos, após decididas as justificações e 

reclamações apresentadas; 
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ANEXO XIII 

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 59, DE 18.01.2001, DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 
(Com as alterações introduzidas pela Lei Complementar Nº 85, de 28 de dezembro 
de 2005, e pela Lei Complementar Nº 105, de 14 de agosto de 2008). 

 

Co  ém   o g   z ção e     v  ão       á      o E    o  e 

Minas Gerais.  

[...] 

LIVRO I 

DAS CIRCUNSCRI  ES E DOS  RGÃOS DE JURISDI ÃO 

[...] 

T TULO II 

DOS  RGÃOS DE JURISDI ÃO 

Art. 9o O Po e  J     á  o é e e    o pelo   eg    e  ó gão :  

I – T  b   l  e J    ç ; 

II – T  b   l  e J    ç  M l    ; 

III – Turmas Recursais;  

IV – J  ze   e D  e  o; 

V – T  b       o Jú  ; 

VI – Co  elho  e J  ze   e D  e  o  o J  zo M l    ;  

VII – Juizados Especiais.  

[...] 

Seção II 

Do Tribunal do Júri 

Subseção I 

Da Organização e do Funcionamento 

Art. 74. O Tribunal do Júri funcionará na sede da comarca e reunir-se-á em sessão 

ordinária:  

I – mensalmente, na Comarca de Belo Horizonte;  

II – bimestralmente, nas demais comarcas.  

§ 1º Na Comarca de Belo Horizonte, as sessões necessárias para julgar os 

processos preparados serão realizadas em dias úteis sucessivos, salvo justo 
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impedimento.  

§ 2º Nas demais comarcas, quando, por motivo de força maior, não for convocado o 

Júri na época determinada, a reunião realizar-se-á no mês seguinte.  

Art. 75. Em circunstâncias excepcionais, o Júri reunir-se-á extraordinariamente, por 

convocação do Juiz de Direito ou por determinação do Corregedor-Geral de Justiça 

ou de Câmara do Tribunal de Justiça.  

Art. 76. A convocação do Júri far-se-á mediante edital, depois de sorteio dos jurados 

que tiverem de servir na sessão.  

§ 1º O sorteio dos jurados será realizado no período de quinze a trinta dias antes da 

data designada para a reunião.  

§ 2º Não havendo processo a ser julgado, não será convocado o Júri, e, caso já o 

tenha sido, o Juiz de Direito declarará sem efeito a convocação, por meio de edital 

publicado pela imprensa, sempre que possível.  

§ 3º O Presidente do Tribunal do Júri fará anualmente a revisão da lista de jurados 

na forma recomendada pelo art. 439 do Decreto-Lei Nº 3.689, de 3 de outubro de 

1941, o Código de Processo Penal, e dará ciência da revisão à Corregedoria-Geral 

de Justiça no prazo de trinta dias contados da conclusão do processo, para o devido 

registro.  

Subseção II 

Da Competência 

Art. 77. Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida 

e de outros que lhes forem conexos.  

Art. 78. Compete aos jurados responder aos quesitos que lhes forem formulados, e 

ao Presidente do Tribunal, aplicar o Direito.  

Subseção III 

Do Juiz Sumariante e do Juiz Presidente 

Art. 79. Compete ao Juiz Sumariante:  

I – receber ou rejeitar a denúncia;  

II – dirigir a instrução;  

III – proferir a sentença de pronúncia, de impronúncia, de desclassificação ou de 

absolvição sumária e processar o recurso que for interposto.  

Parágrafo único. Ficará preventa a competência do Juiz Sumariante na hipótese de 

impronúncia com desclassificação.  

Art. 80. Compete ao Juiz Presidente:  
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I – receber o libelo;  

II – preparar o processo para o julgamento;  

III – presidir a sessão do julgamento e proferir a sentença;  

IV – processar os recursos interpostos contra a decisão que proferir;  

V – organizar anualmente a lista geral de jurados;  

VI – fazer o sorteio e a convocação dos vinte e um jurados componentes do Júri 

para a sessão.  

Art. 81. Ao Juiz Sumariante e ao Juiz Presidente, nas fases do processo em que 

exercerem a competência funcional, caberá decretar, relaxar ou regular a prisão do 

réu, bem como conceder-lhe liberdade provisória. 
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ANEXO XIV 

 

LEI Nº 5.008, DE 10.12.1981, DO ESTADO DO PARÁ 

 

(Com as alterações da Leis Nº 5.285, de 3/12/85; Nº 5.316, de 5/6/86; Nº 5.339, de 

28/10/86; Emenda Constitucional Nº 03/95, de 7/6/95 e Leis Nº 6.088, de 21/11/97, 

Nº 6.480, de 13/09/2002 e Nº 6.811, de 10.01.2006.) 

 

Código Judiciário do Estado do Pará. 

[...] 

CAP TULO II 

ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA 

ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO 

Art. 16. São Órgãos do Poder Judiciário do Estado:                    

-Tribunal de Justiça;  

-Juízes de Direito;                    

-Pretores;                    

-Juízes de Paz;                    

-Tribunais do Júri;                    

-Justiça Militar.  

[…] 

CAP TULO VII 

TRIBUNAIS DO JÚRI 

Art. 46. O Tribunal do Júri funcionará sob a Presidência de um Juiz de Direito, com a 

organização e a competência prevista na Lei processual vigente. 

Art. 47. Na Comarca da Capital o Tribunal do Júri reunir-se-á ordinariamente todos 

os meses e nas demais Comarcas de três em três meses. 

Art. 48. Na Comarca da Capital, o sorteio dos jurados que terão de servir na sessão 

da reunião que houver sido convocado, será feito quinze dias antes do primeiro 

julgamento e, nas Comarcas do Interior, com trinta dias de antecedência. 

Art. 49. Não havendo processos preparados para a reunião convocada, mandará o 

Juiz de Direito fazer público, por edital fixado à porta do Tribunal, três dias antes do 

marcado para a instalação, que, por aquele motivo, o Júri não se reunirá. 

Art. 50. As sessões do Júri serão abertas às 13 horas,consoante prévia 
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determinação publicada em edital do seu Presidente. 

Art. 51. O Tribunal de Justiça, o Conselho da Magistratura e as Câmaras Criminais 

poderão determinar reunião extraordinária do Júri nas Comarcas do Interior sempre 

que o exigir o interesse da Justiça. 

[…] 

CAP TULO XIV 

JUÍZES DE DIREITO 

[...] 

Art. 100. Na Comarca da Capital haverá 40 (quarenta) Juizes de Direito, dos quais 

34 funcionarão nas seguintes Varas, cujas competências serão estabelecidas 

através de Resolução do Tribunal de Justiça: 

[…] 

1ª Vara Penal - Processamento e Julgamento, dos crimes de competência do 

Tribunal do Júri, inclusive "Habeas Corpus". 

2ª Vara Penal - Processamento e Julgamento dos crimes de competência do 

Tribunal do Júri, inclusive "Habeas Corpus". 

[…] 

Art. 102. No crime, compete aos Juizes de Direito: 

[…] 

IV- Formar a culpa nos crimes de competência do Júri e proferir os respectivos 

despachos de pronúncia ou pronúncia. 

[…] 

VI- Preparar os processos para julgamento do Júri. 

VII- Presidir os Tribunais do Júri. 

[…] 

XVI- Exercer todas as atribuições conferidas ao Presidente do Tribunal do Júri. 
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ANEXO XV 

LEI COMPLEMENTAR Nº 96, DE 03.12.2010, DO ESTADO DA PARAÍBA 

 

LEI DE ORGANIZAÇÃO E DIVISÃO JUDICIÁRIAS DO 

ESTADO DA PARAÍBA 

[...] 

LIVRO I 

DA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA 

Art. 2o São órgãos do Poder Judiciário do Estado:  

I - o Tribunal de Justiça; 

II - o Tribunal do Júri; 

III - os Juízes Substitutos e de Direito;  

IV - a Justiça Militar; 

V - os Juizados Especiais;  

VI - a Justiça de Paz.  

[…] 

TÍTULO II 

DO TRIBUNAL DO JÚRI 

Art. 42. Há na sede de cada comarca, pelo menos um Tribunal do Júri, com 

jurisdição em todo o território do respectivo foro, sendo sua organização e 

competência disciplinadas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. 

Art. 43. O Tribunal do Júri reunir-se-á ordinariamente: 

I - nas comarcas com mais de um Tribunal do Júri, por, no mínimo, cinco períodos 

mensais, nos meses de fevereiro a dezembro, ficando a cargo do juiz a designação 

das sessões de instrução e julgamento; 

II – nas demais comarcas, por quatro períodos mensais, nos meses de fevereiro, 

maio, agosto e novembro, ficando a cargo do juiz a designação das sessões de 

instrução e julgamento. 

§ 1º Quando, por motivo de força maior, não houver reunião do Tribunal do Júri na 

época determinada, deverá realizar- se no mês seguinte. 

§ 2º Em caráter excepcional, a critério do juiz-presidente ou por determinação do 

Conselho da Magistratura, o Tribunal do Júri reunir-se-á extraordinariamente. 

Art. 44. Nas comarcas com mais de um Tribunal do Júri, a pedido do juiz, ouvida a 

Corregedoria-Geral de Justiça, o Presidente do Tribunal de Justiça poderá designar 
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juiz de direito da circunscrição judiciária respectiva para auxiliar nas atividades 

forenses da vara. 

TITULO III 

DO JUIZ DE DIREITO E DO JUIZ SUBSTITUTO 

[...] 

CAPITULO XVIII 

DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO 

[…] 

Subseção XII 

Da Competência de Vara de Tribunal do Júri 

Art. 176. Compete a Vara de Tribunal do Júri, sob a presidência do juiz competente: 

I – conhecer das ações penais da competência do Tribunal do Júri, ainda que 

anteriores à propositura da ação penal, até a pronúncia, inclusive; 

II - preparar as ações para julgamento, conhecendo e decidindo os incidentes 

posteriores à pronúncia; 

III – julgar os feitos de sua competência, nos termos da lei. 

IV - cumprir carta precatória relativa à matéria de sua competência. 
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ANEXO XVI 

 

LEI Nº 14.277, DE 30.12.2003, DO ESTADO DO PARANÁ 

 

CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO E DIVISÃO JUDICIÁRIAS DO 

ESTADO DO PARANÁ 

[…] 

LIVRO I 

ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA 

TÍTULO I 

ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA 

CAPÍTULO ÚNICO 

ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO 

Art. 2º. São órgãos do Poder Judiciário do Estado: 

I - o Tribunal de Justiça; 

II – o Tribunal de Alçada; 

III – os Tribunais do Júri; 

IV – os Juízes de Direito; 

V – os Juízes de Direito Substitutos de entrância final; 

VI – os Juízes Substitutos; 

VII – os Juizados Especiais; 

VIII – os Juízes de Paz. 

TÍTULO IV 

CONSELHO DE JUSTIÇA E AUDITORIA DA JUSTIÇA MILITAR 

CAPÍTULO I 

COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO 

[…] 

Art. 45. Na composição do Conselho de Justiça, observar-se-á, no que for aplicável, 

o disposto na legislação da Justiça Militar. 

Art. 46. Em seus eventuais impedimentos ou ausências, o Juiz da Justiça Militar será 

substituído por Juiz de Direito Substituto designado pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça. 

CAPÍTULO II 

COMPETÊNCIA 
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Art. 47. Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares do Estado, nos 

crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares 

militares, ressalvada a competência do Tribunal do Júri quando a vítima for civil. 

TÍTULO V 

TRIBUNAL DO JÚRI 

CAPÍTULO I 

COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Art. 48. O Tribunal do Júri, instalado nas sedes das comarcas, obedecerá, em sua 

composição e funcionamento, às normas do Código de Processo Penal. 

Art. 49. As reuniões do Tribunal do Júri serão mensais, devendo instalar-se 

mediante convocação do Juiz Presidente. 

§ 1º. Será dispensada a convocação das reuniões quando não houver processo  

preparado para julgamento. 

§ 2º. O Presidente do Tribunal de Justiça poderá determinar, sempre que o exigir o 

interesse da Justiça, reunião extraordinária do Tribunal do Júri em qualquer 

comarca. 

CAPÍTULO II 

ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIA 

Art. 50. Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida 

e dos que lhe forem conexos, consumados ou tentados. 

§ 1º. Aos Juízos das Varas do Tribunal do Júri compete a organização e presidência 

deste e a instrução e julgamento de todos os processos de sua competência. 

§ 2º. No Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, a 

competência será definida por distribuição entre as varas privativas dos Tribunais do 

Júri. 

Art. 51. Nas comarcas que não contarem com vara privativa do júri, mas que tenham 

mais de uma vara criminal, os processos relativos a crimes dolosos contra a vida a 

que se refere o caput do artigo anterior serão distribuídos entre essas varas e ali 

processados até a fase dos arts. 408 a 411 do Código de Processo Penal. 

§ 1º. O réu será submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, presidido pelo Juiz da 

1ª. Vara Criminal, para onde serão remetidos os autos. 

  

§ 2º. A cada julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, a respectiva vara receberá 

um processo a menos na distribuição. 
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Art. 52. No Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, cada 

Tribunal do Júri contará com dois magistrados, sendo um deles Juiz Sumariante, e o 

outro, Juiz Presidente. 

Art. 53. Competirá ao Juiz Sumariante: 

I – receber ou rejeitar a denúncia; 

II - presidir a instrução, proferir sentença e processar o eventual recurso que for 

interposto. 

Parágrafo único. Ficará preventa a competência do Juiz Sumariante na hipótese de 

desclassificação, salvo se operada pelo Tribunal do Júri. 

Art. 54. Ao Juiz Presidente competirá: 

I – receber o libelo; 

II - preparar o processo para julgamento; 

III - presidir a sessão de julgamento e proferir sentença; 

IV - processar os recursos interpostos contra decisões que proferir; 

V - organizar a lista geral de jurados anualmente; 

VI - fazer o sorteio e a convocação dos vinte e um (21) jurados componentes do júri 

para a sessão. 

Art. 55. Ao Juiz Sumariante e ao Juiz Presidente, nas respectivas fases do processo 

em que exercerem a competência funcional, caberá decretar, relaxar ou regular a 

prisão do réu, bem como conceder-lhe liberdade provisória. 

Parágrafo único. Nos impedimentos e ausências justificadas, os Juízes Sumariante e 

Presidente substituir-se-ão reciprocamente sempre que não houver 

incompatibilidade ao desenvolvimento de suas específicas funções, 

independentemente de designação. 
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ANEXO XVII 

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 100, DE 21.11.2007, DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

 

CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE 

PERNAMBUCO 

 

[…] 

LIVRO II - DA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA 

T TULO I 

DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIÁRIA 

Art. 14. São órgãos do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco:  

I – O Tribunal de Justiça; 

II – Os Tribunais do Júri; 

III – Os Conselhos de Justiça Militar;  

IV – Os Juizados Especiais;  

V – Os Juízes Estaduais.  

[…] 

CAPÍTULO II 

DO TRIBUNAL DO JÚRI 

Art. 48. Em cada comarca, haverá, pelo menos, um Tribunal do Júri, com 

organização, composição e competência estabelecidas na legislação federal. 

Art. 49. O Tribunal do Júri funcionará na sede da comarca. 

Parágrafo único. O Presidente do Tribunal do Júri poderá realizar sessão de 

julgamento no termo judiciário, em relação aos crimes praticados no respectivo 

município. 

Art. 50. A Presidência do Tribunal do Júri, nas comarcas com mais de uma vara 

criminal, será exercida pelo Juiz da 1ª Vara Criminal. 

[…] 

CAPÍTULO V 

DOS JUÍZES ESTADUAIS 

[…] 

Seção III 

Da Competência em Geral 
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[…] 

Subseção III 

Da Competência de Varas Criminais 

[…] 

Art. 87. Compete ao Juízo de Vara do Tribunal do Júri: 

I – processar as ações penais da competência do Tribunal do Júri, ainda que 

anteriores à propositura da ação penal, até a pronúncia, inclusive; 

II – preparar as ações para julgamento, conhecendo e decidindo os incidents 

posteriores à pronúncia; 

III – presidir o Tribunal do Júri. 

Parágrafo único. Nas comarcas em que não haja vara especializada do Tribunal do 

Júri, compete a Vara Criminal ou a 1ª Vara Criminal processar as ações penais dos 

crimes dolosos contra a vida até a pronúncia, inclusive. 
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ANEXO XVIII 

 

LEI Nº 3.716, DE 12.12.1979, DO ESTADO DO PIAUÍ 

 

• Le   e ep  o      omo le   ompleme    , po  fo ç   o    . 77, p  ág  fo ú   o, II, 

da Constituição Estadual, de 05 de outubro de 1989. 

• N  me      o po   vel, o  e  o e  o    -se ajustado com as regras de redação 

legislativa estabelecidas pela Lei Complementar Nº 95, de 26 de fevereiro de 1998. 

 

Dispõe sobre a Organização Judiciária do Estado do Piauí e dá 

outras providências. 

[…] 

LIVRO I 

DA ORGANIZAÇÃO E DA DIVISÃO JUDICIÁRIA 

[…] 

T TULO II 

DOS  RGÃOS DO PODER JUDICI RIO 

CAP TULO I 

Art. 10. São órgãos do Poder Judiciário do Estado:  

I – o Tribunal de Justiça, 

II – o Conselho da Magistratura; 

III – a Corregedoria da Justiça;  

IV – os Juízes de Direito; 

V – o Tribunal do Júri; 

VI – a Auditoria Militar e o Conselho de Justiça Militar;  

VII – os Juízes de Direito Adjunto; 

VIII – os Juízes de Paz.  

[...] 

CAPÍTULO II 

DO TRIBUNAL DE JUSTICA E DAS CÂMARAS DE COMPOSICAO E 

COMPETÊNCIA 

[…] 

Seção IX 

Dos Juízes de Direito 
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[…]  

Art. 40. Compete ao Juíz de Direito: 

I – processar e julgar, na comarca: 

[…] 

II – processar: 

a) as deserções de apelação nas causas de sua competência; 

b) os crimes de   competência do Júri, proferindo nos feitos, quando for o caso, 

despachos de pronúncia ou impronúncia, ou sentença absolutória liminar, quando 

exclua o crime ou isente da pena, o réu, com recurso de ofício, nesta última 

hipótese, para a instância superior. 

[…] 

XXVIII – presidir as sessões do Tribunal do Júri e receber os recursos das suas 

decisões. 

[…] 

Art. 41. As trinta e quatro Varas da Comarca de Teresina, de entrância final, cada 

uma com um Juiz de Direito, repartem-se em: 

[…] 
VI – nove Varas Criminais, por distribuição, conforme especificação abaixo: 

• I    o I  om  e  ção      pelo    . 1º    Le  Complementar Nº 97, de 10/01/2008, 

publicada no DOE Nº 08, de 11/01/2008, pp. 1/2. 

a) 1ª Vara Criminal, de competência genérica; 

b) 2ª Vara Criminal, privativa de execuções criminais e corregedoria de presídios; 

c) 3ª Vara Criminal, de competência genérica; 

d) 4ª Vara Criminal, de competência genérica; 

[…] 

VII – duas Varas Criminais, denominadas de 1ª e 2ª Varas do Tribunal Popular do 

Júri, de competência exclusiva, por distribuição, para julgamento dos crimes dolosos 

contra a vida. 

[…] 

Seção XI 

Do Tribunal do Júri 

Art. 51. O Tribunal do Júri, cuja organização e competência são as definidas na 

legislação processual penal, funciona na sede das comarcas. 

§ 1° Reúne-se o Tribunal do Júri, obrigatoriamente no primeiro dia útil dos meses de 
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março, junho, setembro e dezembro nas comarcas do interior e na Capital nos 

meses de fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro, na primeira quinzena. 

§ 2° Quando por motivo de força maior, ou falta de processos preparados, dada 

ciência ao Conselho da Magistratura, não se realizar na data fixada, a reunião deve 

efetuar-se no primeiro dia útil do mês seguinte. 

Art. 52. Os Juízes de Direito Adjunto não podem presidir o Tribunal do Júri, quando 

estiverem como auxiliares. 
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ANEXO XIX 

 

RESOLUÇÃO Nº 01, DE 21.03.1975, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO E DIVISÃO 

JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO. 

ATUALIZADO EM 27/04/2011 

 

Disposições preliminares 
[…] 

Art. 2o – São ó gão   o Po e  J     á  o  o E    o:  

I – o T  b   l  e J    ç ; 

II – o  J  ze   e D  e  o; 

III – o T  b   l  o Jú  ; 

IV – o  Co  elho     J    ç  M l    ; 

V – os Juizados Especiais e suas Turmas Recursais.  

[…] 

Capítulo II – Dos tribunais do júri 

Art. 69 – Os Tribunais do Júri terão a organização estabelecida no Código de 

Processo Penal, competindo-lhes o julgamento dos crimes no mesmo diploma 

indicados.  

Art. 70 – Na Comarca da Capital haverá  quatro Tribunais do Júri, designados por 

números ordinais. 

[…] 

Capítulo VI - Dos Juízos de Direito da Comarca da Capital 

Art. 94 - Haverá na Comarca da Capital do Estado:  

[…] 

IX - trinta Juízos de Direito de Varas Criminais: 1ª à 4ª - exclusivas do Júri; as 

demais de competência genérica e uma de Execuções Penais;  

[…] 
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ANEXO XX 

 

LEI COMPLEMENTAR  Nº 165, DE 28.04.1999, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE 

 

Atualizada pelas Leis: 

 
Lei Complementar Nº 174, de 7 de junho de 2000 
Lei Complementar Nº 180, de 23 de novembro de 2000 
Lei Complementar Nº 242, de 10 de julho de 2002 
Lei Complementar Nº 294, de 5 de maio de 2005 
Lei Complementar Nº 344, de 30 de maio de 2007 

 

Regula a Divisão e a Organização Judiciárias do Estado do Rio 

Grande do Norte. 

[…] 

LIVRO III 

DA ORGANI ACÃO JUDICI RIA  

T TULO I 

DOS  RGÃOS DO PODER JUDICI RIO 

Art. 10. São órgãos do Poder Judiciário:  

I - o Tribunal de Justiça; 

II - o Tribunal do Júri; 

III - os Juízes de Direito;  

IV - a Justiça Militar;  

V - os Juizados Especiais;  

VI - a Justiça de Paz.  

[…] 

CAPÍTULO III 

DOS DEMAIS ÓRGÃOS JUDICIÁRIOS 

Seção I 

Do Tribunal do Júri 

Art. 26. O Tribunal do Júri obedece, em sua organização, composição, competência 

e funcionamento, ao disposto na legislação federal. 

[...] 
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Subseção II 

Da Competência das Varas 

Art. 32. Às Varas da Comarca de Natal compete: 

[…] 

XII - Primeira e Segunda Varas Criminais - por distribuição, processar e julgar os 

feitos da competência do Tribunal do Júri, a partir da preclusão da pronúncia e 

presidir suas sessões; 

XIII - Terceira Vara Criminal - privativamente, processar e julgar: 

a) os feitos da competência do Tribunal do Júri até a preclusão da pronúncia; 

b) os habeas corpus e os incidentes processuais relativos a estes feitos, ressalvada 

a competência das Varas Distritais e sem prejuízo do plantão estabelecido pela 

Corregedoria; 

Art. 33. O Distrito Judiciário da Zona Norte abrange toda a região limitada pela 

margem esquerda do Rio Potengi, a partir do Oceano Atlântico até o eixo da Ponte 

de Igapó, início do limite com o município de São Gonçalo do Amarante; da ponte de 

Igapó, segue pelo eixo da estrada Natal – Ceará Mirim até o entroncamento da 

estrada de Extremoz, seguindo nesta até o km 16 da estrada de ferro e seguindo por 

esta até o sangradouro da lagoa de Extremoz, fim do limite com São Gonçalo do 

Amarante e início do limite com o município de Extremoz; do sangradouro segue 

pelo leito do Rio Doce em toda extensão, incluindo o leito seco, até encontrar o 

Oceano Atlântico, fim do limite de Extremoz, seguindo neste até a margem esquerda 

do Rio Pontengi, e às suas Varas compete: 

[...] 

II - Primeira a Quarta Varas Criminais: por distribuição, no limite de seu território, 

processar e julgar todos os feitos criminais, inclusive os do Tribunal do Júri, até a 

preclusão da pronúncia, os incidentes e os e os habeas corpus correspondentes, 

ainda sujeitas ao plantão estabelecido pela Corregedoria. 

Art. 34. O Distrito Judiciário da Zona Oeste abrange toda a região limitada pela 

margem direita do Rio Potengi, a partir do limite com o município de Macaíba até a 

interseção com a linha imaginária do eixo da Avenida Capitão Mor Gouveia; 

seguindo nesta até a Avenida Prudente de Morais; caminhando daí até a Avenida 

dos Xavantes, na Cidade Satélite, e desta até a Avenida Senador Salgado Filho, 

indo pela BR 101 até o limite com o município de Parnamirim; seguindo pelo Rio 

Pitimbu até o limite com o município de Macaíba (antiga estrada de São José), e às 
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suas Varas compete: 

[...] 

II - Primeira a Terceira Varas Criminais: por distribuição, no limite de seu território, 

processar e julgar todos os feitos criminais, inclusive os do Tribunal do Júri, até a 

preclusão da pronúncia, os incidentes e os habeas corpus correspondentes, ainda 

sujeitas ao plantão estabelecido pela Corregedoria. 

[...] 
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ANEXO XXI 

 

LEI Nº 7.356, DE 01.02.1980, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

(atualizada até a Lei Nº 14.419, de 3 de janeiro de 2014) 

 

Dispõe sobre o Código de Organização Judiciária do Estado do 

Rio Grande do Sul. 

[…] 

T TULO II 

DA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA  

CAP TULO I 

DOS  RGÃOS JUDICI RIOS 

[…] 

Art. 5o - São ó gão   o Po e  J     á  o  o E    o,  lém  o  q e    eg  m   J    ç  

Militar:  

I - o Tribunal de Justiça;  

II – os Juízes de Direito;  

III – os Tribunais do Júri;  

IV – os Juizados Especiais;  

V – os Pretores;  

VI – os Juízes de Paz.  

[…] 

CAPÍTULO V 

DO TRIBUNAL DO JÚRI 

Art. 69 - Na sede de cada Comarca funcionará um Tribunal do Júri, com a 

organização e as atribuições estabelecidas em lei, com jurisdição em todo seu 

território. 

Art. 70 – O Tribunal do Júri, em reuniões ordinárias, reunir-se-á:  

I - na Comarca de Porto Alegre, mensalmente, de fevereiro a dezembro;  

II - na sede das demais comarcas, nos meses de março, maio, julho, setembro, 

novembro e dezembro.  

§ 1º - Quando, por motivo de força maior, não for convocado o Júri na época 

determinada, a reunião efetuar-se-á no mês seguinte. 
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§ 2º - No caso do parágrafo anterior, o Juiz mandará notificar as partes e tornará 

público, por edital, a não realização da reunião na época prevista. 

§ 3º - Nas Comarcas do interior do Estado, o sorteio dos jurados far-se-á até quinze 

dias antes da data designada para a instalação dos trabalhos, sendo que, na 

Capital, esse prazo será de dez dias. 

Art. 71 - Em circunstâncias excepcionais, o Júri reunir-se-á, extraordinariamente, por 

iniciativa do Juiz de Direito ou por determinação das Câmaras Criminais Reunidas 

ou Separadas, de ofício ou por provocação do interessado. 

CAPÍTULO VI 

DOS JUÍZES DE DIREITO 

Art. 72 - A jurisdição da Comarca será exercida por Juiz de Direito. 

Seção Única 

Art. 73 - Aos Juízes de Direito compete: 

I - a jurisdição do Júri e, no exercício dela: 

a) organizar o alistamento dos jurados e proceder, anualmente, à sua revisão; 

b) instruir os processos da competência do Júri, pronunciando, impronunciando ou 

absolvendo, sumariamente, o réu; 

c) presidir o Tribunal do Júri, exercendo as atribuições estabelecidas na respectiva 

legislação; 

d) admitir ou não os recursos interpostos de suas decisões e das do Tribunal do Júri, 

dando-lhes o seguimento legal; 

e) decidir, de ofício ou por provocação, os casos de extinção da punibilidade nos 

processos da competência do Júri; 

f) remeter ao órgão da Fazenda Pública do Estado certidão das atas das sessões do 

Júri para a inscrição e cobrança de multa imposta a jurados faltosos, após decididas 

as justificações e reclamações apresentadas; 

II - a jurisdição criminal, em geral, e, especialmente: 

a) o processo e julgamento dos funcionários públicos nos crimes de 

responsabilidade, bem como os daqueles delitos ou infrações que, segundo lei 

especial, sejam de sua competência privativa; 

b) a execução das sentenças do Tribunal do Júri e das que proferir; 

c) resolver sobre os pedidos de concessão de serviço externo a condenados e 

cassar-lhes o benefício; 
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ANEXO XXII 

 

LEI COMPLEMENTAR Nº  782, DE 16.06.2014, DO ESTADO DE RONDÔNIA 

 

Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado de 

Rondônia 

[…] 

T TULO I - DA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA 

Art. 2° São Órgãos do Poder Judiciário do Estado:  

I - o Tribunal de Justiça;  

II - os Juízes de Direito e Juízes Substitutos;  

III - a Auditoria e Conselhos da Justiça Militar;  

IV - os Tribunais do Júri;  

V - os Juizados Especiais;  

VI - os Juízes de Paz.  

[…] 

CAPÍTULO II – DOS JUÍZES DE DIREITO 

[…] 

Art. 37. A competência dos Juízes de Direito nas Comarcas em que existir mais de 

uma Vara definir-se-á pela distribuição e na forma prevista neste Código. 

[…] 

CAPÍTULO III – DO TRIBUNAL DO JÚRI 

Art. 38. O Tribunal do Júri, na sua organização, composição e competência, 

obedecerá às disposições do Código de Processo Penal e funcionará na sede da 

Comarca, em reuniões ordinárias ou extraordinárias,nos seguintes períodos: 

I – na Comarca da Capital, nos meses de março e junho e de agosto e dezembro; 

II – nas comarcas do interior, em que houver Varas Criminais,nos meses de março, 

abril, maio, setembro e dezembro; 

III – nas demais Comarcas do interior, nos meses de março,junho, setembro e 

dezembro. 

§ 1°. Quando, por motivo de força maior, não for o júri convocado na época 

determinada, proceder-se-á à convocação no mês seguinte. 

§ 2°. O júri reunir-se-á, extraordinariamente, por iniciativa de seu Presidente ou por 

determinação da Câmara Criminal. 
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Art. 39. A convocação do júri far-se-á mediante edital, após sorteio dos jurados e 

suplentes que servirão na sessão. 

Parágrafo único. O sorteio realizar-se-á de dez a quinze dias antes do primeiro 

julgamento marcado ou em data designada para o início da primeira reunião. 

Art. 40. Na Comarca da Capital, a instrução dos processos de crimes dolosos contra 

a vida é de competência exclusiva da Vara do Tribunal do Júri. 

[…] 

TÍTULO II - DA COMARCA DA CAPITAL 

CAPÍTULO I - DA DENOMINAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DAS VARAS 

Art. 94. Na Comarca de Porto Velho, a prestação jurisdicional será realizada através 

dos seguintes Juízos: 

I - sete Varas Criminais, de competência genérica, de primeira a sétima;  

[…] 

VII - duas Varas do Tribunal do Júri;  

[…] 

CAPÍTULO III – DA COMPETÊNCIA DAS VARAS CRIMINAIS 

[…] 

Art. 102. Compete aos juízes das Varas do Tribunal do Júri: 

I - processar e instruir os feitos dos crimes dolosos contra a vida e conexos; 

II - organizar e presidir o Tribunal do Júri. 
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ANEXO XXIII 

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 221, DE 09 JANEIRO DE 2014, DO ESTADO DE 

RORAIMA 

 

Dispõe sobre o Novo Código de Organização Judiciária do 

Estado de Roraima. 

[…] 

T TULO III 

DA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA 

CAP TULO I 

DOS  RGÃOS JUDICI RIOS 

Art. 5o São órgãos do Poder Judiciário Estadual: 

I – o Tribunal de Justiça; 

II – a Turma Recursal; 

III – os Juízes de Direito e os Juízes Substitutos; 

IV – o Tribunal do Júri; 

V – os Conselhos de Justiça Militar; 

VI – os Juizados; 

VII – a Justiça de Paz. 

[…] 

CAPÍTULO IV 

DO TRIBUNAL DO JÚRI 

Art. 30. O Tribunal de Júri obedece na sua composição, organização e competência 

às disposições contidas em lei e no Regimento Interno do Tribunal de Justiça e 

funciona na sede da Comarca. 

Art. 31. Em circunstâncias excepcionais o Tribunal do Júri reunir-se-á, por 

determinação do Juiz de Direito e com o consentimento da Presidência do Tribunal 

de Justiça, nas sedes dos demais municípios que fazem parte da Comarca. 

[…] 

CAP TULO VI 

DOS JU  ES DE DIREITO E DOS JU  ES SUBSTITUTOS 

[...] 

Art. 35. O Judiciário de Roraima é composto pelas seguintes Comarcas: 
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I – Comarca de Boa Vista, integrada pelas seguintes unidades judiciárias: 

[…] 

e) Primeira e Segunda Varas Criminais do Tribunal do Júri e da Justiça Militar; 

f) Primeira, Segunda e Terceira Varas Criminais de competência residual; 

 […] 

T TULO XI 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSIT RIAS 

[...] 

CAP TULO II 

DISPOSIÇÕES TRANSIT RIAS 

[…] 

Art. 95. Ficam alteradas as designações das seguintes Varas: 

[…] 

IV – as atuais Primeira e Sétima Varas Criminais ficam transformadas em Primeira e 

Segunda Varas Criminais do Tribunal do Júri e da Justiça Militar, respectivamente; 
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ANEXO XXIV 

 

LEI COMPLEMENTAR Nº  339, DE 08.03.2006, DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA 

 

CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIAS DO 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

[…] 

CAP TULO II  

  gão   o Po e  J     á  o 

A  . 13 - São ó gão   o Po e  J     á  o  o E    o:  

I - o T  b   l  e J    ç ; 

II - J  ze   e D  e  o; 

III - J  ze  S b      o ;  

IV - T  b   l  o Jú  ;  

V - J  ze   e P z;  

VI - J    ç  M l    .  

[…] 

CAP TULO IV 

Tribunal do Júri 

Art. 48 - Haverá em cada comarca um Tribunal do Júri, que será constituído e 

funcionará de acordo com o disposto no Código de Processo Penal.  

Art. 49 - As sessões ordinárias do Tribunal do Júri serão mensais, devendo instalar-

se mediante convocação do Juiz-presidente. 

§ 1° - A convocação do Júri far-se-á mediante edital, depois de sorteio dos jurados 

que tiverem de servir na sessão. 

§ 2° - O sorteio realizar-se-á de 10 (dez) a 15 (quinze) dias antes da data designada 

para a reunião. 

§ 3° - Será dispensada a convocação onde não houver processo preparado para 

julgamento. 

Art. 50 – (REVOGADO pela Lei Nº 6.031, de 17 de fevereiro de 1982) 

Art. 51 - O Conselho Disciplinar da Magistratura e as Câmaras Criminais poderão 

determinar reunião extraordinária do Tribunal do Júri sempre que o exigir o interesse 

da Justiça. 
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[…] 

CAP TULO V 

Juiz de Direito  

Art. 93 - Compete ao juiz de direito no crime: 

I - p o e     e   lg    çõe  pe     po     me  e  o    ve çõe ,  ão p  v   v    e 

outro     ze ;  

II - p e      à       ção    m   l e e e  e         b  çõe   efe e  e  à p o ú    , 

 mp o ú     o   b olv ção   má     o   é  ,  o     me      ompe        o T  b   l 

 o Jú  ;  

III - processar e julgar habeas corpus;  

IV - processa  e   lg      me  f    o      ão e p e   me  e     b   o    o     

       ção;  

V -  o vo    e p e      o T  b   l  o Jú  ;  

VI -  o  e e  m     o  e b     e  p ee  ão, p o e     e   lg        f   çõe , 

pe       e o      me       el   v    o  p o e  o   e      ompe      ;  

VII -  e  e    p   ão p eve   v ;  

VIII -  o  e e  f   ç  e   lg   o   e    o     e po  o   o   b    me  o     me m   

pelas autoridades policiais;  

IX - o  e      p   ão  o    lp  o  e l v        e    o  e p   ão em fl g    e;  

X - p o e e     o po  e  el  o,  em p e   zo     ompe              o     e  

policiais;  

XI -    pe  e    e e  ção  e pe   e  o  e e  l v  me  o  o     o  l;  

XII -  mpo  me      e  eg    ç ;  

XIII -  e e m        be       e   q é   o pol    l;  

XIV -  eq        p    gem     emp e     e      po  e p    of        e J    ç  e 

testemunhas reconhecidamente pobres;  

XV - p         o o  o    o   eg l  o   o Có  go  e P o e  o Pe  l  el   vo  à 

       ção  e p  me  o g   ,    l   ve o   efe e  e  à P e          o T  b   l  o Jú  ;  

XVI -   e e  ção      e  e ç   q e p ofe    e      o T  b   l  o Jú  ;  

XVII - inspecionar uma vez por mês, pelo menos, as cadeias públicas da comarca, 

consignando no livro próprio a sua visita e as recomendações que fizer; 

XVIII - cumprir carta precatória oriunda do Conselho de Justificação da Polícia 

Militar. 

[…] 
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Art. 107 - Na Capital, os feitos da competência das varas cíveis e criminais serão 

distribuídos entre os respectivos juízes, cabendo, privativamente, ao da 1ª Vara 

Cível, os inventários entre maiores; ao da 2ª Vara Cível, as atribuições do art. 95, 

exceto as ações de usucapião que serão distribuídas às 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Varas; ao da 

1ª Vara Criminal, a presidência do Tribunal do Júri, cumprindo-lhe também o 

processamento dos feitos próprios. (Alterado pelo art. 21 da Lei Nº 6.899, de 05 de 

dezembro de 1986). 

[…] 

CAPÍTULO VIII 

Tribunal do Júri 

Art. 114 - O Tribunal do Júri funcionará em cada comarca com a competência para 

julgamento dos crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados e definidos 

no Código Penal. 

Art. 115 - No caso de continência ou conexidade, serão observadas as regras 

previstas na lei federal. 
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ANEXO XXV 

 

DECRETO-LEI Nº  158, DE 28.10.1969, DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Dispõe sôbre a Organização Judiciária do Estado de São 

Paulo. 

[…] 

Artigo 57. – Excetuam-se do disposto no artigo anterior, as comarcas integrantes da 

T bel  “H”, q e   omp  h  o p e e  e  e  e o-lei, nas quais haverá mais de uma 

Vara, com a competência e serviços anexos indicados.  

§ 1.º - Os seviços anexos são os dos Tribunais do Júri e de Economia Popular; de 

Menores; da Corregedoria Permanente dos cartorios extrajudiciais e dos judiciais 

não vinculados às Varas, e da Polícia Judiciária.  

§ 2.º - O serviço do Tribunal do Júri compreenderá o preparo dos respectivos 

processos, para o julgamento, a partir da pronúncia com trânsito em julgado, e os 

dos Tribunais de Economia Popular, o preparo dos respectivos processos, desde a 

denúncia.  

§ 3.º - Os serviços da Corregedoria poderão ser desdobrados em Corregedoria 

Permanente dos Cartórios (judiciais não vinculados às Varas e ex-trajudiciais) e 

Corregedoria Permanente da Polícia Judiciária, nas comarcas com 4 (quatro) Varas.  

[...] 

TABELA "B" - DAS VARAS ESPECIALIZADAS DA COMARCA DA CAPITAL Código 

Judiciário, artigo 24 e § 1.º  

São Varas Especializadas:  

I - 24 Varas Criminais, numeradas de 1.ª a 24.ª;  

II - 2 Varas do Júri;  

III - 2 Varas de Execuções Criminais e da Corregedoria dos Presídios e da Polícia 

Judiciária;  

IV - 24 Varas Civis, numeradas de 1.ª a 24.ª;  

V - 5 Varas da Fazenda Estadual, numeradas de 1.ª a 5.ª;  

VI - 4 Varas da Fazenda Municipal, numeradas de 1.ª a 4.ª;  

VII - 10 Varas da Familia e Sucessões, numeradas de 1.ª a 10.ª;  
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VIII - 1 Vara de Registros Públicos;  

IX - 1 Vara de Menores e  

X - 4 Varas de Acidentes do Trabalho, numeradas de 1.ª a 4.ª.  

NOTA: Na vacância, ficará extinta uma das atuais Varas das Execuções Criminais e 

da Corregedoria dos Presídios e da Polícia Judiciária. A que subsistir será a Vara de 

Execuções Criminais. 

 

 

 

 

PROVIMENTO Nº 1.919/11 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA,  o   o  e          b  çõe  leg   ; 

 

CONSIDERANDO     ve      e  e     é  o  e   v  ão    e     o   e v ço      V     

 o Jú      Com        C p   l;  

 

CONSIDERANDO    e e      e  e   oção  e     é  o ú   o e ob e  vo p      v  ão 

interna dos se v ço , o q e  o    b   p      m  o  ef            p e   ção 

jurisdicional;  

 

CONSIDERANDO o decidido no Processo Nº  201/2011 – GAB 3 

 

Art. 1o - N   V      o Jú      Com        C p   l  e á   o   o     é  o ú   o  e 

  v  ão    e     o   e v ço ,  o     e  e        b  ção  e p o e  o   o  J  ze  

T   l  e  e A   l   e   e fo m  eq â  me, f     o      m g      o  e po  ável po  

 o       f  e   o I q é   o Pol    l e  e pe   v   ção pe  l (f  e         ó    e  e 

ple á   ), dos feitos que lhe fo  m     b   o .  

 

Art. 2o - O  m g      o   eve ão,  o p  zo  e 30 (      )     , po  of   o,   fo m   à 

Co  ege o    Ge  l    J    ç    fo m   e   v  ão  e  e v ço   o     em 

 o  o â      om e  e P ov me  o.  
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Art. 3o - Revog m- e       po  çõe  em  o   á  o. 

 

Art. 4o - E  e P ov me  o e     em v go           e     p bl   ção.  

 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

 

São P  lo, 29 de setembro de 2011. 

 

(aa)JOSÉ ROBERTO BEDRAN, P e   e  e  o T  b   l  e J    ç , JOSÉ SANTANA, 

Vice-Preside  e  o T  b   l  e J    ç , MAUR CIO DA COSTA CARVALHO 

VIDIGAL, Co  ege o  Ge  l    J    ç , JOSÉ GERALDO BARRETO FONSECA, 

Decano, DAVID EDUARDO JORGE HADDAD, P e   e  e    Seção C  m   l em 

e e     o, LUIS ANTONIO GANZERLA, P e   e  e    Seção  e D  e  o Públ  o, 

FERNANDO ANTONIO MAIA DA CUNHA, P e   e  e    Seção  e D  e  o P  v  o.  
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ANEXO XXVI 

 

LEI Nº 2.246, DE 26.12.1979, DO ESTADO DE SERGIPE 

 

Alterada pelas: 

Lei Complementar Nº 7/1991 

Lei Complementar Nº 8/1991 

Lei Complementar Nº 14/1993 

Lei Complementar Nº 17/1995 

Lei Complementar Nº 20/1995 

Lei Complementar Nº 21/1995 

Lei Complementar Nº 24/1995 

Lei Complementar Nº 26/1996 

Lei Complementar Nº 37/1997 

Lei Complementar Nº 50/2000 

Lei Complementar Nº 55/2000 

Lei Complementar Nº 84/2003 

Lei Complementar Nº 88/2003 

Lei Complementar Nº 101/2004 

Lei Complementar Nº 123/2006 

Lei Complementar Nº 140/2007 

 

Aprova o Código de Organização Judiciária do Estado de 

Sergipe. 

[…] 

CAP TULO III 

Da Competência Atributiva 

SEÇÃO I 

Dos Juízes de Direito das Comarcas do Interior 

Art. 70 - compete aos Juízes de Direito, além de outras atribuiçoes legais, em 

matéria criminal:  

I - Processar e julgar as seçoes penais, inclusive as relativas a crime falimentar, bem 

como o habeas-corpus, ressalvada a competência dos Tribunais Superiores;  
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II - Processar e preparar para o julgamento as ações penais, relativas a crime doloso 

contra a vida;  

III - Praticar os atos de jurisdição criminal, regulados no Código de Processo Penal 

ou em leis, não atribuídos a outros Juízes;  

IV - Providenciar a remessa dos autos ao Juízo de Execuções Criminais, tão logo 

transite em julgado a sentença condenatória ou absolutória em que tenha sido 

imposta medida de segurança, passando à disposição do Juiz respectivo os 

condenados presos, e fazendo as devidas comunicaçoes;  

V - Presidir ao Tribunal do júri. 

[…] 

SEÇÃO II 

Dos Juízes de Direito da Comarca da Capital 

Art. 73 - Compete aos Juízes de Direito da 1ª, 2ª, 3ª, e 4ª.Varas Criminais: 

I - Por distribuição, processar e julgar as ações penais da competência do Juiz 

singular; 

II - Por distribuição, processar e preparar para o julgamento as ações relativas a 

crimes da competência do Tribunal do Júri; 

III - Praticar os atos previstos nos itens I a V e VII do artigo 72, 

§ 1º - Caberá ao Juiz de Direito mais antigo na Comarca, dentre os das Varas 

Criminais a Presidência do Tribunal do Júri, inclusive o de economia popular. 

§ 2º - Ao Juiz de Direito da 1ª Vara, ou ao que se lhe seguir em antiguidade na 

Comarca, dentre os das Varas Criminais, observado o disposto no parágrafo único 

do artigo 43 deste Código, caberá exercer as funções de Auditor da Justiça Militar 

Estadual. 

[…] 

TÍTULO V 

Do Tribunal do Júri 

CAPÍTULO ÚNICO 

Da Organização e do Funcionamento 

Art. 79 - O Tribunal do Júri tem a sua organização, funcionamento e competência 

regulados por Lei Federal. 

Art. 80 - O Tribunal do Júri reunir-se-á, nas sedes das Comarcas, nos meses de 

fevereiro, março, abril, maio, junho e de agosto, setembro, outubro, novembro e 

dezembro. 
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Parágrafo Único - É dispensável a instalação da reunião periódica quando não 

houver, até o dia dez (10) de cada mês indicado, processo algum preparado para 

julgamento, caso em que o Juiz declarará esse fato no livro de atas das sessões, e 

mandará anuncia-lo por edital, que deverá ser afixado no local de costume, e 

publicado pela imprensa, onde existir. 

Art. 81 - Quando, havendo processo preparado, a reunião periódica não ocorrer, o 

Juiz comunicará o fato ao Corregedor Geral da Justiça, e o processo será julgado na 

primeira reunião seguinte. 

Art. 82 - O sorteio dos jurados far-se-á de cindo (05) a dez (10) dias antes do 

primeiro julgamento marcado. 

Art. 83 - O Conselho da Magistratura e a Corregedoria Geral de Justiça poderão 

determinar, ou autorizar, convocação de reunião extraordinária do Tribunal do Júri, 

em qualquer Comarca, sempre que o exigir o interesse da Justiça. 

 

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 88/2003 

De 30 de Outubro de 2003 

 

Institui o Código de Organização Judiciária do Estado de Sergipe 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE: 

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe aprovou e eu 

sanciono  a seguinte Lei  Complementar 

 

............ 

 

TÍTULO III 

DA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA 

CAPÍTULO I 

DOS ÓRGÃOS JUDICIÁRIOS 

 

Art. 6º. São Órgãos do Poder Judiciá 

rio do Estado: 

I - o Tribunal de Justiça; 
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II - os Juízes de Direito; 

III - o Tribunal do Júri; 

IV - o Conselho da Justiça Militar; 

V - os Tribunais, Juízes e Juizados instituídos por Lei. 

V - os Tribunais, Turma Recursal, Juízes e Juizados instituídos por 

Lei.  

(Redação  dada pela Lei Complementar n° 197, de 02/05/2011) 

Parágrafo único. A representação do Poder Judiciário compete ao Presidente do 

Tribunal de Justiça. 

 

CAPÍTULO IV 

DO TRIBUNAL DO JÚRI 

 

Art. 32. O Tribunal de Júri, que obedece, na sua composição , organização e  

competência, às disposições do Código de Processo Penal, funciona na sede da 

Comarca, em reuniões ordinárias, nos meses de fevereiro a junho, agosto a 

dezembro, conforme for disposto em Lei. 

 

Art. 33. Em circunstâncias excepcionais, o Júri reunir-se-á, extraordinariamente, por  

iniciativa do Juiz de Direito ou por determinação da Câmara Criminal ou Tribunal 

Pleno, ou por provocação do interessado, acolhida pelo Juiz de Direito, ou, em grau 

de recurso, pelo Órgão superior 

. 
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ANEXO XXVII 

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 10, DE 11 DE JANEIRO DE 1996, DO ESTADO DO 

TOCANTINS 

 

Institui a Lei Orgânica do Poder Judiciário do Estado do 

Tocantins e dá Outras Providências. 

[…] 

T TULO II 

Dos Órgãos Judiciários 

13. São órgãos do Poder Judiciário estadual:  

I - Tribunal de Justiça; 

II - Juízes de direito e juízes substitutos;  

III - Juizados Especiais;  

IV - Justiça de Paz; 

V - T  b       o Jú  ; 

VI - Conselhos da Justiça Militar.  

[…] 

CAPÍTULO II 

Dos Juízes de Direito e Juízes Substitutos 

Art. 25. Integram as comarcas as seguintes varas judiciárias, juizados e 

diretorias: 

§ 1º. Na Comarca de Palmas, além dos Conselhos da Justiça Militar (artigos 34 a 

40): 

I - quatro varas criminais, cabendo à 4ª Vara a competência exclusiva para  

processar e julgar os delitos relativos ao uso e tráfico de substâncias entorpecentes 

que causem dependência física ou psíquica, os feitos de execução penal e o 

cumprimento de cartas precatórias oriundas de feitos criminais; 

[…] 

 

CAPÍTULO V 

Dos Tribunais do Júri 

Art. 30. Haverá em cada comarca um Tribunal do Júri, com a organização e a 

competência estabelecidas em lei. 
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Art. 31. O Tribunal do Júri funcionará mensalmente, em todas as comarcas, 

obedecidas as formalidades legais. 

Art. 32. O sorteio dos jurados será realizado até 15 (quinze) dias antes da data 

designada para a instalação dos trabalhos do Tribunal do Júri. 

Art. 33. As sessões do Tribunal do Júri serão iniciadas dentro do horário de 

expediente forense. 

SEÇÃO II 

Âmbito Administrativo 

Art. 42. Compete administrativamente ao juiz de direito, titular de vara judiciária, 

Juizados Especiais ou seu substituto: 

I - como Diretor do Fórum: 

a) superintender a administração e o policiamento do Fórum, promovendo, inclusive, 

a prisão em flagrante de infratores, sem prejuízo de igual atribuição dos demais 

juízes de direito, onde houver, para manter a ordem nas audiências, sessões do 

Tribunal do Júri e outros locais onde haja de presidir a realização de ato; 

[…] 

 

 


