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RESUMO 

O Tribunal do Júri está previsto no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, como 
uma garantia para o julgamento dos denunciados por crimes dolosos contra a vida (e 
crimes conexos). Nesse diapasão, um fundamento para a sua existência é o caráter 
democrático de tal julgamento, haja vista que o tribunal do júri confere a um indivíduo 
a possibilidade de ser julgado por seus pares, ou seja, atribui ao povo – e não a Juízes 
– a função de julgar determinados crimes, podendo absolver, inclusive, por critérios 
não permitidos por lei, como arrependimento do acusado, desnecessidade da pena 
ou por mero perdão, por isso se fala em plenitude de defesa, e não mera “ampla 
defesa”. 

Palavras chave: Soberania dos Veredictos; Tribunal do Júri; Decisão. 
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INTRODUÇÃO 

 

O projeto tem como finalidade abordar a apelação contra decisão proferida 

pelo tribunal do júri e o princípio da soberania dos veredictos. Deste Modo deflagrou 

a vontade e a necessidade de se aprofundar mais a respeito deste recurso do direito 

com foco no artigo 5º, XXXVIII, da Constituição Federal e artigo 593 do Código 

Processo Penal, vez que este recurso diante da nova sistemática do tribunal do júri, 

que foi inserida na reforma de 2008 e sendo ainda assimilada, foi colocado como 

“obrigatório” quesito genérico da absolvição. 

 

Sendo assim criou-se um novo problema, terá ainda cabimento da apelação 

por ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, que estar prevista no 

artigo 593,III,“d”, do CPP quando o réu é absolvido ou condenado pelos jurados com 

base na votação dos quesitos, será que entre o tribunal do júri e o recurso de apelação 

terá cabimento, por ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sendo 

o réu absolvido ou condenado pela votação do quesito, uma vez que está se encontra 

em uma fase de problematização, formação jurisprudencial ou doutrinária, a 

compreender o sentido das diversificadas situações legais ao longo do processo.  

 

Diante de tamanha importância para a formação cognitiva do direito, fez-se 

necessário uma pesquisa mais ampla sobre o tema, as contribuições dos julgamentos 

como auxílio para chegar a um entendimento do conflito e obter um melhor 

entendimento do uso dessas tipificações.  

 

A atual pesquisa tem como objetivo enfatizar recursos sobre a Apelação 

contra decisão proferida pelo tribunal do júri e o princípio da soberania dos veredictos, 

no entendimento que a apelação é um fator relevante, tendo em vista que sua maior 

importância se cabe diante do princípio da soberania dos veredictos. 

 

Este trabalho tem como objetivo geral analisar a apelação sobre decisão 

proferida pela o tribunal do júri e o princípio da soberania dos veredictos, com um 

levantamento no art. 5º, XXXVIII da Constituição Federal e o art. 593, III, do Código 

do Processo Penal.  
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A metodologia a ser utilizada na pesquisa para escrever o trabalho 

monográfico, é o do método dedutivo que tem caráter de análise do âmbito geral para 

as especificidades do tribunal do júri e seus recursos, e para esta realização, as 

técnicas utilizadas para a pesquisa de dados e para a análise dos mesmos é de 

revisão bibliográfica; coletânea jurisprudências afetas ao tema; análise de conteúdos 

de argumentos jurisprudenciais. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE O TRIBUNAL DO JÚRI E SUA 

SOBERANIA 

 

1.1 Elementos Históricos Sobre Que Nortearam O Tribunal Do Júri No Direito De 

Processo Penal No Brasil 

 

Conforme Nassif (2009) entre os doutrinadores a origem do Tribunal do Júri, 

é bastante discutida, aonde cada doutrinador determina um ponto de partida, mas que 

não é algo necessariamente incerto, mas sim é algo que existem algumas 

controvérsias, mas a majoritária é a do Direito Inglês, pois muitos outros tribunais 

usam o mesmo modelo, ou modelos similares. 

 
Há quem afirme, com respeitáveis argumentos, que os mais remotos 
antecedentes do tribunal do júri se encontram na lei mosaica, 
nos diskastas, na Heliéia (tribunal dito popular) ou no Aerópago 
grego, em Atenas. [...] Para outros, os fundamentos do Júri são 
encontradas no direito romano, na instituição denominada inquisitio, 
no segundo período evolutivo do processo penal, qual seja o do 
sistema acusatório. Reuniam-se em um órgão colegiado constituído 
por cidadãos, representantes do populus romano, presidido pelo 
pretor, e cuja constituição, atribuição e competência eram definidas 
em leges, prévia e regularmente editada (TUCCI, 1999, p.14). 

 
Rangel (2015) expõe que, a Magna Carta da Inglaterra do ano de 1.215, foi o 

modelo mais conhecido do Tribunal do Júri, antes disso o Tribunal da Palestina 

também conhecido como Tribunal dos vinte e três, onde estivesse presente nos 

vilarejos em torno de 120 famílias, poderiam julgar e penalizar com penas de morte, 

sendo os membros compostos por padres, levitas e chefes renomados de famílias da 

própria Israel (RANGEL, 2015, p.41). 

 

Já em Roma, como coloca Nucci (2015) o processo de condenação era 

conhecido como quaestio, que era um órgão colegiado com representantes romanos, 

que tinha os moldes similares aos do modelo usado no Brasil, sendo assim dentro de 

uma perspectiva brasileira é influenciada pelo tribunal romano. 

 

Em relação a matéria criminal, Nassif (2009) coloca que só foi consolidado 

depois de serem usadas em causas cíveis, com o tempo foi possível identificar a 

importância da aplicabilidade nas questões penais, que interferem a liberdade e em 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988


9 

 

alguns países inclusive em relação a pena de morte, em que a mão soberana, ou seja, 

do Juiz, deve ser guiada. 

 

Sendo assim, Campos (2011) expõe que no Tribunal do Júri é fácil de 

identificar a existência de uma democracia, na qual o poder emana do povo, para o 

povo, retirando assim da mão do juiz togado o poder de decisão. No Brasil para uma 

pessoa que faz parte desse tipo de tribunal para julgar, é necessário que seja uma 

pessoa de boa índole e bons costumes, alguns doutrinadores destacam ainda que fica 

estabelecido um preconceito social, de forma meio camuflada. 

 

Na nossa pátria, evidencia-se: 

 
[...] a origem do Júri no Brasil em data do decreto de 18 de junho de 
1822, anterior à nossa independência política, que determinava sua 
competência somente para os crimes políticos. Nessa época, o Júri 
era composto por cidadãos bons, honrados, inteligentes e patriotas, 
prontos a julgar os delitos de abuso da liberdade de imprensa, sendo 
suas decisões passiveis de revisão somente pelo Príncipe Regente 
(VENTURA, 1990, p.11). 

 
Tourinho (2006) expõe que no período da Constituição Império de 1824, foi 

estabelecido pelo Poder Judiciário, a competência ao Tribunal do Júri, de julgar na 

esfera civil e criminal, mas é desconhecida qualquer atuação dentro da esfera civil, 

não podendo ser colocado o Tribunal do Júri dentro desse período como um direito e 

garantia, mas sim um mecanismo de atuação do poder judiciário. 

 

Capez (2016) coloca que logo após a proclamação da república manteve o 

júri, mas era chamado Júri Federal, sofrendo assim grandes interferências da 

Constituição Americana, aonde inserido na constituição republicana, passa a ser 

conhecida como um direito e garantia individual. 

 

Destaca-se assim: 

 
Situando o tema entre as garantias outorgadas, os brasileiros e 
estrangeiros residentes no país, a primeira Constituição Republicana 
(24 de fevereiro de 1891) preservou o Tribunal Popular, ainda que com 
novo caráter jurídico-constitucional. (...) A instituição resistiu à 
turbulência política que marcou o fim do século XIX e o primeiro terço 
do século XX (NASSIF, 2009, p.17). 
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Avena (2012) conta que a Constituição de 1834 fez-se uma alteração, onde o 

Tribunal do Júri passa a ser de competência exclusiva do Poder Judiciário, logo depois 

estabeleceu o decreto nº167 de 1938, para que houvesse assim o Tribunal do Júri 

como soberano, e em 1946, estabeleceu uma nova Constituição, aonde o Tribunal do 

Júri volta a ser instituído em seu texto, voltando assim a ser uma garantia e um direito 

fundamental. 

 

Sendo assim, Nassif (2009) na Constituição de 1946, volta a haver uma nova 

busca contra o autoritarismo, retornando assim os direitos e deveres dos acusados, 

no qual eram efetivados formal e materialmente, promovendo de forma evidente uma 

proteção ao acusado, proporcionando uma dignidade em relação ao julgamento. 

 

Rangel (2015) coloca que mais adiante com a Constituição de 1967, 

mantiveram-se os direitos e garantias fundamentais em relação ao tribunal do Júri; em 

1969, foi feita uma emenda constitucional, aonde restringia o uso apenas para os 

crimes dolosos contra a vida. 

 

No mesmo sentido Capez (2016) entende que, com a promulgação da 

Constituição de 1988 manteve-se os direitos e garantias fundamentais em relação ao 

Tribunal do Júri, assim como inseriu-se a soberania dos veredictos, limitando ainda a 

competência mínima do seu julgamento, mantendo a exclusividade de sua aplicação 

em relação aos crimes dolosos contra vida. 

 

Sendo assim: 

 
A atual carta é reflexa de amplo movimento popular e de intensa 
movimentação política. É fruto de atitudes corajosas e da persistência 
de um povo inteiro, cansado de arbitrariedade, em busca do resgate 
de sua integridade político-jurídico. Por isto mesmo que ela convoca 
cidadãos para compor a amostragem da sociedade, e, 
soberanamente, julgar seus pares (NASSIF, 2009, p.23). 

 
Tourinho (2006) complementa que dentro da Constituição de 1988, em que 

teve o retorno da democracia no Brasil, sendo assim o Tribunal do Júri, passou a ter  

os princípios da soberania do veredicto, como sigilo no voto e plenitude no que tange 

a defesa, sendo quesitos mínimos para a aplicabilidade em relação aos crimes 

dolosos contra a vida. 
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No ano de 2008, como colocado por  Rangel (2015) houve uma modificação 

por meio da Lei 11.689, promovendo assim uma modernidade para o Tribunal popular 

com o intuito de promover uma maior celeridade, agilidade e simplicidade, sendo esta 

a última modificação em relação a instituição do Tribunal do Júri. 

 

Neste sentido: 

 
Um dos graves problemas para a evolução de um determinado campo 
do saber é o repouso dogmático. Quando não se estuda mais e não 
se questiona as “verdades absolutas”. O Tribunal do Júri é um dos 
temas em que a doutrina nacional desfruta um longo repouso 
dogmático, pois há anos ninguém (ousa) questiona (r) mais sua 
necessidade e legitimidade (LOPES JUNIOR, 2014, p.768). 

 
Complementa-se ainda: 

 
O Júri, entre nós, é um Tribunal formado de um juiz togado, que o 
preside, e de vinte e um jurados, que se sortearão dentre os 
alistados, dos quais sete constituirão o Conselho de Sentença em 
cada sessão de julgamento. É um órgão especial de primeiro grau da 
Justiça Comum Estadual e Federal, colegiado, heterogêneo e 
temporário. Heterogêneo, porque constituído de pessoas das 
diversas camadas da sociedade, sendo presidido por um Juiz togado; 
temporário, porque pode não se reunir todos os dias ou todos os 
meses (TOURINHO FILHO, 2003, p.406). 
 

Rangel (2015) coloca que o Tribunal do Júri nada mais é que uma 

compensação, tendo como intuito defender e proteger os direitos e garantias 

individuais, aonde o cidadão tem o direito de ser julgado pelo povo, atingindo as 

normas Constitucionais e infraconstitucionais, com a atuação em conjunta com o 

Poder Judiciário, dentro dos atos jurisdicionais privativos. 

 

Destaca-se assim: 

 
O Conselho de Sentença é a alma mestre que não somente 
manifesta seu mais profundo conhecimento, após a apresentação 
dos fatos, como também busca de uma forma muito consciente 
integralizar-se na sociedade, à medida que estar colaborando de 
forma decisiva; buscando justificar procedimentos humanos, ou não 
os aceitar, como forma de um verdadeiro ajuste de contas de um réu 
que se apresenta à sua frente com o eventual crime praticado, no 
qual esta mesma sociedade pode figurar como principal vítima 
(ALMEIDA, 2005, p.11). 
 

Deste modo Campos (2011) posiciona que é evidente, pois, desde os 
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primórdios da instituição do Tribunal do Júri, o procedimento é divido em duas partes, 

sendo a primeira composta pela formação da culpa, seguindo assim o andamento 

conforme a decorrência dos atos decisórios, em seguida inicia-se a segunda fase, no 

qual o acusado após a denúncia pode ser julgado pelo Tribunal do Júri. 

 

Por fim, Lopes (2014) salienta que a atual constituição é conhecida como 

a Constituição cidadã, mantendo o tribunal do júri entre os direitos e as garantias 

fundamentais, restabelecendo a soberania dos veredictos e limitou-se a definir 

competência mínima de seus julgamentos, mantendo, todavia, como preceito 

constitucional e exclusivo, a competência relativa aos crimes dolosos contra a vida. 

 

1.2 Conceitos da Soberania dos Veredictos 

 

Nassif (2009) expõe que uma das formas mais democráticas das instituições 

existentes dentro do ordenamento jurídico é o tribunal do júri, sendo este composto 

por um juiz sem direito a voto e a sete jurados, que fazem parte do Conselho da 

Sentença, tendo a sua competência voltada apenas para crimes dolosos contra a vida. 

 

O sistema adotado é por meio de maioria dos votos: 

 
O Júri é um órgão que integra o Poder Judiciário de Primeira Instância, 
pertencente à Justiça Comum, colegiado e heterogêneo – formado por 
um juiz togado, que é seu presidente, e por 25 cidadãos -, que tem 
competência mínima para julgar os crimes dolosos contra a vida, 
temporário (porque constituído para sessões periódicas, sendo depois 
dissolvido), dotado de soberania quanto às suas decisões, tomadas 
de maneira sigilosa e inspiradas pela íntima convicção, sem 
fundamentação, de seus integrantes leigos (CAMPOS, 2011, p.11). 

 
O tribunal do júri está previsto na Constituição Federal de 1988, como um 

Direito e Garantia individuais: 

 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] 
XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que 
lhe der a lei, assegurados: a) a plenitude de defesa; b) o sigilo das 
votações; c) a soberania dos veredictos; d) a competência para o 
julgamento dos crimes dolosos contra a vida; [...] (BRASIL, 1988). 

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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Sendo assim, Nassif (2009) entende que para definir melhor a 

conceptualização de júri é importante que se leve em consideração a essência da 

constituição, no qual o cidadão deve ser julgado pelo povo, quando o acusado cometer 

crime que esteja em congruência com a Constituição ou leis infraconstitucionais, 

sendo a participação do poder judiciário de suma relevância para a execução dos atos 

jurídicos privativos. 

 

Em concordância Capez (2016) coloca que o Tribunal do júri é uma clausula 

pétrea, sendo este um direito e uma garantia fundamental, ou seja, tem núcleo 

constitucional inatingível, conforme previsão no Artigo 64, §4º, IV da Constituição 

Federal, que prevê que tais direitos não podem ser abolidos ou extintos. 

 

Ante o exposto como coloca Avena (2013) que é possível identificar que, o 

cidadão que participar de um tribunal do júri, confere ao júri a soberania de seus 

veredictos, fazendo com que haja sigilo nos votos e plenitude na defesa, sendo este 

um princípio constitucional requisito mínimo para o julgamento de crimes dolosos 

contra a vida. 

 

Em relação ao Tribunal do Júri, Campos (2011) expõe que a plenitude de 

defesa deve ser ampla, e que por meio de recursos eficiente, em casos em que se faz 

instituído tal mecanismo julgador, e o mesmo não é aplicado em conformidade com a 

Lei, o acusado passa a ocupar uma posição de indefeso, devendo assim o acusado 

estar sempre acompanhado de um defensor. 

 

Art. 497 do CPP. São atribuições do juiz presidente do Tribunal do Júri, 
além de outras expressamente referidas neste Código: [...] 
V - Nomear defensor ao acusado, quando considerá-lo indefeso, 
podendo, neste caso, dissolver o Conselho e designar novo dia para 
o julgamento, com a nomeação ou a constituição de novo 
defensor; [...] (BRASIL, 1941). 
 

Neste sentido evidencia-se o seguinte: 

 
A plenitude de defesa implica no exercício da defesa em um grau ainda 
maior do que a ampla defesa. Defesa plena, sem dúvida, é uma 
expressão mais intensa e mais abrangente do que a defesa ampla. 
Compreende dois aspectos: primeiro, o pleno exercício da defesa 
técnica, por parte do profissional habilitado, o qual não precisará 
restringir-se a uma atuação exclusivamente técnica, podendo também 
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servir-se de argumentação extrajurídica, invocando razões de ordem 
social, emocional, de política criminal, etc. Esta defesa deve ser 
fiscalizada pelo juiz presidente, o qual poderá até dissolver o conselho 
de sentença e declarar o réu indefeso (art. 497, V), quando entender 
ineficiente a atuação do defensor (CAPEZ, 2016, p.637). 

 
Em relação ao sigilo das votações, Campos (2011) diz que é algo adotado 

especificamente pelo Júri, não sendo assim aplicado no dispositivo do Artigo 93, IX 

da Constituição Federal, que aborda questões inerentes a publicidade das decisões 

do Poder Judiciário, em conformidade com o STF, que não existe nenhuma forma 

possível de inconstitucionalidade em relação a sala secreta. 

 

Logo, Avena (2012) completa que o sigilo está relacionado a não 

comunicabilidade, ou seja, o silêncio, entre os jurados, para que nenhum possa 

interferir nas decisões dos outros, sendo assim cada jurado influenciado apenas pelos 

fatos apresentados e assim atingir o direito em um julgamento, fazendo assim com 

que a lei esteja preservada mesmo que exista uma pluralidade de decisões. 

 

Sobre a soberania dos veredictos: 

 

O veredicto, ou seja, o resultado da votação dos jurados, não pode ser 
alterado pelo Tribunal, podendo, quando muito, se a decisão deles 
tiver sido manifestamente contrária a prova dos autos, ser 
desconstituído, para que outro Conselho de Sentença julgue a causa. 
Nunca deixou de existir, portanto, a possibilidade de as decisões do 
júri serem invalidadas em sede de recurso de apelação (art. 593, III, c 
do CPP), bem como de se desconstituir a sentença condenatória 
transitada em julgado proferida pelo Tribunal do Júri através de revisão 
criminal (art. 621 a 631 do CPP) (CAMPOS, 2011, p.22). 
 

Complete-se ainda: 

 
Esse é o entendimento pacifico da doutrina e da jurisprudência, afinal 
nenhum órgão do judiciário em primeira instância pode ser isento de 
controle via recursal a respeito do acerto ou não de suas 
manifestações de mérito, sobretudo em se tratando de causas 
criminais que lidam com o direito à liberdade (do acusado) e o direito 
à vida em tese ofendido pela sua conduta (CAMPOS, 2011, p.22). 

 
Dessa forma Avena (2012) posiciona que, ao se falar no princípio da 

soberania do veredicto está relacionado a incapacidade de um tribunal técnico 

modificar a decisões dos jurados que tomou a decisão pelo mérito, já o princípio 

relativo, é aplicado quando existe apelação é o Tribunal pode anular e realizar um 
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novo julgamento, e em caso de uma revisão criminal, caso haja uma arbitrariedade, o 

réu não poderá ter sua sentença anulada, mas poderá receber a absolvição, sendo 

modificada por mérito pelos jurados. 

 

Conforme Capez (2016) diz que o Artigo 78, I do Código de Processo Penal, 

enquanto a competência, também serão decididos pelo Tribunal Popular, nesta 

perspectiva, é possível evidenciar que não somente os crimes dolosos contra a vida 

poderão ser condicionados ao julgamento do Conselho de sentença, mas também 

crimes que sejam continentes.  

 

Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, 
serão observadas as seguintes regras: [...] 
I - No concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da 
jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri; [...] (BRASIL, 
1941, s/p). 

 
Deste modo, o mesmo autor supracitado expõe que, o tribunal do júri tem por 

finalidade ampliar o direito a defesa, sendo esta uma garantia individual, fazendo com 

que no lugar de um juiz togado, sejam assim julgados pelos pares, ou seja, o povo 

julgando o próprio povo, exercendo um poder democrático por meio de uma 

participação direta. 

 

Neste sentido: 

 
[...] trata-se de um órgão especial do Poder Judiciário, que assegura a 
participação direta nas suas decisões de caráter jurisdicional. Cuida-
se de uma instituição de apelo cívico, demonstrativa da importância da 
cidadania e da democracia na vida em sociedade (NUCCI, 2015, 
p.351). 

 
Diante do exposto, Tourinho (2006) é possível identificar que o papel dos 

jurados dentro do contexto do Tribunal do Júri, estabelece dentro do julgamento uma 

idoneidade, em que o povo contribui para o serviço público, e ainda pode assegurar 

uma prisão especial, em casos de presos por crimes comuns, até que o crime seja 

julgado. 

 

O Tribunal do Júri também é conhecido como Tribunal Popular, sendo este 

um órgão colegiado, pois é uma decisão que não é tomada por apenas uma pessoa, 
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mas sim por um grupo heterogêneo, composto por juiz togado e jurados leigos, para 

a aplicação efetiva do Direito. 

  



17 

 

2. ELEMENTOS LEGAIS DO RECURSO DE APELAÇÃO CONTRA DECISÃO 

PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI NO DIREITO BRASILEIRO 

 

2.1 Princípios Constitucionais da Soberania dos Veredictos 

 

Capez (2016) coloca que diante das inarráveis alterações sofridas na 

instituição do Tribunal do Júri, mais que a sua essência até os moldes atuais, no Artigo 

5º, XXXVIII da Constituição Federal de 1988, cuja essência do caput, é os direitos e 

garantias fundamentais diretas. 

 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] 
XXXVIII - e reconhecida a instituição do júri, com a organização que 
lhe der a lei, assegurados: 
a) a plenitude de defesa; 
b) o sigilo das votações; 
c) a soberania dos veredictos; 
d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a 
vida;[...] (BRASIL, 1988, s/p). 

 
Neste contexto, evidencia-se: 

 
O significado é que essa forma de julgamento, em sua evolução, e 
especialmente a partir de 1988, sempre teve sua importância 
preservada principalmente por sua característica democrática, por dar 
a sociedade, através de juízes leigos, o direito dever de julgar seu 
semelhante no crime capital (LOPES FILHO, 2008, p.42). 

 

Sendo assim, Rangel (2015) diz que a Constituição atua de forma 

democrática, protegendo as garantias individuais, o qual existe a participação popular 

dentro do Poder Judiciário, procurando assim estimular uma justiça de proteção a 

administração do país, garantindo assim o direito à liberdade, sendo julgado pela voz 

da comunidade, que é representada por 7 (sete) membros, que irão atuar longe da 

influência da lei, sumulas e doutrinas. 

 

Destaca-se ainda, conforme Campos (2011) que ao júri é atribuída, uma forma 

de assegurar a tutela da liberdade do acusado em relação aos crimes dolosos contra 

a vida, em que uma conduta com menor potencial ofensivo, como por exemplo, furto, 

teria uma menor probabilidade de que o seu direito de liberdade seja ferido, sendo 
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assim possível identificar o objetivo do legislador. 

 

Neste sentido: 

 
Somos contrários àqueles que sustentam ser o júri a garantia à 
liberdade do acusado. Jamais o constituinte iria criar um Tribunal que 
garantisse a liberdade do autor de um crime contra vida humana. Esta 
é direito fundamental essencial e quem contra tal direito se voltou não 
merece um Tribunal “especial”, como se fosse uma autêntica 
“proteção”. Se assim fosse, um simples autor de furto mereceria maior 
proteção, pois seu delito é menos relevante. Insistimos ser o júri, única 
e tão somente, a garantia formal de que, como regra, o autor de delito 
doloso contra a vida seja julgado pelo Tribunal Popular. Trata-se de 
uma decisão política, que se vincula a inúmeros aspectos, mas 
também apresenta uma ligação com o aspecto de representar a 
instituição um direito individual (NUCCI, 1999, p.55). 

 
Partindo dessa perspectiva, Capez (2016) coloca que o Tribunal do Júri não 

pode ser atribuído como uma garantia constitucional a liberdade, mas sim a uma 

garantia constitucional ao devido processo legal, que consequentemente leva ao 

direito à liberdade mesmo que de forma indireta direta. 

 

Avena (2012) em relação a Constituição de 1988, expõe que o Tribunal do 

Júri é uma forma de estabelecer o poder do povo dentro de um Estado democrático 

de Direito, fazendo uma aproximação, levando assim em consideração costumes e 

pensamentos do povo brasileiro que não são abordados ou abrangidos pela a 

legislação brasileira. 

 

Adianta leciona-se o seguinte: 

 
O juiz togado tem um defeito que o jurado não tem, o calor profissional, 
que, na rotina, pode desanimá-lo, endurecê-lo, com o risco de, ao fim 
de certo tempo, já não o comoverem as grandes dificuldades da 
complexa criatura humana e, assim, em decorrência, faltar-lhe o 
equilíbrio essencial [...] (OLIVEIRA, 2013, p.22). 

 

Em ratificação Lopes (2014) posiciona que o dispositivo constitucional 

supracitado, reconhecendo a instituição do Tribunal do Júri, e a sua importância em 

relação aos crimes dolosos contra a vida. Os crimes dolosos contra vida encontram-

se ao início da Parte Especial do Código Penal e, são eles: homicídio (artigo 121), 

participação em suicídio (artigo 122), infanticídio (artigo 123) e aborto (artigos 24/128). 
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Segundo Nucci (2015), no Brasil o crime doloso contra a vida mais comum é a 

modalidade de homicídio, sendo que quando caracterizada a conduta em 

homicídio culposo, será julgada por um juiz singular, conforme a própria 

previsão legal, dentro do texto constitucional, logo o homicídio é passível de 

diversas punições severas. 

 

Sendo assim Avena (2012) a conduta criminosa do homicídio, está implicada 

no ato de matar alguém, consistindo em eliminar alguém, sendo que a vida humana é 

uma tutela independente, desta forma o Júri Popular, é aplicado nas modalidades de 

homicídio simples, privilegiado ou qualificado dentro de uma perspectiva dolosa. 

 

Partindo dessa perspectiva: 

 
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 
(NUCCI, 2015, p.48). 

 
Campos (2011) expõe que os princípios constitucionais do Tribunal do Júri 

estão elencados no artigo 5º, inciso XXXVIII e são eles: a) a plenitude de defesa; b) o 

sigilo das votações; e c) a soberania dos veredictos. 

 

2.1.1 Plenitude de defesa 

 

Primordialmente, Capez (2016) destaca o seguinte pensamento, que não 

exista o devido processo legal, ou que não sejam garantidos o direito ao contraditório 

e a ampla defesa de um réu, no que tange dos atos processuais do julgamento de um 

crime, não devendo colocar em risco em nenhum momento a liberdade individual 

direta. 

 

Sendo assim, Rangel (2015) conta que o Tribunal do Júri, traz consigo a 

plenitude de uma defesa, dentro de um cenário jurídico, em que exista uma garantia 

aquela pessoa que está sendo acusada, caracterizando não somente ampla, mas uma 
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defesa vasta, como expõe o pensamento do doutrinador a seguir: 

 
Amplo é algo vasto, largo, copioso, enquanto pleno equivale a 
completo, perfeito, absoluto. Somente por esse lado já se pode 
visualizar a intencional diferenciação dos termos. E, ainda que não 
tenha sido proposital, ao menos foi providencial (NUCCI, 2015, p.35). 
 

Sendo assim Lopes (2014) a plenitude de uma defesa, não está somente 

relacionada com o princípio da ampla defesa, mas sim com a convicção de cada 

jurado, não havendo assim uma necessidade de exteriorizar o motivo ou a razão de 

seu voto, neste contexto, leciona-se o seguinte pensamento a seguir: 

 
Mesmo enfrentando o constituinte de 1988 o preceito sobre amplitude 
de defesa (art. 5º, LV, CF) erigiu também ao status de direito 
fundamental o da plenitude de defesa (art. 5º, XXXVIII, alínea a, CF), 
com aparente redundância conceitual. Todavia, emerge da 
importância do fato julgando a razão inspiradora do legislador, ainda 
que se tenha presente o permissivo legal da ampliação 
infraconstitucional da competência do Júri, para determinar que o 
acusado da prática de crime doloso contra vida tenha efetiva e plena 
defesa. A simples outorga de oportunidade defensiva não realiza o 
preceito, como ocorre com a norma concorrente (NASSIF, 2009, p.24). 

 

2.1.2 Sigilo de Votação 

 

Destaca-se conforme Pacelli (2017) que o Tribunal do Júri tenha a sua 

votação por meio sigiloso, desta forma o Conselho de Segurança decide por meio de 

sigilos dos votos, sendo garantido pela importância da não comunicação entre os 

jurados, o qual os membros tomam o compromisso como uma imposição legal 

disponibilizada pelo juiz. 

 

Greco (2015) coloca que dentro do plenário é lido o regulamento do Código 

penal pátrio, caso não haja dúvidas a ser esclarecido, o juiz togado, membros jurados, 

o representante do Ministério Público, assistente, querelante, advogado do defensor, 

escrivão e oficial, irão para uma sala especial com a finalidade de que seja procedida 

a votação, quando não existe sala especial o juiz togado pede para que todos se 

retirem para a votação. 

 

Alexy (2005) coloca que o sigilo é imprescindível para que os jurados não 

sejam contaminados com qualquer tipo de pensamento externo, podendo assim tomar 

decisões conscientes relacionados aos fatos expostos anteriormente dentro do próprio 
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processo legal. 

 

2.1.3 Soberania do veredicto 

 

Conforme Greco (2015) significado primário de soberania do veredicto, pode 

ser traduzido em “poder supremo”, no qual não existe nenhum poder acima, dentro de 

uma concepção política, o Estado atua dentro de um limite de fronteiras, atribuindo a 

norma com a finalidade de que o direito atue de forma eficaz. 

 

Pacelli (2017) narra que o legislador da Constituição de 1988 coloca o Tribunal 

do Júri, em caráter de supremacia e independência em relação as suas atribuições, 

para que assim não haja nenhum tipo de indiferença ou excesso de poder, em que 

somente o Conselho de Sentença pode pronunciar no que tange os Crimes dolosos 

contra a vida. 

 

Dentro dessa perspectiva: 

 
Soberania do Júri, no entender da communis opinio doctorum, significa 
a impossibilidade de outro órgão judiciário substituir ao Júri na decisão 
de uma causa por ele proferida, soberania dos veredictos traduz, 
mutatis mutandis, a impossibilidade de uma decisão calçada em 
veredicto dos jurados ser substituída por outra sentença sem esta 
base. Os veredictos são soberanos porque só os veredictos é que 
dizem se é procedente ou não a pretensão punitiva (MARQUES, 1993, 
p.80). 

 

Por todo o exposto, importante salientar, por fim, que o princípio da soberania 

dos veredictos não exclui a recorribilidade dos julgamentos dentro de um contexto do 

Tribunal do Júri, de maneira que, somente um novo julgamento em plenário será 

capaz de alterar os rumos do processo. 

 

 

2.2 Requisitos Caracterizadores do Recurso de Apelação 

 

Pacelli (2017) conta que os veredictos proferidos pelo júri popular são 

supremos, sendo esta uma perspectiva adotada pelo Brasil, sendo espelhada no 

Código de Instrução Criminal - Code d’Instruction Criminelle, da França em que traz 
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uma previsão de não recorribilidade da decisão de um Conselho de Sentença. 

 

Diante disso, Campos (2011) ressalta que o modelo que é usado no Brasil, 

tem por finalidade a preservação de um Estado Democrático de direito, havendo assim 

a possibilidade de uma intervenção de um juiz togado, com conhecimento técnico 

sobre a matéria discutida, sendo este previsto no Artigo 593, III do Código Penal: 

 
Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: [...] 
III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:  
a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia;  
b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à 
decisão dos jurados;  
c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da 
medida de segurança; 
d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos 
autos[...] (BRASIL, 1941). 
 

Deste modo Capez (2016) coloca que é possível evidenciar que o jurado deve 

de forma bastante evidente, ser desprovido de técnicas de conhecimentos e eventuais 

vícios, para que assim não haja nenhum descordo com o ordenamento jurídico, para 

que a sentença proferida ao final não seja passível de nulidade, isso dentro de uma 

perspectiva de promulgação do veredicto, sendo o resultado obedecido pelo juiz, 

aplicando as penas e as medidas de segurança direta. 

 

Neste sentido, Avena (2012) diz que o Tribunal do Júri devendo se basear 

exclusivamente nas suas convicções, fazendo com que o júri vote de forma 

consciente, sem ser afetado por qualquer elemento externo, sendo assim a persuasão 

racional conforme prevê o texto da Constituição protegendo a racionalidade, sigilo e a 

soberania do veredicto. 

 

Em seu entendimento, Lopes (2014) evidencia que como já tratado 

anteriormente o Tribunal do Júri é composto por 2 fases, sendo a primeira a 

possibilidade e a produção de provas, em que é analisado o fato ou ato, sendo 

aplicável em tal dispositivo, caracterizando a tipicidade do ato bem como a autoria dos 

crimes dolosos contra a vida.    

 

Sendo assim, Pacelli (2017) expõe que existem alguns aspectos que devem 

ser considerados e apurados, no qual pode resultar em uma possível absolvição 
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sumária, caso seja identificada a não existência do fato ou ainda a não autoria do ato; 

pode acontecer ainda desclassificação do ato não o colocando para ser julgado pelo 

tribunal do júri; tem-se ainda a impronuncia do réu que se enquadra na não existência 

de prova matérias do crime; ou ainda por fim a pronuncia do réu submetendo-o a júri 

popular. 

 

Diante do pronunciamento do réu, Campos (2011) relata que o mesmo passa 

a ficar submetido ao rito do Tribunal do Júri, ou seja, judicium causae; em que será 

instruída uma audiência que julgará a causa, neste sentido evidencia-se: 

 

O juízo de acusação posto diante do Júri, há de ter como pressuposto 
absoluto a prova de existência de um crime contra a vida e indícios 
suficientes de autoria ou participação de alguém. Ninguém é culpado 
mais ou menos, ou quase, ou duvidosamente. É ou não é, não há grau 
intermediário. Nesta dúvida, a lei indica o caminho: reabra-se o 
processo. (GOULART, 2008, p.14). 

 

Rangel (2015) a diante com o colhimento do testemunho de acusação e de 

defesa, na apresentação de provas, os jurados irão se posicionar em relação a 

absolvição ou a condenação do acusado em proporção ao crime praticado, não sendo 

assim necessária nenhuma técnica ou conhecimento especifico, sendo a decisão 

tomada apenas pelo livre convencimento. 

 

Por fim, Nucci (2015) relata que se reúne no plenário para que seja lido o 

veredicto, em que o acusado pode receber a absolvição, ou ainda a condenação, 

momento no qual se aplica o juiz presidente a condenação por meio da dosimetria da 

pena, que irá estabelecer o prazo para o cumprimento da pena. 

 

Pacelli (2017) salienta-se o fato de que quando se tem recurso em relação ao 

tribunal do júri, o mesmo tem efeito sui generis, ou seja, o princípio da soberania deve 

prevalecer, sendo o rito previsto no Artigo 593, III do CPC, no qual aponta as 

possibilidades nos quais são cabíveis, ou seja, podem ser impugnadas quando houver 

nulidade na pronuncia ou ainda quando o juiz-presidente contrariar a lei ou ainda a 

decisão dos jurados ou quando houver erro em relação a aplicação da pena ou quando 

a decisão for contraria a prova que consta no auto. 
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Conforme Capez (2016) destaca que no Artigo 593, parágrafo 3ª do CPC, 

quando o tribunal ad quem conseguir convencer que a decisão dos jurados, for 

evidentemente contraria o que exposto no auto, sendo assim o réu condicionado a um 

novo tribunal do júri, remetendo assim, a um novo conselho de sentença direta. 

 

Problema ainda maior é aquele relacionado às circunstâncias 
qualificadoras, quando o tribunal ad quem reforma a decisão da 
instância inferior por entender que não se verificou em concreto uma 
qualificadora reconhecida pelos jurados. Tal decisão não apenas 
implica em redução de pena. Mais do que isso, tal decisium atinge o 
próprio mérito da causa, já que a qualificadora é uma derivação do tipo 
fundamental, traduzindo-se numa reforma do veredicto dos jurados, já 
que o réu será condenado por um delito com características e 
elementares distintas daquele reconhecido pelo Júri (AZEVEDO, 
2001, p.11). 

 

Nesta perspectiva: 

 

Admite-se finalmente, o código de apelação contra a decisão dos 
jurados, que for manifestadamente contraria aos autos, podendo o 
Tribunal determinar um novo julgamento. Com isso o legislador 
permitiu em caso de decisões destituídas de qualquer apoio nas 
provas produzidas um segundo julgamento. Prevalecerá, contudo, a 
decisão popular, para que inteiramente seja preservada a soberania 
dos veredictos, quando estiver amparada em uma das versões 
resultante do conjunto probatório (GRINOVER; GOMES FILHO; 
SCARNACE, 2009, p.103). 

 

Nucci (2015) se atem ao fato de que é necessário apontar a ressalva de que 

a possibilidade de apelação, deve ser ressaltada a eficácia contida, em relação ao 

princípio da soberania dos veredictos, sendo assim evidente a impossibilidade de 

reforma por parte do tribunal, sendo assim fica compreendido que somente poderá 

determinar um novo julgamento por um novo Conselho de Sentença. 

 

A apelação é o mecanismo que de maneira mais incisiva limita o princípio da 

Soberania dos Veredictos. Bem por isso, é também o instrumento que oferece maior 

risco à garantia, sendo, por esse motivo, causa de grandes questionamentos 

doutrinários, no que se refere principalmente a sua constitucionalidade. 

 
(...) as agravantes e atenuantes não contribuem para existência ou 
não existência do crime, nem fazem mudar sua designação típica. São 
condições acessórias, que acompanham o fato punível, mas não 
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penetram sua estrutura conceitual e, assim, não se confundem com 
seus elementos constitutivos (NUCCI, 2015, p.23). 
 

Pelo lado dos que sustentam a possibilidade de efetuação de ambos os juízos 

pelo Tribunal, não são poucos os argumentos utilizados. Sérgio de Oliveira Médici, 

por exemplo, afirma que a revisão criminal, tal como disposta em nosso ordenamento 

jurídico, não comporta a separação dos juízos recendente e rescisório.  

 

Prossegue, ainda: 

 
Se o erro judiciário é reconhecido pelo tribunal superior, deve ser por 
ele corrigido. Caso contrário, estaríamos diante de uma situação 
esdrúxula, pois o júri deveria, obrigatoriamente, modificar o julgamento 
anterior, ou manter o erro já reconhecido em segunda instância, 
propiciando decisões conflitantes. Vamos imaginar que, após o 
trânsito em julgado da condenação, fique comprovado, em sede 
revisional, que a suposta vítima esteja viva (MEDICI, 2012, p.147). 
 

Azevedo (2011) coloca que na hipótese de decisão contrária à prova dos 

autos, entendemos que a situação é mais complexa, já que a magistratura togada 

exerce controle sobre o próprio mérito da decisão dos jurados, tendo em vista que 

reapreciará as provas por eles analisadas, tocando, assim, diretamente o princípio da 

soberania dos veredictos. 

 

Desse modo, Bardaró (2012) coloca que caso o réu fosse simplesmente 

remetido a novo Júri, seria grande a possibilidade de que os jurados, apoiando-se em 

elementos externos aos autos, ratificassem o erro judiciário cometido por ocasião do 

primeiro Júri e proferissem sentença no mesmo sentido. Logo, entendemos que, 

também nessa hipótese, cabe ao Tribunal o exercício dos dois juízos, de modo a 

verdadeiramente reformar a decisão dos jurados. 

  

Queiroz (2013) lembra que, todavia, em decorrência da soberania dos 

veredictos, entendemos que a análise do preenchimento dessa hipótese deva se dar 

de maneira bastante criteriosa, somente admitindo-se a revisão, quando não há nos 

autos nenhum elemento de prova que sustente a condenação. 

 

Neste sentido Zapalla (2011) traz que, a lei processual penal prevê a apelação 

e a revisão criminal como os principais mecanismos de limitação à soberania dos 
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veredictos, muito embora estabeleça, também, outros meios secundários de combate 

às decisões de júri, tal como a possibilidade de impetração de habeas corpus. 

 

Temos, pois como Azevedo (2011) relata que esses instrumentos processuais 

situam-se no ordenamento jurídico com o escopo de equilibrar o princípio da 

soberania dos veredictos aos demais princípios vigentes no sistema, no sentido de 

que, apesar da Constituição conferir ao Júri a soberania de suas decisões, é preciso 

que se relativize tal preceito a fim de adequá-lo ao complexo principiológico vigente 

no sistema de justiça. 

 

Bardaró (2012) coloca que caso assim não fosse, a previsão de um Tribunal 

absolutamente soberano, livre de quaisquer limites, atentaria contra toda e qualquer 

concepção de justiça. Não há, pois, como se dizer justo um órgão de julgamento que 

não preveja as falhas humanas e não conte com meios para corrigi-las. 

 

Zapalla (2011) diz que a apelação e a revisão criminal são importantes 

mecanismos de limitação à soberania dos veredictos do Júri. Entretanto, a prática 

demonstra que tais instrumentos não são suficientes para prevenir que, muitas vezes, 

escancaradas injustiças acabem sendo acobertadas por esse excepcional poder 

conferido às decisões do Júri. 

 

Mesmo com a previsão desses mecanismos pela lei processual, Bardaró 

(2012) afirma que não há como negar que a instituição do Júri goza ainda de extrema 

força, de sorte que, se o procedimento de julgamento não for aplicado com a maior 

retidão possível, facilmente perpetuar-se-ão clamorosas injustiças. 
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3. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E SOBERANIA DE VEREDICTOS: UM 

CONFLITO ACERCA DA EXECUÇÃO IMEDIATA DA SENTENÇA 

CONDENATÓRIA 

 

 
3.1 A discussão sobre regras e princípios e o estado de inocência 

 
Prado (2012) coloca inicialmente que a execução imediata da sentença 

condenatória proferida pelo Tribunal do Júri traz a tona uma conflagração entre dois 

preceitos constitucionais: o princípio da presunção de inocência e o princípio da 

soberania dos veredictos. O conflito se erige a partir da possibilidade do réu, 

condenado em sentença penal proferida em plenário do Júri, iniciar o cumprimento 

da pena privativa de liberdade sem que haja o trânsito em julgado. 

 

No entanto, Hershander (2015) relata de tal possibilidade emerge duas 

principais interpretações: a primeira contempla a concepção segundo a qual não 

haveria violação ao princípio da não culpabilidade, pois se estaria assegurando o 

princípio da soberania dos veredictos; a segunda se refere à ideia de 

descumprimento ao estado de inocência, de forma que é factível a proteção de 

ambos os princípios concomitantemente. 

 

O conceito de norma jurídica, bem como a distinção entre duas de suas 

espécies – as quais sejam, regras e princípios –, mesmo não sendo matéria hodierna, 

ganhou força a partir da recente discussão em teoria do direito, sobretudo com as 

obras de Ronald Dworkin (2002) e Robert Alexy (1985). Dessa maneira, não há que 

se estranhar o fato de que, grande parte dos estudos na doutrina brasileira busca 

explicar tal distinção a partir das concepções dos citados autores. 

 
De acordo com o que ensina Dworkin (2003), defende a tese “forte” da 

distinção entre princípios e regras, podem-se diferenciar estas duas espécies de 

normas jurídicas com suporte de dois critérios: em primeiro lugar, a partir da 

aplicabilidade do tudo-ou-nada (all-or-nothing-fashion), em segundo lugar, a partir da 

concepção da dimensão de peso (dimension of weight). 

 
Tonello e Rodrigues (2012) conta que o primeiro deles estabelece que as 
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regras diferenciam-se dos princípios a partir de um panorama lógico, devido ao perfil 

de solução que apresentam quando deparadas com o caso concreto, as regras 

atuam no plano da validade, de forma que se desenvolvem como tudo-ou-nada. 

Logo, estar-se diante de duas opções: ou a regra é aplicada em sua inteireza (por 

completo), ou ela deve ser por completo não aplicada (deve ser não aplicada em 

absoluto). 

Em outras palavras, como a colocação de Prado (2012) as regras não 

admitem meios termos, de modo que, ou são aplicadas, ou não são. Desta forma, ao 

se admitir a validade de uma, consequentemente, admitir-se-á a invalidade da outra, 

isto é, se duas regras entram em conflito, uma delas não poderá ser considerada 

válida. Ademais, ressalta-se que, se admitida à validade de uma regra, suas 

consequências jurídicas são obrigatória. 

 
O segundo critério conforme Souza (2013) é a dimensão do peso, que é 

quando há uma colisão entre dois princípios num caso concreto, merece prosperar 

aquele que, observadas as circunstâncias, desempenha uma importância ou um 

peso maior, sem que haja invalidade do princípio colidente. Em suma, o que acontece 

é que, no caso concreto, um princípio cede em detrimento do outro, de maneira que 

permite análises flexíveis e não excludentes. 

 
Através desses conceitos, pode-se perceber que o estado de inocência, é na 

perspectiva da doutrina brasileira, considerado um princípio constituído, enquanto a 

causa primária ou o elemento predominante na constituição de um todo orgânico.  

 

Desta forma, desenvolve-se uma diretriz geral do Ordenamento Jurídico, 

elemento que magnetiza todo o sistema legislativo brasileiro. Conforme o 

entendimento que Dispõe Robert Alexy (2008, P.215): “[...] princípios são normas que 

ordenam que algo seja realizado na maior medida possível dentro das possibilidades 

jurídicas e reais existentes”. 

 
3.2 O Habeas Corpus 118.770 no Supremo Tribunal Federal e a mudança de 

posicionamento acerca da execução da pena sem trânsito em julgado 

 
Atualmente, no Direito brasileiro, considera-se ultrapassada a concepção 
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segundo a qual o trânsito em julgado é pressuposto para o início da execução da 

pena. Isto porque, em 17 de fevereiro de 2016, o Supremo Tribunal Federal, julgando 

Habeas Corpus 126.292, superando posicionamento anterior (Habeas Corpus 

84.079, Rel. Min. Eros Grau) firmou a jurisprudência no sentido de que a execução 

provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que 

sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio 

constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII da 

Constituição Federal.  

 

Do mesmo modo, reafirmou esta orientação no julgamento do Recurso 

Extraordinário 964.246. Tal orientação foi legitimada pela busca de um equilíbrio 

entre o princípio da presunção de inocência e a efetividade da função jurisdicional 

penal, a qual deveria atender a valores caros não apenas aos acusados, mas 

também à sociedade, 

 
Entretanto, em 07 de março de 2017, indo mais além, a 1ª Turma do Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus 118.770, fundamentando-se na 

divergência aberta com o voto do ministro Luís Roberto Barroso, declarou ainda não 

violar o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da 

condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação 

ou de qualquer outro recurso.  

 

Tal decisão restou em consonância com a lógica do precedente firmado em 

repercussão geral no ARE 964.246-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, visto que, também 

no caso de decisão do Júri, o Tribunal não poderá reapreciar os fatos e provas, na 

medida em que a responsabilidade penal do réu já foi assentada soberanamente pelo 

Júri. 

 
De acordo com o Ministro Luís Roberto Barroso, à vista do quadro 

constitucional e legal, nada obstaria o imediato cumprimento de veredito 

condenatório proferido em plenário do Júri.  

 

Esclareceu que o estado de inocência constitui um princípio (e não uma 

regra) no Ordenamento Jurídico brasileiro e, como tal, poderia ser aplicado em 
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diferentes graus de intensidade quando posto diante de outros princípios ou bem 

jurídicos constitucionais colidentes. 

 
Tratando-se especificamente da condenação pelo Tribunal Popular, 
expôs que, uma vez que a responsabilidade penal do acusado já foi 
assentada, soberanamente, pelo Júri, de forma que, não haveria a 
possibilidade de substituir-se aos jurados quando da apreciação de 
fatos e provas, o princípio da situação jurídica de inocência obteria 
menor peso ao ser ponderado com o interesse constitucional à 
efetividade da lei penal, em prol dos bens jurídicos que esta visa 
resguardar (HERSCHANDER, 2015, p.22). 

 

Posto isto, conclui-se, que a interpretação que interdita a prisão como 

consequência da condenação pelo Tribunal do Júri, representa proteção 

insatisfatória de direitos fundamentais, como a vida, a dignidade humana e a 

integridade física e moral das pessoas. 

 
A vista disso, Prado (2012) aduziu que a legitimidade da execução 

antecipada da condenação estaria assentada na impossibilidade da rediscussão 

acerca da autoria ou materialidade. Outrossim, atentou-se ainda para o fato de que 

no caso de crimes dolosos contra a vida, mais notoriamente nos de homicídio, a 

celeridade da resposta penal constitui um fato indispensável no que tange ao 

cumprimento do papel da Justiça na promoção da segurança jurídica e na satisfação 

social. 

 
Nesse ínterim, Barroso (2015) demonstrou estar em compatibilidade com o 

posicionamento adotado nas deliberações do Supremo, no que tange à 

exequibilidade das condenações criminais após o julgamento em segundo grau de 

jurisdição. Ao final, fixou a seguinte tese de julgamento: a prisão de réu condenado 

por decisão do Tribunal do Júri, ainda que sujeita a recurso, não viola o princípio 

constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade. 

 
Ao que parece, o trânsito em julgado como requisito para o início do 

cumprimento da pena é pressuposto superado no cenário jurídico pátrio. De forma 

clara, os recentes precedentes firmados pela Corte Suprema relevam a progressiva 

perda de eficácia, que atravessa o estado de inocência no âmbito do Direito 

brasileiro. Na mesma medida, externam ainda o direcionamento conservador e 

antigarantista que assume, dia após dia, o judiciário no Brasil. 
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Desta forma, compete destacar a fundamentação superficial e confusa do 

Ministro Luís Roberto Barroso. Inaugurando um novo posicionamento, deveria, para 

tanto, ter sido rigoroso na justificação do seu parecer, buscando precisar seus 

argumentos em amplas bases doutrinárias e jurisprudenciais, de forma a tornar 

indubitável o seu discurso.  

 

Entretanto, de modo oposto, baseou-se unicamente em duas passagens 

conceituais de Guilherme de Souza Nucci (2015) acerca do princípio da soberania 

dos veredictos. Em sendo assim, não elucidou as circunstâncias do caso concreto 

que o fizeram inferir que o princípio da soberania dos veredictos deveria se sobreluzir 

diante do princípio da presunção de inocência. 

 

No mesmo sentido, o ora Ministro utilizou a compatibilidade do seu discurso 

com a lógica do precedente firmado no julgamento do Recurso Especial 964.246-RG. 

Entretanto, é sabido que as matérias em (quase) nada se relacionam: suprimindo 

ainda mais uma instância, diferentemente do que ocorreu no ARE 964.246-RG, 

Barroso passou a admitir a execução da sentença condenatória ainda em primeiro 

grau, utilizando-se ainda de uma justificativa distinta, invocando a soberania dos 

veredictos (e não a efetividade da função jurisdicional penal diante da sociedade), 

princípio que somente se adéqua ao Tribunal do Júri, de forma que é incabível sua 

utilização em processos de natureza distinta. 

 
Não subsiste, ainda, a concepção apresentada no julgamento do HC 

118.770, segundo a qual a interpretação que obste a prisão advinda da condenação 

pelo Júri representa proteção inadequada aos direitos fundamentais da sociedade. 

Ocorre que, enquanto uma forma de ameaça à liberdade do réu, o processo penal 

deve potencializar todas as suas garantias, não as minimizando em favor dos direitos 

dos demais. 

 
Neste contexto, Hershander (2015)  deve-se entender que não se está em 

jogo uma ponderação entre a efetividade da lei penal e a presunção de inocência do 

acusado (e se assim estivesse, não é árdua a tarefa de perceber que o réu jamais 

seria bem sucedido), pois, em tais casos, previu a lei a possibilidade da prisão 

cautelar, a qual resta qualificada para asseverar, ao mesmo tempo, a aplicação da 
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lei penal e a não violação ao estado de inocência, de maneira a garantir a ordem e o 

interesse público. 

 

Estabeleceu o Código de Processo Penal pátrio em seu artigo 312: 

 
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem 
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução 
criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver 

prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. 

 
Segundo Prado (2012)  não se pode querer sacrificar a liberdade do réu para 

que se atenda o clamor social. Em outras palavras, não é cauteloso renunciar o 

direito de locomoção do acusado para em troca o Poder Público (não a Justiça) 

cumprir o seu papel de promover segurança jurídica, dar satisfação social e cumprir 

sua função de prevenção geral. 

 

Lopes (2014) destaca que é preciso que esse estabeleça um limite rígido 

para se determinar até onde o processo penal poderá alcançar para convergir com 

as expectativas sociais. Em sendo assim, apesar do solo infértil, é fundamental 

que a situação jurídica de inocência, enquanto preceito reitor do processo penal, seja 

maximizada em todos os seus aspectos . 

 
Por fim, todos esses argumentos ficam ainda mais graves diante da incerteza 

da situação jurídica do réu. 

 
Tonello e Rodrigues (2012) dizem que o princípio da presunção de inocência 

ganhou um inédito direcionamento a partir do discutido posicionamento. Tal episódio 

se sucedeu, pois, emergiu a acepção de que não haveria violação ao princípio da 

não culpabilidade ao se assegurar o princípio da soberania dos veredicto. 

 

Baseia-se, então, na citada ideia de Ronald Dworkin (2002), de acordo com 

a qual os princípios não determinam por completo uma decisão, servindo tão 

somente de razões que contribuem a favor de uma decisão ou outra. Entretanto, 

somente é cauteloso assumir esta posição ao se entender que há um inevitável 

conflito entre o princípio da presunção de inocência e da soberania dos veredictos. 
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Dispondo-se de modo diverso, é possível enxergar a factível possibilidade de 

proteção de ambos os princípios concomitantemente. Isto é, poder-se-ia assegurar 

os preceitos constitucionais sem revelar um confronto direto, de modo a respeitá-los 

como elementos irradiadores, que imantam todo o Ordenamento Jurídico.  

 

Tal fato se prova, como Hershander (2015) que pela harmonia que sempre 

existiu entre o princípio da soberania dos veredictos e o sistema recurso adotado 

pela lei. De forma que, aguardando o trânsito em julgado, poder-se-á  assegurar 

ambos os princípios constitucionais, de modo que as garantias do réu não seriam 

suprimidas diante das expeditivas sociais. 

 
A situação jurídica do réu proferida em plenário não é estável, motivo primeiro 

(apesar de não único) pelo qual não se deve ser admissível à possibilidade da 

execução imediata da sentença condenatória. Além de haver a possibilidade de 

reforma da decisão do Conselho de Sentença por outro corpo de jurados, há ainda a 

possibilidade de mudança na situação jurídica do acusado pelo juiz togado sem que 

haja violação ao princípio da soberania dos veredictos. Inclusive, tal fato é ainda 

evidenciado pelo Ministro Barroso quando afirma que a prevalência da decisão do 

Tribunal do Júri é uma regra quase absoluta. 

 
Tonello e Rodrigues (2012) destacam que o Código de Processo Penal 

pátrio, em seu artigo 593, inciso III, alínea d, previu a possibilidade de interposição 

do recurso de apelação nos casos em que for a decisão dos jurados manifestamente 

contrária à prova dos autos. Ante tal circunstância, deve o tribunal ad quem dar 

provimento ao recurso para sujeitar o réu a novo julgamento, 

 
Em sendo assim, poderia a decisão ser reformada em sede de novo 

julgamento em plenário do Júri, sendo admissível uma mudança favorável na 

situação jurídica ao réu. Ou seja, plausível é a possibilidade do acusado se submeter, 

antecipadamente, a uma pena incompatível com a que seria estabelecida com o 

trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 

 

E não é difícil enxergar isto. Imaginemos que um réu, condenado em decisão 

proferida em plenário do Júri, tem seu recurso de apelação recebido e provido pelo 
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Tribunal ad quem no sentido de submetê-lo a novo julgamento em virtude de nulidade 

de decisão dos jurados que o condenou contrariando a prova dos autos.  

 

Submetido a novo julgamento, o réu foi absolvido pelo Conselho de 

Sentença, tendo a decisão transitado em julgado. Percebe-se, portanto, a não 

impossibilidade de reforma da decisão, inclusive para benefício do réu, de maneira 

que o início da execução da sentença condenatória seria de prejuízos incalculáveis 

para todo aquele que lida com o processo penal. 

 
Por todo o exposto, não subsiste o posicionamento firmado pelo Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do HC 118.770. As garantias fundamentais do 

acusado jamais poderão ser postas em cheque quando do clamor social, 

principalmente não se estando perante uma certeza jurídica. Lida-se com um dos 

direitos mais importantes tutelado pela Constituição Federal, fato que, 

evidentemente, exige maior cautela, evitado-assim, que os danos causados pelo 

processo penal sejam maximizados. 

 
3.3 A execução imediata do veredicto dos jurados: problemáticas 

 
Tonello e Rodrigues (2012) relatam que, a execução imediata da decisão 

emanada do Tribunal do Júri abre um leque de problemáticas imensuráveis, 

principalmente para aquele que sofre diretamente as consequências do processo 

penal: o réu. 

  
Hershander (2015) diz que o legislador constituinte de 1988, que o trânsito 

em julgado nascesse como um pressuposto para o início da execução da pena, 

blindando, por mais um meio, o réu da pretensão punitiva do Estado. Previu, 

ademais, muitas outras garantais processuais penais, como o contraditório, a ampla 

defesa e o devido processo legal.  

 

Entretanto, em contraposição, o ministro Luís Roberto Barroso, ao alegar a 

imodificabilidade das decisões proferidas em plenário do Júri, firmou orientação 

plausível de suprimir garantias processuais asseguradas ao acusado. 

 
Apesar de (supostamente) exaurida a matéria de fato, há que se considerar a 
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subsistência de matéria de direito, pois se assim não for, admitir-se-á a supressão 

das  garantias processuais do réu. De forma simples, pode-se demonstrar tal 

hipótese de maneira prática. Suponhamos que um réu, condenado em plenário do 

Júri interpõe recurso alegando prescrição.  

 

Em sede recursal, o Tribunal reconhece a causa extintiva da punibilidade, de 

modo que, apesar da condenação, o réu não mais estaria sujeito ao cumprimento da 

sanção penal. Em tal caso, apesar de não haver violação ao princípio da soberania 

dos vereditos, pois tratou o juiz togado de tese jurídica (restando intocável o mérito), 

o réu, caso iniciasse imediatamente a execução do veredicto dos jurados, cumpriria 

pena incompatível com o resultado final do processo.  

 

Nesse sentido, como expõe Kumode (2015) que seria o acusado submetido 

a uma privação da liberdade ilegal. Portanto, compreende-se que o exaurimento de 

matéria probatória não se confunde com o trânsito em julgado, sendo inúmeras as 

possibilidades de discussões de matéria de direito que ensejam mudança na situação 

jurídica do réu. 

 
Somado a todos esses percalços, têm-se ainda os danos imensuráveis que o 

sistema penitenciário atual causa na vida daqueles que ele se submete. 

 
Em maior ou menor profundidade, Prado (2012) coloca que as condições do 

local em que se dá o cumprimento de qualquer medida restritiva da liberdade no 

Brasil desafiam os operadores do direito. Impõe-se, no contexto conhecido e 

continuamente agravado, um (re)exame decorrente de imposição de ordem 

constitucional e que poderia se resumir ao desafio de se ver apresentar uma 

fundamentação jurídica válida para a manutenção do indivíduo no cárcere estatal tal 

qual ele se apresenta. Poderia, mas isso ainda parece pouco. 

 
Hershander (2015) diz que no caso dos estabelecimentos penais, a realidade 

é frequentemente exposta à sociedade, tornando inequívoca a compreensão sobre 

a total impropriedade do sistema, especialmente no que se refere ao caráter 

ressocializador da pena que, tanto ou mais que o aspecto retributivo, deve receber 

as reformas necessárias para que se torne efetivo, o que não ocorre sequer no 

aspecto meramente formal. 
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Entretanto, em sentido contrário ao almejado, vê-se hoje os estabelecimentos 

prisionais serem chamados de escolas do crime. Aumentam em número tanto o 

quanto crescem em péssimas condições gerais. Em sendo assim, no caro e 

ineficiente modelo brasileiro, apenas uns poucos não voltam a delinquir e, mesmo o 

eventual resultado positivo, não pode ser atribuído ao sistema penitenciário, visto 

que não oferecida ambiência ou mecanismos que objetivem a ressocialização. 

 
As barbáries apresentadas constantemente pela imprensa nacional e 

internacional já soam à sociedade como algo aceitável ou, pior, qualquer coisa que 

deva ser ignorada e relegada ao esquecimento, seja porque não há solução ou 

porque resolver não interessa.  

 

Apesar de tudo, Prado (2012) diz que ao constranger ilegalmente a liberdade 

de alguém, com a violação de garantias constitucionais é deveras grave e inaceitável 

sob qualquer argumento ou pretensa justificativa, ainda mais se tal violação é 

previamente conhecida e mesmo assim assentida por órgãos e poderes do Estado 

que têm o dever de zelo para com o cidadão. 

 
Tonello e Rodrigues (2012) dizem que a violação generalizada de direitos e 

garantias fundamentais pelo Estado é mais espantosa do que qualquer que seja a 

prática delituosa atribuída a um indivíduo ou mesmo ao conjunto daqueles 

encarcerados.  

 

No interior do sistema penitenciário, desrespeitos às prerrogativas 

constitucionais são cotidianamente presenciadas, de forma que este apresentar- se, 

em sua totalidade, inadequado à manutenção de seres humanos. Neste ambiente, 

corpos e mentes são violentados diuturnamente. 

 
Ante ao exposto, resta esclarecido que a possibilidade da execução imediata 

da sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri contribui para um 

direcionamento mais conservador e antigarantista do processo penal, de maneira a 

retroceder na perspectiva da proteção ao direito à liberdade dos réus. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O tribunal do júri é uma instituição cercada de inovações. Árduos defensores 

e incansáveis oponentes que duelam desde a sua inserção como órgão integrante do 

Poder Judiciário, alardeando vantagens e desvantagens, ressaltando as suas virtudes 

e os seus defeitos. Embora percorra toda a história do ordenamento jurídico brasileiro, 

com curtos períodos de ausência constitucional, a instituição do júri vem se 

aperfeiçoando e cada dia se encaixando mais no modelo de Direito adotado no Brasil. 

 

O contorno constitucional da soberania dos veredictos apenas foi firmado em 

1946. Antes disso, ameaçado em sua existência, a soberania do júri foi 

expressamente suprimida pelo Decreto-lei nº 167/1938, que continuou a vigorar até a 

edição da Lei nº 263/1948.  

 

Foi este último ato normativo que conferiu a feição mitigada à soberania, 

permitindo o recurso contra o mérito dos veredictos quando interpretados como 

manifestamente contrários à prova dos autos, mas restringindo os seus efeitos a um 

juízo apenas rescendente, devolvendo a um novo corpo de jurados o julgamento 

definitivo.  

 

Proferido o veredicto, não se tem a conclusão do processo, tendo em vista a 

possibilidade de sua impugnação. Neste aspecto, a presente tese procura demonstrar 

a inviabilidade de controle da decisão dos jurados, quando desfavorável ao órgão 

acusatório. Tal medida não apenas afronta a soberania dos veredictos, garantia 

constitucional erigida em prol do réu, como o direito ao duplo grau de jurisdição, 

também consagrado constitucionalmente como uma das garantias fundamentais do 

indivíduo frente ao Estado. 

 

Buscou-se com o presente artigo demonstrar que a inaplicabilidade da 

proibição do princípio da reformatio in pejus indireta nos casos de competência do 

Tribunal do Júri, sob o argumento de que a soberania dos veredictos deve prevalecer, 

é manifesta afronta ao devido processo legal.  
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Verificou-se que não se trata de conflito entre norma constitucional, ou seja, 

soberania dos jurados, assegurada expressamente na Carta Magna, e norma disposta 

na legislação ordinária, reformatio in pejus prevista no art. 617, do Código de Processo 

Penal, como é sustentado pela doutrina e jurisprudência predominante e, sim, cuida-

se de colisão entre dois princípios do processo penal.  

 

Entendeu-se, assim, que a proibição deve ser analisada sob o prisma 

constitucional, pois uma vez demonstrado que ela deriva do princípio do duplo grau 

de jurisdição, o qual, por sua vez, decorre do devido processo legal, não há o que se 

falar em sobreposição da soberania dos veredictos em relação à reformatio in pejus. 

Pelo exposto, restou evidente que a solução a ser seguida deve se ajustar na 

interpretação que vise à supremacia dos direitos fundamentais.  

 

Neste viés, observou-se que, ao se permitir a reforma para pior, se está 

colocando em risco a garantia do duplo grau de jurisdição, desta forma atemorizando 

o acusado que deseja recorrer de decisão desfavorável, surgindo assim, a 

insegurança jurídica que não deve permanecer.   
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