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RESUMO 
 

A temática é pesquisa bibliográfica que consiste no estudo sobre o instituto do Tribunal 
do na perspectiva da duração moderada do processo penal, pois a pesquisa tem como 
objetivo identificar e apurar, se mesmo com as falhas estruturais evidentes, as 
mudanças nos procedimentos no Júri, advindas da Lei n. 11.689 de 09 de junho de 
2008, colaboraram para a efetividade do princípio da duração razoável do processo, 
isto é, se foram eficazes para aumentar a agilidade do rito do Tribunal do Júri. 
Ademais, a proposta de analisar esta temática decorre da necessidade de destacar 
as controvérsias desafiadoras implementadas pela Lei nº. 11.689/2008 como 
fundamento o princípio da duração razoável do processo, que promoveu importantes 
modificações no Direito Processual Penal, tanto de 1º grau quanto na fase recursal. 
De forma crítica, procura-se estudar a citada reforma, apurando se tais alterações 
trouxeram benefícios no cotidiano forense ou se foram mera retórica política. Para 
tanto, foi utilizado método científico qualitativo de pesquisa bibliográfica e, também, o 
método hipotético-dedutivo que tem como fundamento a estruturação que parte do 
caráter geral de análise e por fim para as especificidades, a partir da compilação e por 
análise bibliográfica. Além de selecionar julgados pertinentes à temática produzidos 
pela jurisprudência dos tribunais brasileiros, a Constituição Federal brasileira, o 
Código de Processo Penal e demais legislações adequadas à temática selecionada. 
 

Palavras-Chave: Tribunal; Júri; Processo; Penal; Duração; Razoável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The thematic is a bibliographic research that consists of the study about the institute 
of the Court of the in the perspective of the moderate duration of the criminal process, 
since the research aims to identify and to verify, even with the evident structural 
failures, the changes in the procedures in the Jury, of Law no. 11,689 of June 9, 2008, 
collaborated to the effectiveness of the principle of reasonable length of the process, 
that is, if they were effective to increase the agility of the rite of the Jury. In addition, 
the proposal to analyze this issue stems from the need to highlight the challenging 
controversies implemented by Law no. 11.689 / 2008 as a basis for the principle of 
reasonable length of the proceedings, which has led to important changes in Criminal 
Procedure Law, both in the first degree and in the recursal phase. Critically, it is sought 
to study the aforementioned reform, ascertaining whether such changes have brought 
benefits in daily forensics or whether they were mere political rhetoric. For that, a 
qualitative scientific method of bibliographic research was used, as well as the 
hypothetical-deductive method, which is based on the structuring that starts from the 
general character of the analysis and finally on the specificities, from the compilation 
and bibliographical analysis. In addition to selecting judgments pertinent to the theme 
produced by the jurisprudence of the Brazilian courts, the Brazilian Federal 
Constitution, the Code of Criminal Procedure and other legislation appropriate to the 
selected theme. 
 
Keywords: Court; Jury; Process; Criminal Duration; Reasonable. 
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INTRODUÇÃO 

 

O tema desenvolvido neste trabalho monográfico fundamentou-se no 

estudo sobre instituto do Tribunal do na perspectiva da duração moderada do 

processo penal, pois a pesquisa tem como objetivo identificar e apurar, se mesmo 

com as falhas estruturais evidentes, as mudanças nos procedimentos no Júri, 

advindas da Lei n. 11.689 de 09 de junho de 2008, colaboraram para a efetividade do 

princípio da duração razoável do processo, isto é, se foram eficazes para aumentar a 

agilidade do rito do Tribunal do Júri. 

É notório ser a demora, um dos maiores problemas enfrentados atualmente 

e que o ponto mais crítico são as críticas que a sociedade faz em relação à 

morosidade da prestação jurisdicional por parte do Estado brasileiro. A prestação 

jurisdicional lenta gera uma sensação de impunidade permeada por todo o tecido 

social, de ineficiência do Estado e de qualquer poderá provocar o descrédito nas 

pessoas. Essa lentidão que permite condição de incredulidade que paira sobre a 

nossa sociedade e atinge, especialmente, o povo brasileiro. 

Portanto, com destaque nesta perspectiva é o trabalho monográfico será 

desenvolvido, sendo que no primeiro capítulo a proposta é destacar sobre o caráter 

histórico e jurídico da pena de prisão, portanto é importante destacar a conceituação 

e, também a sua gênese, para tanto foi utilizado o conceito Guilherme de Souza Nucci 

(2017), pois a pena enquanto conceituação é  sanção penal imposta pelo Estado, por 

meio da ação penal, ao criminoso como retribuição ao delito perpetrado e a prevenção 

de novos crimes. Assim, o respectivo texto subdivide-se em 02 (dois) tópicos, a saber: 

1.1 – Conceituação e a sua Gênese; e 1.2 – Espécies de Pena.  

Depois, num segundo momento da consecução do trabalho, o propósito é 

analisar sobre Neste capítulo a proposta pretende-se destacar sobre os princípios 

aplicados ao instituto do tribunal do júri, para tanto, será abordado sobre os 

princípios do devido processo legal; da celeridade processual; legalidade; 

proporcionalidade; da intervenção mínima do Estado; dignidade da pessoa; 

ampla defesa e do contraditório.  

 E no ato final, será destacada no último capítulo, a abordagem final deste 

trabalho monográfico, a respeito dos procedimentos legais e doutrinários sobre o 

instituto do tribunal do júri, isso diante da nova ordem legislativa instruída pela lei n. 
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Com o advento da Lei n. 11.689/2008 que trouxe celeridade ao procedimento. Para 

tanto, este capítulo será dividido em três tópicos, quais sejam: 3.1 Instrução Inicial 

para Realização do Tribunal do Júri; 3.2 Análise da Fase de Julgamento do Tribunal 

do Júri e 3.3 Da Instrução no Plenário. 

Ademais, a proposta de analisar esta temática decorre da necessidade de 

destacar as controvérsias desafiadoras implementadas pela Lei nº. 11.689/2008 como 

fundamento o princípio da duração razoável do processo, que promoveu importantes 

modificações no Direito Processual Penal, tanto de 1º grau quanto na fase recursal. 

De forma crítica, procura-se estudar a citada reforma, apurando se tais alterações 

trouxeram benefícios no cotidiano forense ou se foram mera retórica política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

1. CARÁTER HISTÓRICO E JURÍDICO DA PRISÃO 

 

No primeiro capítulo a proposta é destacar sobre o caráter histórico e 

jurídico da pena de prisão, portanto é importante destacar a conceituação e, também 

a sua gênese, para tanto foi utilizado o conceito Guilherme de Souza Nucci (2017), 

pois a pena enquanto conceituação é  sanção penal imposta pelo Estado, por meio 

da ação penal, ao criminoso como retribuição ao delito perpetrado e a prevenção de 

novos crimes. Assim, o respectivo texto subdivide-se em 02 (dois) tópicos, a saber: 

1.1 – Conceituação e a sua Gênese; e 1.2 – Espécies de Pena.  

 

1.1 Conceituação e a sua Gênese 
 

Conforme o conceito estabelecido por Ney Moura Teles (2006, p. 71) “A 

todo fato ilícito corresponde uma sanção. O ilícito é a violação do dever imposto pelo 

direito positivo, sob a ameaça da sanção”. Assim, o preceito basilar do Direito penal é 

quem causar um dano deve repará-lo, ressarcindo o titular do bem danificado e quem 

viola um direito, igualmente. O ilícito penal é uma espécie de ilícito jurídico, cuja 

sanção é a pena. Quem comete um crime deve sofrer a pena. Dessa maneira, a ideia 

conceitual de pena é o resultado jurídico da existência do crime, a sanção 

característica da violação da norma penal incriminadora (TELES, 2006, p. 71). 

Conforme a conceituação de Guilherme Nucci (2017, p. 716):  

 

É a sanção penal imposta pelo Estado, por meio da ação penal, ao 
criminoso como retribuição ao delito perpetrado e a prevenção de 
novos crimes. O caráter preventivo da pena desdobra-se em dois 
aspectos (geral e especial), que se subdividem (positivo e negativo): 
a) geral negativo: significando o poder intimidativo que ela representa 
a toda a sociedade, destinatária da norma penal; b) geral positivo: 
demonstrando e reafirmando a existência e eficiência do direito penal; 
c) especial negativo: significando a intimidação ao autor do delito para 
que não torne a agir do mesmo modo, recolhendo-o ao cárcere, 
quando necessário; d) especial positivo: que é a proposta de 
ressocialização do condenado, para que volte ao convívio social, 
quando finalizada a pena ou quando, por benefícios, a liberdade seja 

antecipada (NUCCI, 2017, p. 716): 

 

A pena deve ser adequada ao crime em propriedade e em quantidade. Esta 

exigência, conforme colocado no início deste capítulo, tem mais definida no talião, 

olho por olho, dente por dente. Modernamente, devem o legislador, no momento da 
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cominação, e o juiz, quando a aplica, estar atentos para a necessidade de respeitar o 

princípio da proporcionalidade entre o fato criminoso e a sanção a ele correspondente.  

A proporcionalidade “diz respeito à gravidade da lesão e à importância do bem jurídico 

atingido, em relação à pena a ser aplicada” (TELES, 2006 apud ZAFFARONI, 2003, 

p. 230). Ao se falar de pena privativa de liberdade, a maior pena deverá condizer ao 

crime que lesa o bem jurídico mais relevante de modo mais gravoso.  

Nas sociedades conhecidas como primitivas ou antigas, pode ser analisado 

nos seres humanos primitivos a formação de determinadas condutas de convívio que 

tinham como finalidade primária regulamentar a forma de proceder de alguns 

membros e o bem comum entre eles. Como exemplo a ser destacado perante este 

entendimento temos o pacto social ou contrato social que implica numa forma que 

garante a segurança do indivíduo ao proteger a comunidade, pois no exame 

determinado a partir da obra de Rousseau (1757, p. 32), o contrato social, destacou o 

caráter histórico da humanidade no mais íntimo de seus desejos, pois a controvérsia 

especificada era a pautada na ideia de protetividade dos grupos, que possibilita uma 

visão de uma verdadeira aquietação do convívio entre os indivíduos entre si, pois o 

próprio Rousseau (1757, p. 32) afirmou ser necessária:  

[...] encontrar uma forma de associação que defenda e proteja contra 
toda força comum, a pessoa e os bens de cada associado e pela qual 
cada um, unindo-se a todos, apenas obedeça a si próprio, e se 
conserve tão livre quanto antes [...]. (ROUSSEAU, 1957, p. 32). 
 
 

Neste contexto houve a necessidade de proteger a comunidade, e 

simultaneamente, o direito de ir e vir do indivíduo, apareceram as sanções como forma 

de proteger o estilo de vida organizado para aquela época, sendo elas uma das 

primeiras ocorrências de uma estruturação normativa de comportamento, como 

ensina Ney Moura Teles (2006, p. 17): 

 

O homem sempre viveu de modo que pudesse se agrupar, em razão 
de sua evidente pulsão de associação e pulverizou, no seu 
semelhante, suas necessidades, anseios, conquistas, enfim, sua bem-
estar. E desde os tempos primitivos, o ser humano quebrou 
regramentos relacionados ao convívio, lesionado seus semelhantes e 
até mesmo o próprio grupo onde vivia, tornando imprescindível a 
aplicação de um castigo (sanção). No início, a punição era uma reação 
coletiva contra as ações antissociais (TELES, 2006, p. 17). 
 



11 
 

Diante do que foi destacado na citação acima, as regras de conduta eram 

estabelecidas aos que transgredissem qualquer interesse de seus membros punia-se 

com a perda de sua paz, que incide no afugentamento do infrator da comunidade, que 

perdia a proteção do grupo, e ao estrangeiro que infligisse qualquer situação individual 

ou coletivo era aplicada a vingança de sangue. 

Num dos primeiros estágios históricos em relação a pena o que podia 

observar é em consideração a vingança que possuía caráter privado e extremamente 

severas, desproporcionais, arbitrárias e excessivas. Neste contexto, o próprio 

indivíduo que recebia a ofensa ou alguém por ele, normalmente, um seu parente de 

sangue, exercia o direito de punir, impondo ao ofensor do interesse a pena que bem 

pretendesse, em qualidade e quantidade. “Dessa maneira, a pena nasce como um 

imperativo ao comportamento de defesa ao interesse dos indivíduos, e, mais adiante, 

também do grupo, do clã, da tribo, que necessitavam de proteção contra os ataques 

de outros indivíduos” (TELES, 2006, p. 17).  

Segundo o entendimento de Ney Moura Teles (2006, p. 28), quando o crime 

praticado por algum elemento do grupo, a espécie de pena justaposta, que era uma 

vingança desproporcional, constituía uma grave lesão para o próprio grupo, cuja força 

estaria submetida, e muito, de uma numerosa quantidade de indivíduos fortes, sadios, 

capacitados para a guerra contra as outras tribos e os outros grupos que se formavam 

O mesmo autor afirma:  

Por isso, já com as primeiras penas, nasce a necessidade de limitá-
las em benefício do grupo social. Aos poucos, as comunidades vão-se 
organizando em formas primitivas de Estado e, com isso, também a 
vingança penal vai assumindo uma feição de natureza pública 

(TELES, 2006, p. 28). 

Diante da colocação do autor citado é possível identificar que quando o 

ofensor não possuía vínculos com o grupo, a vingança de caráter privado foi, nos 

primeiros contextos civilizatórios, a vingança de sangue. Este tipo de penalidade, com 

o decorrer do tempo, foi alterado por forma de aplicar punição menos enérgicas, o que 

naturalmente impunha a servidão do agressor. As primeiras formas de penas eram, 

arbitrárias, desproporcionais, excessivas, não se concretizavam sem que fossem 

limitadas, e, ao mesmo tempo que, como a vingança, adquiriram caráter divino e, mais 

tarde, a forma pública, e depois foram substituídas ou minoradas, limitadas, 

controladas, enfim, até chegar-se, bem mais tarde, à formulação do talião e da 
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composição. Conforme aponta Ney Moura Teles (2006, p. 29 apud LYRA, 1955, p. 

13): 

O talião, aplicado apenas aos atentados contra a pessoa da mesma 
raça, constituiu importante conquista, estabelecendo 
proporcionalidade entre ação e reação. O instituto da legítima defesa 
e outras retaliações guardam vestígios do talião. Outro progresso, no 
período da vingança privada, foi a composição (compositio). O ofensor 
compra a impunidade ao ofendido, ou seus representantes, com 
dinheiro, ou gado, armas, utensílios, à maneira das indenizações da 
vida, e, mesmo, da honra em vigor nos nossos dias (multas, dote à 
ofendida nos crimes sexuais, reparação do dano em geral). (TELES, 
2006, p. 29 apud LYRA, 1955, p. 13) 

 

 O Código de Hamurabi, que, segundo a história, é o documento mais antigo no 

conjunto de regramentos de caráter da antiguidade, publicado mais de dois mil anos 

a.C., destacava o talião, também denominado nas leis chinesas, persas e egípcias e 

a composição. Outra especificação destacada pelo Código de Hamurabi era a 

diferença da pena de acordo a sua posição social, conforme aponta Ney Moura Teles 

(2006, p. 30 apud LYRA, 1955, p.14):  

 

[...] há uma camada de homens livres, uma classe de homens 
capacitados de personificação jurídica, mas com liberdade mitigada 
que podem ser classificados de subalternos e uma parte de escravos, 
considerados como um bem móvel. É fácil considerar que o código 
apresenta um tratamento diferente a cada um desses componentes: 
por exemplo, aquele que, agredindo a filha de um homem livre, faz 
com que ela aborte pagará uma indenização de 10 siclos de prata; se 
se tratar da filha de um subalterno, 05 siclos; de um escravo apenas 
2. (TELES, 2006, p. 30 apud LYRA, 1955, p. 14) 
 

Mais adiante na história o, o Código de Manu, aproximadamente mil anos 

mais recente, foram encontrados apenas penas corporais, como o corte dos dedos, 

pés e mãos dos ladrões, da língua dos caluniadores, queima do homem adúltero e 

entrega da mulher adúltera aos cães, para que a devorassem (TELES, 2006, p. 30). 

Já no Direito Romano houve reconhecimento da vingança, o talião e a composição, e 

as penas se diferenciavam em detrimento das causas e dos delitos, pois a vingança 

era privativa do ofendido, do indivíduo vitimado pela conduta do agente, ou de seus 

sucessores, parentes sanguíneos, que só se afastava se houvesse a composição, 

vale dizer, se o agente do crime tivesse recursos para, literalmente, comprar outra 

solução. Conforme Ney Moura Teles (2006, p. 32 apud ZAFFARONI, 2003, p. 201):  
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Os documentos penais greco-romanos podem ser caracterizados o 
ponto temporal do poder de punição e de uma mitigada atenuação na 
barbárie da pena, como corolário de um dessemelhante ponto de vista 
política acerca do governo e da autoridade, o que possibilitou o 
surgimento da composição, isto é, a suspenção da pena por meio de 
pagamento à vítima ao a seus parentes, mas, é claro monitorada pela 
autoridade competente. O alcance da primeira diferenciação entre 
delicta publica e delicta privada. No direito romano, os primeiros eram 
caçados pelos governantes do estado em seu próprio proveito; os 
segundos, pelos particulares em benefício pessoal. (TELES, 2006, p. 
32 apud ZAFFARONI, 2003, p. 201). 

 

Segundo paráfrase extraída da obra de Ney Moura Teles (2006, p. 32) era 

comum e ao mesmo tempo importante entre os romanos analisar o lado subjetivo do 

delito, talvez por esse motivo existisse a possibilidade de composição. Os germanos 

por sua vez, consideravam a natureza objetiva do crime, ou seja, a gravidade da lesão 

ao interesse atingido pelo comportamento do agente. De qualquer modo, as penas 

eram, entre os dois povos, cruéis e desumanas, mas, o talião dos romanos não incluía 

a vingança de sangue dos germanos, até porque, com exceção dos crimes graves, a 

punição dependia do insucesso da composição entre ofensor e ofendido, vejamos 

algumas considerações colocadas por Ney Moura Teles (2006, p. 33 apud 

ZAFFARONI, 2003, p. 204) a respeito dos povos germânicos: 

 

A suspenção da liberdade segue e tem uma perspectiva de custódia, 
aplicada aos indivíduos que estavam sujeitos aos mais severos 
castigos que era cobrado por um povo faminto por distrações bárbaras 
e sangrentas. A amputação de braços, pernas, olhos, língua, 
mutilações variadas, queima de carne a fogo, e a morte, em suas mais 
variadas maneiras, promoveram um verdadeiro espetáculo que era o 
especial das multidões desse período histórico. (TELES, 2006, p. 33 
apud ZAFFARONI, 2003, p. 204). 

 

Com o surgimento do catolicismo, e como consequência um Direito 

Canônico, fez surgir ideias de humanizar e espiritualizar as penas, incorporando a elas 

o espírito cristão. Segundo, Ney Moura Teles (2006, p. 34), “noções como a da 

imortalidade da alma, que seria salva, eternamente, caso o pecador gente do crime 

se redimisse pelas penitências, pela redenção, regeneração, arrependimento e 

aperfeiçoamento”, incorporam-se à ideia de pena enquanto retribuição e, 

inegavelmente, constituem importante conquista, à medida que se humanizam os 

castigos, evitando-se o sofrimento dos condenados. Vejamos a postura colocada por 

Ney Moura Teles acerca do Direito Canônico (2006, p. 34 apud ZAFFARONI, 2003, p. 

207): 
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O Direito Canônico teve uma fundamental importância na construção 
do ideal da pena privativa de liberdade, em virtude do pressuposto viés 
de humanidade no momento de aplicar a punição, o que colabora para 
que as execuções dos bárbaros fossem enfraquecidas. Desse modo, 
a Igreja procurou alterara pena de morte pela reclusão do infrator, além 
de classificar a punição pública como a única correta. (TELES, 2006, 
p. 34 apud ZAFFARONI, 2003, p. 204). 

 

Conforme este apontamento, esta espécie de pena, a privativa de 

liberdade, era primordialmente aos religiosos que cometiam algum pecado e como 

penitência a privação de sua liberdade que na verdade era uma oportunidade ofertada 

pela igreja para que o pecador, no silêncio da reclusão, pudesse meditar sobre a 

medida da sua culpa e se arrependesse de seus pecados. 

Somente com o advento dos ideais iluministas a partir dos séculos XVII e 

XVIII que se desenvolvem e ganham forma com as proposições concretizadas por 

Cesare Beccaria (1988, s/p) é que a pena criminal passa a ganhar um matiz de 

humanidade. Com o advento da Revolução Francesa, a Declaração de Direitos 

estatuiu: “A lei só deve cominar penas exata e claramente necessárias” (TELES, 2006, 

p. 37 apud LYRA, 1955, P. 38). O ideal de imposição da pena, supostamente simples 

ou simplista, é da mais alta relevância, pois que não mais se aceitaria a punição por 

pura e simples vontade de vingança. A partir deste momento, as penas ganharam um 

caráter mais humano e até em alguns Estados Nacionais foram abolidos e em outros 

aniquilaram a pena de mortes.  

Uma nova classificação de pena, a de prisão por período aprazado, 
torna-se a mais grave entre todas. Se hoje a consideramos violenta, 
estabelece, sem dúvida, uma evolução em conexão tanto à pena 
capital quanto à de aplicação perpétua. (TELES, 2006, p. 40). 

 

Ademais, extinguiram em muito as penas de caráter lesionador corpora, as 

torturas, trabalhos forçados e as penalidades humilhantes e degradantes. Dessa 

maneira, caminha-se rumo a um novo ideal penal, o de recuperar, educar ou reformar 

o condenado. Segundo Ney Moura Teles (2006, p. 40):  

 

1.2 Espécies de Pena 

 

O rol das penas no Direito Penal Brasileiro submetem ao que vem está 

normatizado na Constituição Federal de 1.988, no artigo 5°, inciso XLVI que 
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determina: “a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as 

seguintes: a) privação ou restrição da liberdade; b) perda de bens; c) multa; d) 

prestação social alternativa; e) suspensão ou interdição de direitos.” (BRASIL, 1988, 

s/p).  

O Código Penal Brasileiro (BRASIL, 1940, s/p), no artigo 32 estabelece 

que: “as penas são: a) privativa de liberdade; b) restritiva de direito; c) multa”. Como 

se observa a Constituição e o Código Penal Brasileiro determina classificação das 

penas no Direito Brasileiro. 

De acordo com Guilherme Nucci (2017, p. 740) a pena privativa da 

liberdade “é a que limita, com maior ou menor intensidade, a liberdade do condenado, 

consistente em permanecer em algum estabelecimento prisional, por um 

determinado tempo, tudo na conformidade do regime imposto”. Ademais as penas 

privativas da liberdade do indivíduo se subdividem em: reclusão, detenção e prisão 

simples, cada uma dessas modalidades contendo suas diferenciações. Guilherme 

Nucci (2017, p.740): 

São basicamente quatro: a) a reclusão é cumprida inicialmente nos 
regimes fechado, semiaberto e aberto; a detenção somente pode ter 
início no regime semiaberto ou aberto (art. 33, caput, CP); b) a reclusão 
pode ter por efeito da condenação a incapacidade para o exercício do 
pátrio poder (atualmente, poder familiar), tutela ou curatela, nos crimes 
dolosos, sujeitos a esse tipo de pena, cometidos contra filho, tutelado ou 
curatelado (art. 92, II, CP); c) a reclusão propicia a internação nos 
casos de medida de segurança; a detenção permite a aplicação do 
regime de tratamento ambulatorial (art. 97, CP); d) a reclusão é 
cumprida em primeiro lugar (art. 69, caput, parte final, CP) (NUCCI, 
2017, p. 740).  

 

A pena de reclusão é a mais gravosa delas e precisará ser cumprida em 

regime fechado, semiaberto ou aberto. Apesar de que condições doutrinárias 

minoritárias apontem para outro sentido a doutrina majoritária tem concebido que não 

existem diferenças consideráveis entre a pena de reclusão e de detenção, contudo, 

Guilherme Nucci (2017, p. 741), considerou: 

Na realidade, na ótica do legislador de 1940 foram criadas duas penas 
privativas de liberdade. Para crimes mais graves, a reclusão, de no máximo 
30 anos, sujeitava o condenado a isolamento diurno por até três meses e, 
depois, trabalho em comum dentro da penitenciária ou, fora dela, em 
obras públicas. A detenção, de no máximo três anos, foi concebida para 
crimes de menor impacto: os detentos deveriam estar separados dos 
reclusos e poderiam escolher o próprio trabalho, desde que de caráter 
educativo (NUCCI, 2017, p. 741). 
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Do exposto são estas as diferenciações mais detalhadas entre as duas 

classificações da pena de prisão. Já a pena de detenção no dizer de no 

esclarecimento de Guilherme Nucci (2017, p. 741) “é aquela que deve ser cumprido 

em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime 

fechado”. Essa semelhante afirmativa está na segunda parte do art. 33 do CP ao 

definir que “a de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de 

transferência a regime fechado”. (BRASIL, 1940, s/p). 

É perceptível que pela própria conceituação legal, a pena de detenção se 

define por um menor rigor ao conferido à pena de reclusão. A mesma interpretação 

é a de que a está estabelecida para os crimes mais graves e já a detenção está 

determinada para os crimes de menor gravidade inferior. 

A prisão simples é um tipo de pena a ser cumprida sem rigidez 

penitenciária, estabelecimento especial ou local específico de prisão comum, em 

regime aberto ou semiaberto.  

 

Caracteriza-se por uma pena que é aplicada diante do cometimento 
de uma determinada contravenção penal, que é regulada por Lei 
própria, o Decreto Lei nº3. 688/1941, que por sua vez é infração penal 
de menor potencial ofensivo, que consiste em simples privação de 
liberdade, ou de simples recolhimento à prisão sem o rigor de 
isolamento ou reclusão, ou de trabalhos obrigatórios. (NUCCI, 2017, 
p. 745). 

 

Das penas de prisão, é a de menor rigor e atualmente com a criação da 

Lei dos Juizados Especiais, tanto no âmbito Estadual quanto Federal, têm-se como 

aquela que, por serem aplicadas a delitos de menor potencial ofensivo, podem ser 

substituídas por penas alternativas.  

Assim, analisando as três espécies de pena de prisão, vê-se que apenas 

duas delas remete o cidadão que comete uma infração penal, para o sistema 

prisional. Encaminhado ao sistema prisional, o autor da infração penal ficará sujeito 

a um dos regimes impostos pela lei penal. 

De acordo com a atual doutrina de constante de Direito Penal está 

estabelecido que a pena restritiva de direitos é [...] um composto de práticas e ações 

que visam o ideal ressocializador do indivíduo, e não tem apenas o único objetivo, 

mas com a atuação maciça da sociedade” (NUCCI, 2017, p. 749). 
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Por outro lado, as penas restritivas de direitos, são penas de caráter 
substitutivo das privativas de liberdade, com aplicação ao indivíduo até 
quatro anos, por crimes dolosos cometidos sem violência ou graves 
ameaças ou por crimes culposos, considerando que seja primário ou 
não reincidente peculiar em crime doloso e exista prognóstico de não 
voltar a cometer outros crimes (NUCCI, 2017, p. 750). 

 

São espécies do gênero das penas de caráter alternativos, contudo, não 

podem ser confundidas, pois são específicas de limitação de direitos individuais 

como a liberdade e o patrimônio. Pois, é caracterizada enquanto as penas 

alternativas constituem um gênero, as penas restritivas constituem uma espécie.  

Quanto à natureza jurídica, são sanções penais autônomas e 
substitutivas. Apresentam-se como substitutivas porque derivam da 
permuta que se faz com a pena privativa de liberdade, após a 
aplicação, na sentença condenatória. Não há tipos penais prevendo, 
no preceito secundário, pena restritiva de direito. Portanto, quando 
juiz aplicar uma pena privativa de liberdade, pode substituí-la por uma 
restritiva, pelo mesmo prazo da primeira. (NUCCI, 2017, p. 803). 

 

Segundo Guilherme Nucci (2017, p. 804) Existem três circunstâncias em 

que pode incidir o caráter substitutivo da pena restritiva de direitos e uma delas é: 

 

[...] a prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro feito 
à vítima e seus dependentes ou a entidade pública ou privada, com 
destinação social, de uma importância fixada pelo juiz, não inferior a 
um salário mínimo nem superior a 360 salários mínimos. (NUCCI, 
2017, p. 803). 

 

Possui, entre outras, a finalidade de antecipar a reparação do dano 

causado pelo crime à vítima.  Outra circunstância aplicada à pena restritiva de direitos 

e a possibilidade de perda de bens e valores, em favor do Fundo Penitenciário 

Nacional, de bens e valores conseguidos de forma lícita pelo indivíduo que recebeu 

condenação e que de qualquer maneira integram o seu patrimônio (NUCCI, 2017, p. 

804).   

Observa-se, portanto, que a perda de bens e valores é pena alternativa que 

tem por escopo indenizar o prejuízo causado pelo autor do crime à sua vítima. Pode 

ser recusada pelo condenado quando preferir ele, a aplicação da pena de privação da 

liberdade, em detrimento da aplicação desta alternativa. Outra condição para aplicar 

a pena restritiva de direitos é, segundo Guilherme Nucci (2017, p. 840): 
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TPF FPT  

A prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas é a 
atribuição de tarefas gratuitas ao condenado nas entidades 
assistenciais, hospitais, orfanatos e outros estabelecimentos 
similares, em programas comunitários ou estatais. Trata-se, em nosso 
entender, da melhor sanção penal substitutiva da pena privativa de 
liberdade, pois obriga o autor de crime a reparar o dano causado por 
meio do seu trabalho, reeducando-se, enquanto cumpre pena (NUCCI, 
2017, p. 840). 

 
A pena de multa, conforme Guilherme Nucci (2017. p. 827) pois: “trata-

se de uma sanção penal consistente no pagamento de uma determinada quantia em 

pecúnia, previamente fixada em lei, destinada ao Estado”. 

 

[...] é uma modalidade de pena patrimonial que consiste no 
pagamento por parte do sentenciado, a um fundo penitenciário de 
uma importância correspondente, no mínimo de dez e no máximo 
de trezentos e sessenta dias-multa, calculado de modo a 
corresponder a um trigésimo do salário mínimo vigente à época da 
sentença. (NORONHA, 2003, p. 247). 

 

Identifica-se nesta categoria de pena uma grande vantagem, pois não 

permite o encarceramento do condenado e o afeta numa de suas particularidades 

estabelecidas, costumeiramente, como das mais sensíveis, que é o seu patrimônio.  

No próximo capítulo, pretende-se destacar sobre os princípios aplicados 

ao instituto do tribunal do júri, para tanto, será abordado sobre os princípios do devido 

processo legal; da celeridade processual; legalidade; proporcionalidade; da 

intervenção mínima do Estado; dignidade da pessoa; ampla defesa e do 

contraditório.  
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2. PRINCIPIOLOGIA APLICADA AO TRIBUNAL DO JÚRI 

 

Neste capítulo a proposta pretende-se destacar sobre os princípios 

aplicados ao instituto do tribunal do júri, para tanto, será abordado sobre os 

princípios do devido processo legal; da celeridade processual; legalidade; 

proporcionalidade; da intervenção mínima do Estado; dignidade da pessoa; 

ampla defesa e do contraditório.  

 

 

2.1 O Devido Processo Legal 

 

Destaca-se que o art. 5.º, inc. LIV, da CF/1988, (BRASIL, 1988, s/p) 

estabelece que "ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 

processo legal". 

 

Ninguém será tolhido de sua liberdade ou de seus bens sem o devido 

processo legal. Consequência a este princípio, asseguram-se aos 

litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em 

geral o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela 

inerentes (AVENA, 2015, p. 23). 

 

Conforme destaca Avena (2015, p. 23), expõe que a   não observância do 

devido processo legal poderá resultar, até mesmo, a anulação dos atos processuais. 

Equivalendo a um regramento genérico e, dessa maneira, de espectro mais amplo, o 

devido processo legal, atualmente, é usado com bastante frequência pelos tribunais 

com o propósito de anulação dos atos processuais em diversas circunstâncias. 

Consequentemente, não existe dúvida de que no princípio do devido processo legal 

se impõe importante, caso a sua não observância poderá culminar, inclusive, a 

nulidade do processo. 

 

2.2 A Celeridade Processual 

 

O princípio da celeridade processual está normatizado no artigo 5.º, inciso 

LXXVIII, da Constituição Federal de 1.988 (BRASIL, 1988, s/p) afirma que "a todos, 
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no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo 

e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". 

Dessa maneira, Avena (2015, p. 30) que o atraso na prestação jurisdicional, 

em alguns casos, pode resultar a uma ineficácia do provimento que restou requerido. 

Nos dias de hoje, muito se tem destacado que a eficácia do processo em favor de sua 

incumbência de caráter social de erradicar o litígios e realizar a justiça. Em que pese 

a celeridade processual estar fundamentada na Constituição Federal de 1.988, há que 

ser destacado que em muitas circunstâncias os processos judiciais são morosos e eis 

que persistem os mais variados casos a serem definidos pelo Poder Judiciário. 

 

2.3 Princípio da Legalidade 

 

Tal princípio, segundo a doutrina brasileira é destacado como um dos mais 

relevantes para o Direito Penal brasileiro junto com o princípio da anterioridade da lei. 

Àquele princípio está fundamentado no artigo 2º do código penal e, também no artigo 

5º e inciso - XXXIX da Constituição Federal de 1988.  

Sobre o referido princípio, Greco (2017, p. 17-18) apud Eduardo Reale 

Ferrari (2001, p. 93) afirma que “nada mais é do que a instituição de rígidos limites ao 

direito de punir do Estado, que se traduz pela exigência de lei formal, a fim de se 

garantir a conservação dos valores do nosso Estado Democrático de Direito”. É uma 

imperatividade a observância do princípio da legalidade, que tem como finalidade 

impor limite a atuação do Estado-Juiz ao passo que não seja arbitrária, pois trata-se 

de uma sanção que coloca em privação e limita os bens jurídicos e individuais. 

Mais uma vez, sobre o princípio da legalidade, Greco (2017, p. 20) apud 

Levorin (2003, p. 99) coloca que, no meio das imposições do Estado de Direito, seria 

o imprescindível o alcance combinado a atuação do direito do Estado de penalizar, 

resguardando várias das garantias individuais, com a intenção de assegurar que o 

Estado opere conforme os meios limites legais. Então: 

 

[...] numa breve análise à luz da já consagrada Declaração dos Direitos 
do homem e do cidadão de 1789, que “nenhum indivíduo pode sofrer 
acusação, prisão ou detenção fora das situações determinadas em lei, 
etc.”, restando, assegurado, desta forma, o garantismo “nulla poena 
sine lege”. (GRECO, 2017, p. 20 apud LEVORIN, 2003, p. 99). 
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Com fundamento no princípio da legalidade a interpretação é que se abstrai 

do fundamento legal é no todo inconstitucional, em razão de que se a medida de 

segurança for aplicada por um tempo imensurável, sem previsão de tempo máximo 

estabelecido, afrontará o princípio destacado.  

Por este motivo, exposto acima, e com objetivo de solucionar a 

circunstância de indefinição, atualmente os magistrados tem utilizado a colocação de 

uma limitação ao decidir, utilizando como base o quantitativo da pena máxima 

decretada em abstrato à atuação delituosa.  

 

2.4 Princípio da Proporcionalidade 

 

Instituído na forma subjetiva no artigo 59 do Código Penal brasileiro (1940, 

s/p), a ideia do princípio é transfigurada para o que traz no contexto do princípio da 

proibição do excesso, que direciona o magistrado no estabelecimento do cálculo da 

pena-base no propósito de se cominar apena o quantitativo mínimo que foi necessário 

e satisfatório para a desaprovação e prevenir o ato delituoso.  

 

A interpretação a respeito da noção de mínimo puramente necessário 
para a fixação de pena, atualmente consolidada no artigo de lei penal 
brasileira, tem seu nascimento no início no século 18, com os 
iluministas e, também com Beccaria. No que importa e a este princípio, 
instrui Beccaria (2002), um dos maiores obstáculos aos delitos não é 
a crueldade da pena, mas, a convicção de que os delituosos serão 
punidos receberão a punição, ou seja, a eficácia desta, ainda assim 
que leves, o que exigir dedicação dos juízes e a rigidez de um 
magistrado inexorável, cuja proveito está submetida a uma legislação 
que não é pesada. (GRECO, 2017, p. 22). 

 
 

Ao destacar a respeito do princípio da proporcionalidade, remete a ideia de 

equidade, ou melhor, procura-se instituir uma equivalência entre a pena e a 

conduta/ação que foi realizada pelo agente, na proporção daquela, de forma que a 

pena não seja tão suave, de modo que estimule a vingança privada, reverberando, 

com isso, no progresso da impunidade, nem tampouco dura demais ao ponto de 

exagerar os limites da culpa do agente que comete o ilícito penal. 

É, segundo Rogerio Greco (2017, p. 23) apud Ferrari (2001, p. 134), em 

virtude do princípio que nasce a urgência de estabelecimento de um limite máximo 
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razoável do período que dura a aplicação de tal princípio no Tribunal do Júri, com 

vistas a evitar excesso da punição. Neste aspecto do princípio: 

 

[...] o interesse geral não é apenas no entendimento de que não se 

praticar mais crimes, bem como tem o objetivo de que eles sejam mais 

excepcionais na medida do mal que foi provocado ao tecido social, de 

maneira que os impedimentos que distanciam os homens das 

transgressões sejam mais vigorosos na medida que pactuem o bem 

em comum, segundo o limite do impulso que motiva a delinquir. 

(GRECO, 2017, p. 23 apud FERRARI, 2001, p. 134). 

 
Diante desta contextualização doutrinária e legal constitui uma ordem para 

a determinação de uma limitação diante da utilização do princípio no Tribunal do Júri 

 

2.5 Princípio da Intervenção Mínima do Estado 

 

Uma síntese diante de tal princípio pode determinar a interpretação de que 

o Direito Penal é restrito exclusivamente para os casos mais graves e necessários 

diante da sistemática do direito, segundo Rogério Greco (2017, p. 26) apud Eduardo 

Reale Ferrari (2001, p. 145), este princípio: 

 

[...] oferece a utilização do regulamento no processo em trâmite no 
plenário do Júri, a atuação apenas regular coloca em risco, 
seriamente, a liberdade do réu. É fundamental que o juiz presidente 
controle, com perspicácia, a eficiência da defesa do acusado. Se o 
defensor não se expressa bem, não se faz entender – nem mesmo 
pelo magistrado, por vezes –, deixa de fazer intervenções apropriadas, 
corrigindo eventual excesso da acusação, não participa da reinquirição 
das testemunhas, quando seria preciso, em suma, atua pro forma, não 
houve, certamente, defesa plena, vale dizer, irretocável, absoluta, 
cabal. (GRECO, 2017, p. 26 apud FERRARI, 2001, p. 145). 

 

Neste contexto ainda citando Greco (2017, p. 27) apud Eduardo Reale 

Ferrari (2001, p. 145) “que há uma conexão entre os princípios da intervenção mínima 

e o da proporcionalidade, uma vez que a execução daquele está pendente da 

avaliação do nível do mal que causou”.  A verificação deve transpor o exame do 

princípio da proporcionalidade, de forma que a interferência do aparato estatal seja no 

limite essencialmente necessário e razoável, com o propósito de aplicar melhor os 
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meios que são menos prejudiciais no sentido de afastar a intervenção demasiada do 

Estado de forma desnecessária.  

 

2.6 Princípio da Dignidade da Pessoa  

 

O princípio da dignidade da pessoa está normatizado na Constituição 

Federal de 1988 e destaca-se no artigo 1º. Tal princípio deve estar exposto em todas 

as etapas do procedimento processual penal e, por conseguinte, no momento de 

aplicar a sanção penal, e, também e, consequentemente, na imposição da medida de 

segurança.  O entendimento de Rogério Greco (2017, p. 42) apud Eduardo Reale 

Ferrari (2001, p. 120) é que: 

 

[...] o princípio fundamental do Estado democrático de direitos, 
inclusive com tem força impositiva para as autoridades do Estado 
entregue ao indivíduo transtornado mental/delinquente e doente 
requisitos máximos de dignidade para o seu tratamento, considerando, 
fundamentalmente, salubridade no âmbito do tratamento institucional 
e a assistência de técnicos profissionais e capazes trabalhando para 
a recuperação daqueles, progressividade terapêutica, individualidade 
no cumprimento da medida de segurança e, disseminado a 
propagação de princípios motivadores e fundamentais para à 
comunhão de uma sociedade política e plural. (GRECO, 2017, p. 42 
apud FERRARI, 2001, p. 120). 

  

Ainda para Greco (2017, p. 42) apud Ferrari (2001, p. 120), e também com 

fulcro no princípio, os que cumprem a medida de segurança devem ter “executados 

todos os seus direitos e resguardada todas as liberdades individuais, e acima de tudo, 

a constituição de um limite de aplicação medida de internação, cuidando para se 

impedir a desumanidade e diminuir o impacto do sofrimento desses indivíduos”.  

 

2.7 Princípio da ampla defesa 
 

Este princípio fiança ao réu, circunstâncias que lhe permitam oferecer no 

processo todos subsídios tendentes a eleger a fidedignidade dos fatos.  

Este princípio situa-se conexo a outros princípios e garantias, especialmente 

ao contraditório e ao devido processo legal. Nesta orientação GRECO (2017, p. 54), 

acastela que a ampla defesa é sequela do contraditório: 
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Se por intermédio do contraditório se reconhece a absoluta igualdade 
entre as partes, será por meio da ampla defesa que tal igualdade 
ganhará corpo, tornando-se efetiva e palpável. A ampla defesa 
consiste, portanto, na possibilidade do réu em contraditar por completo 
a acusação (GRECO, 2017, p. 54). 

 

Sendo assim não se pode denegar que as garantias constitucionais 

processuais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal (entre 

outras), são princípios basilares na coagulação dos escopos de um Estado 

Democrático de Direito, entre os quais estão o asilo aos direitos basilares de seus 

administrados. 

Greco (2017, p. 56), sobre a ampla defesa afirma ainda: 

Por ampla defesa, entende-se o asseguramento que é dado ao réu de 
condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os 
elementos tendentes a esclarecer a verdade ou mesmo de omitir-se 
ou calar-se, se entender necessário (GRECO, 2017, p. 56). 

 

Para Greco (2017, p. 56) a defesa só será ampla se realizada de forma técnica 

(por meio de profissional habilitado) incluída à autodefesa (feita pelo próprio acusado). 

Esse Princípio é o elo de união entre os atos do processo e os demais princípios 

regentes da proteção do acusado. 

Em síntese, Greco (2017, p. 56), pondera que como os meios essenciais à 

ampla defesa: ter conhecimento explícito da responsabilidade que lhe foi aduzida; 

pode deduzir alegações contra a acusação; poder acompanhar a prova produzida e 

fazer contraprova; ter defesa técnica por advogado; e poder recorrer de decisão 

adversa.  

 

2.9 Princípio do Contraditório 
 

Este princípio é dirigido pela natureza de igualdade entre as partes, tanto a 

acusação, quanto defesa oferece de idênticos prazos e oportunidades. Rogério Greco 

estabelece que (2017, p. 60) orienta que sem o contraditório, não há se falar em 

devido processo legal, pois, o contraditório é a segurança de que para todo ato haja 

uma apropriada reação, garantindo-se, a integral equidade de conveniências 

processuais.  
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Nesse sentido, leciona Greco que (2017, p. 62) que “é uma espécie de 

isonomia entre todos os litigantes do processo, praticamente realçando a máxima: 

todos são iguais perante a lei, como se as partes fossem pessoas”. O princípio do 

contraditório é desinente da igualdade processual que deve haver entre as partes, 

pelo qual se depara em arranjo de paridade frente ao Estado representado pelo juiz, 

sendo que deverão ser ouvidas e tratadas em igualdades de condições. 

Acerca do princípio do contraditório: 

Consubstancia-se na necessidade de confrontar as partes, dando 
ciência à parte adversa de todos os atos praticados pela parte autora, 
para que possa contraditá-los, e vice-versa. Infere-se que, ao menos 
no processo penal, mencionado princípio não se limita a dar ciência 
ao réu da instauração de uma ação em seu desfavor, devendo ser 
pleno, ou seja, observado em todo o desenrolar processual, até o seu 

encerramento (GRECO, 2017, p. 63 apud FERRARI, 2001, p. 123). 

 

Presentemente, a maior parte dos doutrinadores assegura que o processo 

penal não pode acender na falta do contraditório. É cogente à análise perfeita do 

contraditório, no andamento de toda a extensão do processo, ainda que o acusado 

seja revel. Sustenta Greco (2017, p. 64) que:  

A existência de duas partes digladiando-se perante um julgador 
imparcial, a necessidade de que ambas sejam ouvidas, a possibilidade 
conferida a elas de arrazoarem seus pedidos e impugnarem os 
adversos, tudo conduzindo a uma decisão final do julgador - que não 
pode desprezar as alegações das partes, antes tem que se estruturar 
sobre elas -, faz com que a doutrina aponte a natureza dialética do 
processo acusatório, que se estrutura sobre o movimento (bilateral) de 
oposição constante das partes (GRECO, 2017, p. 64). 

 

O acatamento do princípio do contraditório é uma garantia imperativa às 

partes já que mira garantir a dignidade do incriminado, além de possuir o importante 

papel de auxiliar na legitimação da decisão a ser proferida. 
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3. PROCEDIMENTOS LEGAIS E DOUTRINÁRIOS SOBRE O INSTITUTO DO 

TRIBUNAL DO JÚRI 

 

 

Neste último capítulo a abordagem final deste trabalho monográfico 

destaca a respeito dos procedimentos legais e doutrinários sobre o instituto do tribunal 

do júri, isso diante da nova ordem legislativa instruída pela lei n. Com o advento da 

Lei n. 11.689/2008 que trouxe celeridade ao procedimento. Para tanto, este capítulo 

será dividido em três tópicos, quais sejam: 3.1 Instrução Inicial para Realização do 

Tribunal do Júri; 3.2 Análise da Fase de Julgamento do Tribunal do Júri e 3.3 Da 

Instrução no Plenário. 

 

3.1 Instrução Inicial para Realização do Tribunal do Júri 

 

 

O Tribunal do Júri foi instituído no Brasil pela Lei de 18 de junho de 1822, 

para os delitos de imprensa, sendo constituído inicialmente por 24 juízes de fato. 

Atualmente, a sua composição é inteiramente diferente, o mesmo ocorrendo com a 

respectiva competência. Para fins de julgamento, o Tribunal é composto pelo Juiz-

Presidente e pelo Conselho de Sentença. Este é integrado por sete jurados leigos, 

isto é, por pessoas do povo, selecionado por meio de sorteio em procedimento 

regulado em lei. O Juiz-Presidente é órgão do Poder Judiciário, integrante da carreira, 

daí por que denominado juiz togado. Ao Juiz-Presidente caberão a direção e a 

condução de todo o procedimento, bem como a lavratura da sentença final, após as 

conclusões apresentadas pelo corpo de jurados, por meio de respostas aos quesitos 

formulados previamente sobre as questões de fato e de direito (PACELLI, 2017, p. 

327). 

 

Nos termos do art. 5º, XXXVIII, da CF, são assegurados ao Tribunal 
do Júri: a plenitude da defesa; o sigilo das votações; a soberania dos 
veredictos; a competência para os crimes dolosos contra a vida 
(PACELLI, 2017, p. 327). 

 
 

No Brasil, os jurados integrantes do Conselho de Sentença deverão 

responder aos quesitos a eles apresentados, de cuja resposta o Juiz-Presidente (juiz 

togado) explicitará o conteúdo da decisão e formará o convencimento judicial final. Se 

condenatória a decisão, passará à aplicação da pena cabível. O sigilo das votações 
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impõe o dever de silêncio (a regra da incomunicabilidade) entre os jurados, de modo 

a impedir que qualquer um deles possa influir no ânimo e no espírito dos demais, para 

fins da formação do convencimento acerca das questões de fato e de direito em 

julgamento. Dessa maneira, aos olhos da lei, estaria melhor preservada a pluralidade 

da decisão. (PACELLI, 2017, p. 327).  

Com o advento da Lei n. 11.689/2008, a primeira fase do processo de 

competência do Tribunal do júri, inicia-se com o recebimento da defesa escrita, após 

a citação válida do réu. Pela sistemática anterior, inaugurava-se como interrogatório, 

após a citação do réu. Havia ainda o prazo de três dias para a apresentação de defesa 

prévia, que não mais subsiste. Pela nova sistemática, após a citação, o réu terá dez 

dias para apresentar sua defesa. Trata-se, portanto, de importante instrumento da 

defesa, no qual poderão ser abordadas questões preliminares, arguição de exceções 

dilatórias ou peremptórias, matéria de mérito e amplo requerimento de provas, 

devendo também ser arroladas testemunhas. Não houve modificação quanto ao 

número de testemunhas a serem arroladas, sendo que poderão ser selecionadas oito 

testemunhas (CAPEZ, 2015, p. 407). 

 

Art. 406. O juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, ordenará a citação 
do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 
(dez) dias. § 1º O prazo previsto no caput deste artigo será contado a 
partir do efetivo cumprimento do mandado ou do comparecimento, em 
juízo, do acusado ou de defensor constituído, no caso de citação 
inválida ou por edital. § 2º A acusação deverá arrolar testemunhas, até 
o máximo de 8 (oito), na denúncia ou na queixa. § 3º Na resposta, o 
acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua 
defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 
pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8 (oito), 
qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 
necessário. (Artigo com redação dada pela Lei nº 11.689, de 9/6/2008, 
publicada no DOU de 10/6/2008, em vigor 60 dias após a publicação). 
(BRASIL, 1941, s/p). 

 
 

O procedimento do Tribunal do Júri é bifásico. Há, em verdade, duas fases 

muito bem delineadas. A primeira seria destinada à formação da culpa, denominada 

instrução preliminar, enquanto a segunda ao julgamento propriamente dito, ou da 

acusação em plenário. A distinção tem destino ou destinatários certos. É que o 

julgamento dos crimes da competência do Tribunal do Júri é atribuído a pessoas não 

integrantes do Poder Judiciário, escolhidas aleatoriamente nas diferentes camadas 

http://www2.camara.gov.br/internet/legislacao/legin.html/textos/visualizarTexto.html?ideNorma=576196&seqTexto=99453&PalavrasDestaque=
http://www2.camara.gov.br/internet/legislacao/legin.html/textos/visualizarTexto.html?ideNorma=576196&seqTexto=99453&PalavrasDestaque=
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sociais da comunidade, de quem, em regra, não se espera qualquer conhecimento 

técnico sobre a matéria.  

 

Por isso, e para que o julgamento se realize com a necessária ou 
possível imparcialidade, e com observância das normas e regras 
relativas à contribuição das partes na formação da decisão final, prevê 
a lei que a matéria submetida a julgamento pelo Conselho de Sentença 
seja encaminhada do modo mais simplificado possível. Como não se 
exige, nem se poderia exigir, ao menos rigorosamente, que os jurados 
fundamentem racionalmente suas decisões, pela via argumentativa 
vige, em relação a eles, a regra da íntima convicção, e não o livre 
convencimento motivado, essas são manifestadas por meio de 
respostas a quesitos específicos. E para que aí se chegue, é também 
necessário que todas as questões relevantes e pertinentes sejam 
encaminhadas do modo mais claro possível. Daí a apresentação de 
quesitos para respostas absolutamente objetivas sim ou não (PACELLI, 
2017, p. 329). 
 

A Lei nº 11.689/08 modificou inteiramente a regulamentação do Tribunal do 

Júri, no CPP. De todo modo, houve modificação integral dos dispositivos do Código. 

O procedimento na instrução preliminar é praticamente o mesmo do procedimento 

comum do rito ordinário o do art. 394, I, CPP, na redação dada pela Lei nº 11.719/08, 

portanto: 

 

Resumidamente: se não for o caso de rejeição liminar da denúncia por 
ausência de pressupostos processuais e de condições da ação (art. 
395, CPP), o juiz receberá a denúncia ou queixa (ação subsidiária), 
determinando a citação do réu para apresentação de resposta escrita, 
no prazo de 10 (dez) dias (art. 406, CPP); não apresentada a resposta 
no prazo legal pelo réu citado pessoalmente, o juiz nomeará defensor 
para fazê-lo (art. 408, CPP); na citação por edital, aplicar-se-á o art. 
366 do CPP (art. 406, § 1º, CPP); abertura de vista à acusação sobre 
questões preliminares e juntada de documentos, em 5 (cinco) dias (art. 
409, CPP); designação de audiência para a produção da prova 
(testemunhal, pericial etc.), apresentação de alegações finais e 
prolação da decisão (pronúncia, impronúncia, absolvição sumária ou 
desclassificação, incluindo a mutatio libelli), no prazo de 10 (dez) dias 
(art. 410, CPP); se não for possível a sentença em audiência, o juiz 
deverá apresentá-la em 10 (dez) dias (art. 411, § 9º, CPP); o 
procedimento deverá ser concluído em 90 (noventa) dias (art. 412, 
CPP) (PACELLI, 2017, p. 329). 

 
 

Feita a imputação da existência de um crime da competência do Tribunal 

do Júri, o julgamento dos fatos deverá pertencer, em princípio, àquela jurisdição. O 

problema é que o Direito Penal, a par de incriminar determinadas condutas, prevê 

hipóteses em que essas ações, mesmo quando realizadas, não constituirão 
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efetivamente crimes, se praticadas em razão de específicas circunstâncias de fato, ou 

quando praticadas por determinadas pessoas, em específicas situações. As 

excludentes de ilicitude ou causas de justificação e de culpabilidade excluem o crime 

e a correspondente punibilidade, por força, então, do próprio ordenamento (arts. 21, 

22, 23, 26 e 28, § 1º, todos do Código Penal. (PACELLI, 2017, p. 330). 

 

E quando não se cuidar de crime, não haverá motivo para se reclamar 
a competência do Tribunal do Júri. De tal perspectiva, o nosso Direito 
reserva ao Judiciário, e mais especificamente ao juiz encarregado da 
instrução preliminar, a apreciação prévia de algumas questões ligadas 
à efetiva existência de crime doloso contra a vida. É claro que 
semelhante providência não deixa de ser, em certa medida, uma 
subtração da competência do Tribunal do Júri, tendo em vista que a 
última palavra acerca da matéria (sobre ser ou não crime doloso contra 
a vida) deveria ser sempre daquele tribunal. (PACELLI, 2017, p. 330). 
 

Ocorre que as peculiaridades da jurisdição do júri popular – integrado por 

leigos, sem conhecimento do Direito e das leis, e no qual, em regra, a formação do 

convencimento dos jurados pode ocorrer mais pelos insondáveis caminhos da 

dramaticidade e da emoção com que se desenvolve a atuação das partes em plenário 

do que pela atuação do Direito – estão a recomendar a adoção de algumas cautelas. 

Assim, e por exemplo, quando resultar provada a instrução criminal ter o 

agente praticado o fato acobertado por quaisquer das causas excludentes da 

criminalidade, poderia ser perigoso o encaminhamento da matéria ao Conselho de 

Sentença. Os riscos de uma condenação obtida mais pela excelência da performance 

pessoal do responsável pela acusação que pelo exame sereno e cuidadoso dos fatos 

não valem a preservação, a qualquer custo, da competência do Tribunal do Júri.  

 

Por isso, prevê o art. 415 que o juiz poderá absolver sumariamente o 
acusado, quando (a) estiver provada a inexistência do fato (I); (b) 
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato (II); (c) o fato não 
constituir infração penal (III) e (d) estiver demonstrada causa de 
isenção da pena ou de exclusão do crime (IV), à exceção dos casos 
de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida 
de segurança. (PACELLI, 2017, p. 330). 

 
 

Afirmada inicialmente, pelo Ministério Público, a existência de crime doloso 

contra a vida, o juiz, após o encerramento da instrução preliminar, poderá entender 

de modo diverso. Diz o art. 419 do CPP que: 
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[...] quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da 
existência de crime diverso dos referidos no art. 74, § 1º [crimes 
dolosos contra a vida], e não for competente para o julgamento, 
remeterá os autos ao juiz que o seja. (BRASIL, 1941, s/p). 

 

Como se observa, após a Lei nº 11.689/08, não se previu mais, ao menos 

expressamente, a necessidade de reabertura mínima da instrução, após a 

desclassificação, como constava do revogado texto do art. 410, CPP. Essa é a 

chamada desclassificação própria, por meio da qual o juiz reconhece a existência de 

crime diverso dos crimes dolosos contra a vida. Deverá ele, então, remeter os autos 

ao juiz competente. Ali, e por força do princípio da identidade física do juiz (art. 399, § 

2º, CPP), deverá o juiz renovar os atos de instrução. (PACELLI, 2017, p. 331). 

 

Note-se que não há mais previsão expressa nesse sentido, como era 
o caso da ordem anterior. No entanto, a estrutura processual fundada 
na identidade física do juiz e na imediatidade da prova está a exigir tal 
providência, quando nada para o esclarecimento da prova 
testemunhal e a inquirição do acusado, que tem direito a ser ouvido 
pelo juiz da causa, conforme previsto no Pacto de San José da Costa 
Rica (art. 8º, 1 e 2). Observa-se que isso é possível em razão de a 
própria lei reservar ao Judiciário a definição prévia do que seja crime 
doloso contra a vida, para o fim de encaminhar a questão ao Tribunal 
do Júri. (PACELLI, 2017, p. 331). 

 
 

Se a fase da instrução preliminar é reservada à identificação da existência, 

provável e/ou possível, de um crime da competência do Tribunal do Júri, nada mais 

lógico que se reserve ao juiz singular uma certa margem de convencimento judicial 

acerca da idoneidade e da suficiência do material probatório ali produzido. Quando o 

juiz, após a instrução, não vê ali demonstrada sequer a existência do fato alegado na 

denúncia, ou, ainda, não demonstrada a existência de elementos indicativos da 

autoria do aludido fato, a decisão haverá de ser de impronúncia (art. 414, CPP).  

 

A rigor, ao menos para a classificação de atos judiciais que adotamos, 
não se pode incluir a decisão de impronúncia entre as sentenças 
propriamente ditas. Tratar-se-ia, ao contrário, de decisão interlocutória 
mista, porque encerra o processo, sem, porém, julgar a pretensão 
punitiva, ou seja, sem implicar a condenação ou a absolvição do 
acusado. (PACELLI, 2017, p. 332). 

 

No entanto, a classificação dos atos processuais tem em mira a teoria dos 

recursos, isto é, da identificação dos recursos cabíveis, devemos incluir a decisão de 
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impronúncia entre as sentenças, unicamente em atenção à opção legislativa (art. 416, 

CPP), cujos termos indicam que “contra a sentença de impronúncia e de absolvição 

sumária caberá apelação”. E, como se sabe, não há apelação contra decisões 

interlocutórias.  

Na impronúncia, como vimos, o fundamento da decisão é a ausência de 

provas da existência do fato, bem como de elementos indicativos da autoria. Se assim 

é, o seu reverso, a pronúncia, há de exigir exatamente o contrário. Segundo Eugênio 

Pacelli (2017, p. 332): 

 

Pronuncia-se alguém quando, ao exame do material probatório levado 
aos autos, pode-se verificar a demonstração da provável existência de 
um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta 
autoria. Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a 
existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em 
relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já 
em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, 
devendo o juiz, tanto quanto possível, abster-se de revelar um 
convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a 
decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade 
e não o de certeza. (PACELLI, 2017, p. 332). 

 
 

Por essas razões, dispõe o art. 413, § 1º, CPP:  
 

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da 
materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria 
ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que 
julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras 
e as causas de aumento. (BRASIL, 1941, s/p). 
 

 

Por fim, a intimação da pronúncia. O processo não seguirá enquanto não 

intimado o réu da decisão de pronúncia. Diz o art. 420, CPP, que a intimação da 

pronúncia será feita (a) pessoalmente ao réu, ao defensor nomeado e ao Ministério 

Público (I); (b) ao defensor constituído, ao querelante e ao assistente da acusação, 

pela imprensa (II); e (c) por edital, o acusado solto não encontrado (parágrafo único, 

art. 420, CPP). Como se vê, as modificações do procedimento do Tribunal do Júri não 

contemplaram a distinção entre crimes afiançáveis e crimes inafiançáveis, para fins 

de intimação (anterior redação dos arts. 414/415).  O procedimento deverá se encerrar 

no prazo máximo de 90 (noventa) dias (art. 412, CPP).  
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3.2 Análise da Fase de Julgamento do Tribunal do Júri 
 

Estando preclusa a decisão de pronúncia, os autos serão encaminhados 

ao Juiz-Presidente do Tribunal do Júri (art. 421, CPP). Com a Lei nº 11.689/08, o 

procedimento foi simplificado, não se prevendo mais a contestação a ele. 

Devidamente intimadas a tanto, as partes, acusação e defesa, apresentarão o rol de 

testemunhas 5 (cinco) no máximo que irão depor em plenário, bem como indicarão os 

meios de prova que ainda pretendem produzir, facultando a juntada de documentos 

(art. 422). Havendo assistente de acusação, deverá ele ser intimado, para que possa 

exercer as faculdades processuais indicadas no art. 271, CPP. Se o Ministério Público 

não tiver arrolado o número máximo de testemunhas, o assistente poderá completar 

o rol. (PACELLI, 2017, p. 334). 

 

Eis um problema. Se houver a reunião de processos conexos, como 
sustentar que o número máximo de testemunhas seja aquele (de 
cinco)? É por isso que sustentamos que o limite de testemunhas é 
para o fato e não para a acusação ou a defesa, ou para cada processo. 
Todavia, como não se pode correr o risco de embaraçar o 
procedimento do júri, o ideal é que se promova a separação facultativa 
dos processos, com fundamento no art. 80, CPP.  (PACELLI, 2017, p. 
336) 

 

Naturalmente, como o julgamento será feito pelo Tribunal do Júri e não 

mais pelo juiz singular, salvo a hipótese de desclassificação, quando competirá ao 

Juiz-Presidente, devem as partes se ocupar do convencimento dos membros do 

Conselho de Sentença. Assim, não só a prova testemunhal poderá e deverá ser 

repetida, mas qualquer outra que tenha o mesmo propósito. A prova pericial, como é 

intuitivo, dispensará novo laudo, ao menos como regra. O que não impedirá que o(s) 

perito(s) oficial(ais), bem como eventuais assistentes técnicos já admitidos em juízo, 

sejam intimados para esclarecimentos acerca de suas convicções.  (PACELLI, 2017, 

p. 336) 

 

Em relação às testemunhas, observe-se que a parte poderá valer-se da 
cláusula da imprescindibilidade (art. 461, CPP). Se, intimada, ela não 
comparecer, será conduzida coercitivamente, podendo, ou não, ser 
adiado o julgamento para o primeiro dia desimpedido. No entanto, se 
ela não for encontrada no endereço indicado, após regulares 
diligências, certificadas pelo oficial de justiça, o julgamento será 
realizado sem ela (PACELLI, 2017, p. 336) 
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Nos termos do art. 427 do CPP, se o interesse da ordem pública o reclamar 

ou se houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou sobre a segurança pessoal do 

réu, o Tribunal (de segunda instância), a requerimento de qualquer das partes, 

incluindo o assistente de acusação, ou mediante representação do juiz, poderá 

determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, 

onde não subsistam tais motivos, com preferência daquela mais próxima. No Tribunal, 

o Relator, se entender relevantes os fundamentos, poderá determinar a suspensão do 

julgamento pelo júri, desde que o faça motivadamente. O Juiz-Presidente será ouvido 

acerca da providência, se não tiver sido ele o autor da solicitação de desaforamento.  

 

Não se admitirá o desaforamento na pendência de recurso contra a 
pronúncia e nem quando já realizado o julgamento, a não ser em 
relação a fato ocorrido durante ou após o julgamento então anulado. 
É dizer: quando fatos ocorridos durante o julgamento justifiquem a sua 
anulação, e, também, quando, por qualquer hipótese, tiver sido 
anulado o julgamento, ocorrer fato posterior que justifique o 
desaforamento. Poderá ocorrer o desaforamento na hipótese de 
atraso superior a 6 (seis) meses na realização do julgamento, 
contados a partir do trânsito em julgado da decisão de pronúncia, 
quando fundado em excesso de serviço no foro judicial (art. 428, CPP). 
Todavia, não se computarão no atraso as diligências, adiamentos ou 
incidentes de interesse da defesa (§ 1º). (PACELLI, 2017, p. 337) 

 

Como os jurados exercem função jurisdicional, também relativamente a 

eles deverá ser exigido o compromisso da imparcialidade. Assim, valem em relação a 

eles as regras de impedimento, suspeição e incompatibilidade previstas nos arts. 112, 

252, 253 e 254 do CPP, aplicáveis aos juízes togados, além de outras previstas 

expressa e especificamente. É o caso do impedimento em relação ao(s), (a) marido e 

mulher, (b) ascendente e descendente, (c) sogro e genro ou nora, (d) irmãos e 

cunhados, durante o cunhado, (e) tio e sobrinho, (f) padrasto, madrasta e enteado, (g) 

pessoas que mantenham união estável reconhecida (oficialmente, acrescentaríamos 

nós) como entidade familiar (art. 448, CPP).  

 

Os apontados vícios (impedimentos, incompatibilidades e suspeição) 
devem ser reconhecidos de ofício pelos jurados. Se não o forem, as 
partes poderão fazê-lo oralmente, “decidindo de plano o presidente do 
Tribunal do Júri, que a rejeitará se, negada pelo recusado, não for 
imediatamente comprovada” (art. 106, CPP). A exclusão dos jurados 
por impedimento, suspeição ou incompatibilidade não impedirá que 
eles sejam computados para a constituição do número legal, conforme 
o disposto no art. 451 do CPP. (PACELLI, 2017, p. 337) 
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Diz, ainda, o art. 449 que não poderá servir o jurado que tiver funcionado 

em julgamento anterior do mesmo processo ou que tiver manifestado, previamente, 

disposição para condenar ou para absolver o acusado. Também não se aceitará o 

jurado que, havendo concurso de pessoas, houver integrado o Conselho de Sentença 

que julgou outro ou outros acusados. Todas essas hipóteses dizem respeito à 

incompatibilização e de impedimento dos jurados.  

Nos termos do disposto no art. 468, CPP, as partes poderão recusar 

imotivadamente até três jurados cada uma. Trata-se da denominada recusa imotivada 

ou peremptória, que não exige qualquer justificativa, dependendo apenas de livre 

escolha imotivada dos interessados (defesa e Ministério Público), a partir de 

considerações pessoais acerca de cada um dos jurados. Se forem dois ou mais réus, 

o art. 469 dispõe que poderá incumbir-se das recusas apenas um defensor, sendo 

abolida pela Lei nº 11.689/08 a cisão automática do julgamento, prevista 

anteriormente na antiga redação do art. 461 do CPP, que ocorria quando as recusas 

dos defensores dos réus não coincidiam. (PACELLI, 2017, p. 338) 

 

O Tribunal do Júri é composto por 1 (um) juiz togado, seu presidente, 
e por 25 (vinte e cinco) jurados que serão sorteados dentre os 
alistados, 7 (sete) dos quais constituirão o Conselho de Sentença em 
cada sessão de julgamento. Até o momento de abertura dos trabalhos 
da sessão, o Juiz-Presidente decidirá os casos de isenção e dispensa 
dos jurados, bem como eventuais pedidos de adiamento. O 
julgamento será adiado pelo não comparecimento do Ministério 
Público e do defensor técnico. No primeiro, do Ministério Público, a 
única alternativa que se abre ao juiz é a comunicação do fato às 
instâncias correcionais daquele órgão, já que não existe a 
possibilidade de designação de promotor ad hoc, isto é, para o ato. 
(PACELLI, 2017, p. 338). 

 

No segundo caso, de ausência do defensor técnico, o julgamento será 

adiado apenas uma vez, devendo o juiz intimar a Defensoria Pública, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias antes da nova sessão. Haverá também 

adiamento do julgamento quando não se requisitar o réu preso, salvo quando ele e 

seu advogado requererem a dispensa de comparecimento (art. 457, § 2º, CPP). De 

outro lado, não haverá adiamento pelo não comparecimento do acusado solto, do 

assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido regularmente intimado.  

 

Como o Ministério Público deve retomar a ação pública promovida 
pelo particular (ação privada subsidiária da pública) em caso de 
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desídia deste, o julgamento poderá se realizar normalmente. 
Comparecendo pelo menos 15 (quinze) jurados, o Juiz-Presidente 
declarará instalados os trabalhos, anunciando o processo a ser 
submetido a julgamento (art. 463, CPP). Não completado o aludido 
número mínimo, realizar-se-á o sorteio de suplentes, tantos quantos 
sejam necessários, designando-se nova data para a sessão do júri. Os 
jurados devem permanecer incomunicáveis a partir do sorteio de seus 
nomes, sob pena de exclusão do Conselho de Sentença e multa de 
um a dez salários-mínimos (art. 466, § 1º, CPP) (PACELLI, 2017, p. 
339). 

 
Sobre a quesitação a Lei nº 11.689/08 trouxe grande simplificação na 

quesitação. É a seguinte a ordem de quesitos:  

 

a) sobre a materialidade do fato: isto é, sobre a existência do fato, nos 
limites em que imputado ao acusado. A indagação deverá abranger, 
sobretudo, o resultado, ou seja, a efetiva lesão ao bem jurídico, tal 
como narrado na acusação e reconhecido na pronúncia. A nosso 
aviso, deveria ser aqui o esclarecimento da forma consumada ou 
tentada do resultado. O art. 483, § 5º, contudo, estabelece que 
semelhante indagação deva ser feita apenas após o segundo quesito 
(da autoria e participação).  b) sobre a autoria e a participação: aqui 
será preciso atentar à modalidade descrita na acusação e reconhecida 
na pronúncia. A imputação de autoria e de coautoria é diferente, 
evidentemente, da participação, na medida em que esta não abrange 
necessariamente os elementos do tipo, ressalvada a hipótese, por 
exemplo, da chamada autoria de escritório (na teoria finalista da ação), 
na qual a ação de participação pode ser entendida como de autoria, 
não envolvendo a realização dos elementos e circunstâncias do tipo. 
c) se o acusado deve ser absolvido: essa a grande mudança no 
processo penal brasileiro, relativamente ao júri. Na verdade, é 
perfeitamente compreensível um quesito com esse grau de abstração 
e de subjetividade. Em uma jurisdição na qual a decisão dispensa 
motivações não há de espantar a possibilidade de solução imediata da 
causa, pela antecipação do convencimento do jurado. d) se existe 
causa de diminuição de pena alegada pela defesa: obviamente, 
apesar da ambiguidade do texto, a indagação é acerca da existência 
da causa de diminuição e não de causa alegada pela defesa. Ora, a 
pergunta há de se dirigir precisamente sobre a causa ou causas de 
diminuição ou de privilégio (privilegiadoras) apontadas na defesa. E a 
nosso aviso, ainda que não alegada pela defesa, deve o quesito 
especificá-la, até porque se trata de diminuição obrigatória (legal) da 
pena. Evidentemente, deve vir antes de qualquer circunstância que 
possa aumentar a pena. e) se existe circunstância qualificadora ou 
causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em 
decisões a ela posteriores (ver, por exemplo, art. 421, § 1º, CPP), 
admitindo a acusação: de ver-se que as circunstâncias qualificadoras 
dizem respeito ao próprio tipo penal em que seja incurso o acusado, 
devendo constar necessariamente da denúncia, ou ser incluída pela 
mutatio libelli (art. 411, § 3º, c/c art. 384, CPP). (PACELLI, 2017, p. 
340). 
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3.3 Da Instrução no Plenário  
 

O novo procedimento no júri, por razão não explicada e nem explicável, 

difere da lógica do procedimento comum, no que diz respeito à inquirição do ofendido, 

se for o caso, de testemunhas e do interrogatório do réu. Enquanto no procedimento 

comum (rito ordinário e sumário) as partes iniciam a inquirição, encerrando-a o juiz 

(art. 212, CPP), no procedimento em plenário a ordem é inversa, na linha do sistema 

anterior às reformas (Lei nº 11.689, Lei nº 11.690 e Lei nº 11.719, todas de 2008).  

Diz o art. 473 do CPP, que a ordem da inquirição é a seguinte: o Juiz-

Presidente, o Ministério Público, o assistente, o querelante (na ação privada 

subsidiária) e o defensor do acusado. As perguntas serão feitas diretamente às 

testemunhas. Quando partirem dos jurados, serão feitas por intermédio do Juiz-

Presidente (§ 2º). 

a) em qualquer interrogatório, as partes (Ministério Público, assistente, 
defesa) devem iniciar a inquirição, cabendo ao juiz complementá-lo, 

querendo; b) as perguntas devem ser feitas diretamente, sem a mediação 

pelo juiz; c) igual procedimento deve ser adotado em relação à inquirição 
do ofendido e das testemunhas (art. 212, CPP); as partes, diretamente, 
iniciam as perguntas, cabendo ao juiz a complementação que se fizer 
necessária. As testemunhas de defesa serão inquiridas primeiro pelo 

defensor, seguindo-se o Ministério Público e o assistente (PACELLI, 
2017, p. 341). 

 
 

 
Já o interrogatório, também curiosamente, segue outra lógica, inversa 

(também) à do procedimento comum. Segundo o art. 474, o Ministério Público, o 

assistente, o querelante e o defensor, nessa ordem, poderão formular, diretamente, 

perguntas ao acusado. Não há, note-se, previsão de participação do Juiz-Presidente 

no ato.  

 
Ora, nada obstante, e com o objetivo de unificar o rito de inquirição em 
todos os procedimentos, alinhando-os a um modelo de feições 
acusatórias, entendemos que deve ser observado o seguinte: em 
qualquer interrogatório, as partes (Ministério Público, assistente, 
defesa) devem iniciar a inquirição, cabendo ao juiz complementá-lo, 
querendo; as perguntas devem ser feitas diretamente, sem a 
mediação pelo juiz; igual procedimento deve ser adotado em relação 
à inquirição do ofendido e das testemunhas (art. 212, CPP); as partes, 
diretamente, iniciam as perguntas, cabendo ao juiz a complementação 
que se fizer necessária. As testemunhas de defesa serão inquiridas 
primeiro pelo defensor, seguindo-se o Ministério Público e o 
assistente. (PACELLI, 2017, p. 342). 
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Concluídos os debates, e estando os jurados habilitados ao julgamento, o 

juiz lerá os quesitos, explicando o respectivo conteúdo e finalidade. Havendo 

contradição insuperável entre as respostas, o juiz deverá repetir a operação, 

esclarecendo aos jurados a razão e os pontos de contradição (art. 490, CPP). A seguir, 

o juiz lavrará a sentença, obedecendo às regras dispostas no art. 492 do CPP.  

 

Na hipótese de absolvição, o réu será posto imediatamente em 
liberdade, independentemente de se tratar de crime inafiançável, 
encontrando-se inteiramente revogada a ressalva prevista no art. 492, 
II, a. Mais uma vez: apenas a redação originária do nosso Código de 
Processo Penal previa importante distinção entre a afiançabilidade e 
a inafiançabilidade da infração penal, disso resultando a proibição total 
da restituição da liberdade (casos de inafiançabilidade) ou a sua 
autorização sempre mediante fiança. Hoje, e, sobretudo, com a Lei nº 
12.403/11, sempre caberá a imposição de uma ou mais medida 
cautelar (art. 319, art. 320 e art. 310, parágrafo único, CPP), 
independentemente dessa vetusta denominação. (PACELLI, 2017, p. 
343).  

 

Se da decisão dos jurados resultar a desclassificação do crime para outro 

que não se inclua na competência do Tribunal do Júri, caberá ao Juiz-Presidente 

proferir a sentença (art. 492, § 1º), o mesmo ocorrendo em relação aos crimes 

conexos, que não sejam da competência do júri (art. 492, § 2º, CPP). Por fim, uma 

observação acerca de eventual subordinação do Juiz-Presidente às decisões do 

Tribunal do Júri, na hipótese de desclassificação (art. 492, § 2º, CPP). Atente-se para 

as disposições do art. 497 do CPP, que cuida das atribuições do Juiz-Presidente, 

dentre as quais a de: 

 

determinar, de ofício ou a requerimento, as diligências destinadas a 
sanar nulidade ou suprir falta que prejudique o esclarecimento dos 
fatos (XI); nomear defensor ao acusado, quando considerá-lo 
indefeso, dissolvendo o Conselho e designando nova data (V), bem 
como resolver as questões incidentes que não dependam de 
pronunciamento do Júri (IV). (BRASIL, 1941, s/p). 

 

Por fim, contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, caberá recurso 

de apelação, nas hipóteses previstas no art. 593, III, do Código de Processo Penal. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É importante destacar que o instituto do tribunal do tribunal do júri, com 

vistas à questão principiológica, pois tais princípios dentro de uma ordem processual 

penal demonstraram fundamental importância para consecução do tribunal do júri, a 

exemplo do princípio do contraditório que caso da não observância poderá resultar, 

até mesmo, a anulação dos atos processuais. Equivalendo a um regramento genérico 

e, dessa maneira, de espectro mais amplo, o devido processo legal, atualmente, é 

usado com bastante frequência pelos tribunais com o propósito de anulação dos atos 

processuais em diversas circunstâncias. 

Dado o exposto, foi abordado também a respeito do princípio da celeridade 

processual, cujo atraso na prestação jurisdicional, em alguns casos, pode resultar a 

uma ineficácia do provimento que restou requerido. Nos dias de hoje, muito se tem 

destacado que a eficácia do processo em favor de sua incumbência de caráter social 

de erradicar o litígios e realizar a justiça. Em que pese a celeridade processual estar 

fundamentada na Constituição Federal de 1.988, há que ser destacado que em muitas 

circunstâncias os processos judiciais são morosos e eis que persistem os mais 

variados casos a serem definidos pelo Poder Judiciário. 

A respeito do princípio da legalidade, o mais importante de todos, 

considera-se que com fundamento no princípio da legalidade a interpretação é que se 

abstrai do fundamento legal é no todo inconstitucional, em razão de que se a o instituto 

do tribunal do júri for aplicada por um tempo imensurável, sem previsão de tempo 

máximo estabelecido, afrontará o princípio destacado.  

Em relação a ampla defesa o que pode abstrair, diante de tal instituto, só será 

ampla se realizada de forma técnica (por meio de profissional habilitado) incluída à 

autodefesa (feita pelo próprio acusado). Esse Princípio é o elo de união entre os atos 

do processo e os demais princípios regentes da proteção do acusado. Em síntese, 

pondera-se, que os meios essenciais à ampla defesa são: ter conhecimento explícito 

da responsabilidade que lhe foi aduzida; de deduzir alegações contra a acusação; 

poder acompanhar a prova produzida e fazer contraprova; ter defesa técnica por 

advogado; e poder recorrer de decisão adversa.  

Diante de todo o exposto, com o advento da Lei n. 11.689/2008, a primeira 

fase do processo de competência do Tribunal do júri, inicia-se com o recebimento da 
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defesa escrita, após a citação válida do réu. Pela sistemática anterior, inaugurava-se 

como interrogatório, após a citação do réu. Havia ainda o prazo de três dias para a 

apresentação de defesa prévia, que não mais subsiste. Pela nova sistemática, após a 

citação, o réu terá dez dias para apresentar sua defesa. Trata-se, portanto, de 

importante instrumento da defesa, no qual poderão ser abordadas questões 

preliminares, arguição de exceções dilatórias ou peremptórias, matéria de mérito e 

amplo requerimento de provas, devendo também ser arroladas testemunhas 
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