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RESUMO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso tem como escopo a análise do instituto 

do tribunal do júri nas pequenas e médias cidades localizadas em Pernambuco. Inicialmente, o 

estudo foi subdividido em três capítulos. O primeiro, que trata do próprio delito de homicídio 

e de suas repercussões, tenta apresentar os efeitos do crime sobre a violência, enquanto fator 

potencializador desta, bem como as repercussões econômicas sobre as unidades familiares 

diretamente afetadas com os crimes contra a vida.  

Posteriormente, no segundo capítulo, tentou-se abordar os aspectos processuais 

incidentes nos crimes de homicídios. Perceber-se-á que, no Brasil, o júri é estruturado em sua 

forma tradicional e que, desde a criação de um processo penal pelas instituições do Brasil 

independente, o tribunal do júri é instituição intimamente relacionada aos crimes contra a vida.  

Por sua vez, no capítulo final, dados foram apresentados sobre o comportamento 

do júri nas pequenas e médias cidades de Pernambuco. Foram analisados diversos julgados, 

com análises específicas sobre o índice de condenação, absolvição e desclassificação para um 

crime de competência do juiz singular. Por outro lado, observou-se as teses apresentadas pelas 

defesas nos referidos julgados, tais como a confissão pura e simples, a confissão qualificada 

ou a negativa de autoria 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Inicialmente, é bom afirmar que o presente trabalho de conclusão de curso tem 

uma finalidade não exauriente sobre o seu objeto, uma vez que a complexidade e a 

multidisciplinaridade do instituto não permitem fechar o círculo de debate. 

O objeto de estudo é, antes de tudo, trazer à discussão elementos até então 

adormecidos na ciência processual penal no que concerne à eficácia do tribunal do júri nas 

pequenas cidades em fazer valer o poder soberano estatal do jus puniendi. 

Especificamente, buscar-se-á compreender as peculiaridades inerentes à 

realização do conselho soberano nas cidades do interior de Pernambuco, buscando elementos 

dentro de vários casos concretos no intuito de discutir a eficácia e legitimidade de uma 

decisão formada por membros da sociedade civil. 

De fato, a questão envolve tantas nuances que se poderão citar vários fatores, no 

âmbito do instituto do tribunal do júri em pequenas cidades, que influenciam e, ao mesmo 

tempo, formam a estrutura processual nos crimes contra a vida em pequenas cidades. Por 

exemplo, de questões sociológicas e geográficas, associadas a potenciais ligações entre 

conselho soberano e réu, passando por elementos da psicologia forense, até à própria escolha 

de organização estatal, hoje notadamente centralizada no governo federal, o fato é que campo 

de discussão não falta para tratar deste importante cenário na esfera processual brasileira. 

Ainda, não se buscará, aqui, esgotar todos os fatores determinantes ou 

influenciadores da escolha legislativa, tampouco se firmará uma definição tautológica acerca 

da melhor opção jurídica e social para fins de definição de competência nos crimes contra a 

vida. Por sua vez, a escolha do presente estudo acerca dos conselhos de sentença populares 

em face de crimes contra a vida tem razão na própria significância do bem jurídico tutelado, a 

vida, quiçá o maior bem social na humanidade, pressuposto lógico para o exercício de 

quaisquer outros direitos positivados em um ordenamento. 

Mas é fato que, fruto de uma sociedade cada vez mais conivente com a violência, 

a carga simbólica dos termos "assassinato", "homicídio", ou qualquer outra variante, 

demonstra perder a cada dia sua força valorativa. E de igual maneira, a escolha do Tribunal do 

Júri para o julgamento de agentes causadores daqueles atos parece, na atualidade, não ser 

mais objeto de maiores reflexões enquanto instrumento hábil para a realização da justiça. 

Realizando uma breve retrospectiva acerca da implantação de tribunais populares 

no Brasil, sabe-se que, antes mesmo da outorga da primeira constituição do Brasil, foi 
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estipulada a competência do júri para a resolução de crimes de imprensa. Ademais, entendia-

se que resguardar a competência do referido instituto salvaguardaria liberdades individuais 

contra o alvedrio de interesses absolutistas e políticos. 

 Essa concepção advinha de uma concepção essencialmente liberal, tendo como 

marco inicial- em que pese alguma divergência doutrinária- o Concílio de Latrão, com a 

abolição das ordálias, em 1215, na Inglaterra. Decerto, durante toda a evolução legislativa no 

Brasil, o tribunal do júri sempre esteve presente como fator de promoção de valores liberais. 

Ainda, mesmo com a omissão da referência ao júri, no texto constitucional de 1937, o 

Decreto-lei 167 de 1938 retirou qualquer dúvida acerca de sua aplicação. 

 Atualmente, o conselho soberano de sentença constitui direito fundamental, 

insculpido no art. 5º, XXXVIII da Constituição Federal vigente. Ocorre que, na essência, a 

competência do tribunal popular sempre esteve associado a garantias pro societas em face do 

poder concentrador da atividade estatal. Práticas cidadãs, no exercício do poder de decisão, 

configuram, em tese, uma potencialização de valores democráticos e de legitimidade de atos. 

Porém, ferrenhas críticas são apontadas no que tange à opção legal de definir o 

tribunal do júri como órgão competente para o julgamento de crimes de grande relevância 

jurídica, tal como o é o tipo penal de homicídio. Além da ausência de técnica por parte dos 

julgadores, há diversas outras características suficientemente capazes de questionar a 

aplicabilidade do instituto, não obstante o seu enquadramento constitucional como direito 

fundamental. 

 Ainda, dentre as diversas razões ensejadoras de críticas ao instituto insere-se a 

aplicação em cidades de pequena densidade demográfica. Nelas, o contato e os vínculos 

sociais estreitam-se por quase toda a população, fato gerador de questionamentos acerca da 

independência e soberania dos vereditos, quando há real probabilidade de réu(s) e jurados 

conhecerem-se. 

A dita potencialização da democracia, considerando casos peculiares enfrentados 

em agrupamentos menos assistidos e de menor população, sofre graves vícios em sua 

formação, gerando aquilo que se visa coibir, a ineficácia da jurisdição e o aumento da 

violência ante a inefetividade estatal. 

A título de definição de cidade pequena, o estudo toma como parâmetro o 

conceito utilizado pelo IBGE, que classifica pequenas e médias cidades com base na 

numeração absoluta de domiciliados nas respectivas municipalidades. 

Ademais, tentar-se-á relacionar a tecnologia processual penal com elementos de 

política criminal, de modo a conceber o grau de efetividade do jus puniendi. 



8 

 

CAPÍTULO 1- DOS CRIMES CONTRA A VIDA 

 

Trazendo ao debate uma concepção essencialmente contemporânea acerca do grau 

de valoração da vida humana na sociedade atual, talvez descrever a importância da proteção à 

vida seja uma questão de fácil elaboração. De fato, não há dúvidas de que o fim máximo de 

toda estrutura estatal e de todo o arcabouço jurídico decorre da necessidade de salvaguardar 

os cidadãos, ao mesmo tempo em que se promove, ou se tenta promover, condições para o 

exercício pleno da vida, conferindo a todos direitos básicos tais como lazer, seguridade social, 

moradia, trabalho, etc. 

De igual modo, sob a ótica privada, hodiernamente o escopo máximo do indivíduo 

é a garantia de uma vida plena e feliz, seja qual for a perspectiva ou o conceito de plenitude e 

felicidade. 

Ainda, tanto sob uma perspectiva pública, quanto de uma perspectiva 

eminentemente privada, é óbvio que o pressuposto básico do bem-estar é a própria vida, sem a 

qual resta prejudicado a própria razão de existir de políticas públicas para satisfazer em 

plenitude os direitos de primeira, segunda e terceira gerações. 

 Mas a questão, infelizmente, não é deveras reducionista e simplista como parece 

ser. A valoração da vida inclui elementos que, ora funcionam como causa, ora funcionam 

como consequência da existência humana: se a vida é o próprio pressuposto da razão de 

existir de todas as criações realizadas pelo homem, estas mesmas funcionam como fato 

impulsionador da vida, gerando aumento da perspectiva da existência humana por meio do 

avanço da saúde, da tecnologia e do próprio grau do saber. 

De outro lado, é importante mencionar que a valorização do homem e da própria 

vida é aspecto essencialmente moderno. Por mais absurdo que possa parecer, o viés humanista 

da civilização ocidental apenas veio figurar como protagonista no debate após o surgimento 

do cristianismo. Na antiguidade, por exemplo, o grande foco da sociedade residia na própria 

religião, sobre a qual gravitavam elementos quaisquer, dentre os quais, a valorização do 

homem enquanto ser. Lefer explica1:  

O cristianismo retoma e aprofunda o pensamento judaico e grego, procurando 

aclimatar no mundo, através da evangelização, a idéia de que cada pessoa tem um 

valor absoluto no plano espiritual, pois Jesus chamou a todos para a salvação. Neste 

chamamento, “não há distinção entre judeu e grego” (São Paulo, Epístola aos 

Romanos 10,12), pois, não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há 

                                                 
1 LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos. São Paulo: Companhia das letras, 1988. p. 119. 
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homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus (São Paulo, Epístola 

aos Gálatas, 3,28). Nesse sentido, o ensinamento cristão é um dos elementos 

formadores da mentalidade que tornou possível o tema dos direitos humanos. 

 

Percebam aí que, em que pese o aparente paradoxo existente na afirmação de que 

a valorização do homem se deu inicialmente graças ao cristianismo, uma vez que este próprio 

também é um sistema religioso, o fato é que a ideologia presente nesta nova religião prega a 

sobrevaloração do homem frente a qualquer estrutura terrena. Assim, Estado, religiões 

politeístas ou patrimônio passam a ser figuras secundárias sob a ótica da religião cristão. 

Decerto, além da religião, a própria estrutura primitiva de Estado representava 

maior importância na relação social, enquanto a singularidade humana encontrava-se em 

segundo plano, fato que influenciou a produção normativa penal daquele período. 

Pois bem, a virada de concepção sobre a importância da vida, do ponto de vista 

Durkheimiano, surgiu a partir do cristianismo, que reformulou as bases da sociedade da época, 

sobrevalorizando o homem em detrimento da importância jurídica do estado e das entidades 

metafísicas. Assim, pode-se dizer que a concepção moderna de valorização da vida humana 

adveio de uma concepção cristã, que forjou a sociedade moderna, inclusive do ponto de vista 

de construção jurídica, sob uma ideia de valorização do homem. 

Ora, mas diante de uma concepção de vida fundada principalmente em elementos 

que ponham o homem em patamar hegemônico na sociedade moderna, surge o primeiro 

questionamento: a que se deve a existência, em grande número, de crimes que atentem contra 

a vida de um semelhante. De fato, o ideal cristão e iluminista de valorização do homem 

parece ganhar uma interpretação perversa para a coletividade. É que a pretensa centralização 

do homem enquanto destinatário de todas as construções sociais e jurídicas (e não mais ao 

estado, não mais à metafísica) traduziu-se em verdadeira individualidade, na qual 

antropocentrismo passou a ser interpretado em favor do próprio locutor, ocorrendo o desprezo 

à alteridade e aos direitos dos igualmente homens formadores da sociedade. 

Assim, antes de qualquer reflexão sobre os efeitos de uma sociedade injusta como 

fator propagador de violência, a perda da alteridade e da capacidade de enxergar o outro como 

sujeito de direito parecem ser elementos de relevância no estudo da causa dos crimes contra a 

vida. 

Mencionada a importância do individualismo moderno enquanto fator 

potencializador dos altos índices de violência existentes, não menos importante é a reflexão 

da estrutura social sobre a qual está formada a sociedade. Desse modo, em que pese o 
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presente estudo focar principalmente na inefetividade do processo penal como fator 

potencializador da violência, faz-se de extrema importância considerar os outros inúmeros 

fatores de desestruturação social, que acabam criando pontos de extrema vulnerabilidade, que 

por sua vez é o cerne das mais variadas formas de violência que podemos perceber. 

Ora, sabe-se que o desamparo de políticas públicas, tais como a assistência social, 

educação, lazer, dentre outros, cria uma população marginal, que forja em seu próprio seio 

uma estrutura moral diversa daquela institucionalizada pelo Estado, ao passo em que as 

subordinações a estas regras oficiais só passariam a ser observadas por meio de um estado 

permanente de coação e vigilância legal. 

Nesse sentido, sob uma perspectiva racional moderna empirista, na forma 

concebida por Lock, mas em certa medida mitigada, as experiências vivenciadas 

individualmente pelo ser são capazes de direcionar a formação de um direito pessoal, que por 

vezes se alinha ao “direito” de uma enormidade de indivíduos que vivenciam experiências 

muito próximas daquele. Assim, o individualismo moderno, sob o ponto de vista racional 

empírico, gera um potencial de diversificação moral na sociedade, na medida em que os 

estímulos externos se mostrem diversos para cada agrupamento social. Nesse sentido, a 

inexistência estatal em determinados contextos geográficos é fator suficientemente capaz de 

gerar num indivíduo uma moral diversa daquela preconizada no direito oficial. Dito de outro 

modo, talvez a raiz do crime de homicídio, em escala muitas vezes crescente, dá-se em razão 

da ausência estatal na vida de uma comunidade, que, por sua vez, cria formas de conduta 

diversas do direito regularmente posto. 

Assim, na medida em que um homicídio é praticado, e o Estado se mostra ineficaz 

no seu direito soberano de punir o infrator, há uma legitimação implícita para que outros 

homicídios ocorram, dentro de um contexto moral criado e vivenciado pela comunidade 

exposta à inefetividade estatal. Dito de outro modo, a inefetividade do estado faz criar nichos 

morais e jurídicos dentro de uma comunidade, fato potencializador de reiteradas condutas não 

coibidas pela força estatal.   

Mas bem, passadas as breves considerações sobre as raízes e os fatores causas 

relacionados à existência do homicídio, importante se faz a própria conceituação deste, de 

modo a restringir de imediato o escopo do presente trabalho. 

 

Homicídio pode ser caracterizado como indicador por excelência de formas 

conflitivas de relacionamento interpessoal que acabam com a morte de algum dos 

antagonistas, e tem como característica uma agressão intencional de terceiros, que 
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utilizam qualquer meio para provocar danos, lesões que levam à morte da vítima.2 

 

 

1.1 A repercussão financeira nas famílias vítimas de crime 

 

Em que pese a razoável crítica fundada na ideia de que os estudos que relacionam 

os efeitos da criminalidade no campo econômico partem de uma premissa objetificadora do 

ser homem, na medida em que o campo de valoração humana se reduz a sua contribuição à 

circulação de riquezas, não se pode deixar a concretude dos fatos à revelia dos fatores de 

maior importância na sociedade. 

Dito de outro modo, pragmaticamente falando, desconsiderar o efeito perverso do 

homicídio no campo econômico e financeiro do Estado e da própria base familiar, afetada 

diretamente com a violência, é sonegar fatores concretos que influenciam diretamente no 

bem-estar social. 

Assim, não é à toa o surgimento de estudos voltados para a economia do crime, 

bem como o estudo dos efeitos daquele na seara financeira das famílias. De fato, não basta 

muito para entender este rápido exercício silogístico: considerando que indivíduos de faixa 

etária compreendida entre 15 e 29 anos compõem parcela significativa da sociedade 

economicamente ativa, ao passo em que é nesta mesma faixa etária que se encontra o maior 

grau de homicídios no país, resta notório que a própria produção econômica fica prejudicada. 

Ademais, especificamente no seio familiar, a perda de um indivíduo 

economicamente ativo para a violência representa enorme prejuízo para os seus dependentes, 

na medida em que parcela significativa da renda, ou até mesmo a única, deixa de compor o 

orçamento familiar. Podemos aprofundar o raciocínio: muitos dos indivíduos que perdem suas 

vidas violentamente fazem parte de grupos historicamente marginalizados, sem aparo social 

do Estado. Os mesmos, muitas vezes, exercem atividades informais, sem nenhuma espécie de 

regulação ou de vínculo com a Previdência Social, de modo que a morte precoce destes 

indivíduos não representa garantia de assistência estatal pelos mecanismos oficiais. 

Pelo contrário, a morte prematura impõe aos filhos, em não raros casos, a 

necessidade de deixar a escola para obter algum rendimento para a satisfação de seu sustento. 

Proporcionalmente, assim, o potencial de ganho na qualidade de vida se mostra ínfima, uma 

vez que se perde uma grande oportunidade de manter aqueles, noutrora dependentes, sob a 

                                                 
2 WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da Violência 2012: os novos padrões da violência homicida no Brasil. 

Instituto Sangari, São Paulo, 2011. p. 8. 
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visão direta do Estado, especificamente em ambientes de qualificação humana e social. 

E os dados oficiais divulgados que retratam os números de violência do país 

fazem a base do simples raciocínio acima exposto. Vejamos: segundo dados divulgados pelo 

IPEA, somente em 2015, 31.264 brasileiros com idades entre 15 e 29 anos foram vítimas de 

homicídio. Daquele número, 92% dos homicídios são praticados contra homens3. 

Por outro lado, em que pese a queda do trabalho informal entre 2002 e 2009, a 

informalidade vem subindo e alcançou a marca de 45,1% no terceiro trimestre de 20154. De 

fato, a conjuntura econômica cooperou para essa crescente. E a esse indicador merece somar o 

estudo publicado pela Fundação Getúlio Vargas, que conclui uma relação direta entre o nível 

de escolaridade e o exercício de atividades formais. Por exemplo, somente entre os anos de 

2002 a 2009, a queda de 60% no número de trabalhadores informais é creditada ao aumento 

de escolaridade da população brasileira5. 

Mas vejamos, em outro estudo publicado, desta vez por Daniel Cerqueira, 

membro do IPEA, a perda de expectativa de anos de vida, em face da violência letal, é 

inversamente proporcional ao nível de escolaridade. Por exemplo, a taxa de mortalidade para 

indivíduos sem escolaridade, apenas com o ciclo do ensino fundamental, com o primeiro e o 

segundo ciclo do ensino médio e com grau universitário, é de, respectivamente, 2,8; 1,4; 1,0; 

0,2; e 0,1 anos de vida6. 

Decerto, há uma relação lógica entre o nível de escolaridade, o exercício de 

atividades informais e a permanência de um ciclo vicioso, que diz respeito ao abalo 

econômico enfrentado pelos dependentes em ocasião de morte violenta daqueles que provêm 

seu sustento. É que o exercício de atividades marginais, por não gerar nenhum vínculo 

jurídico direto entre o Estado e o trabalhador, do ponto de vista securitário, em muito agrava a 

situação financeira das famílias vitimizadas com a violência. A perda brusca de um membro 

economicamente ativo gera um desfalque significativo no orçamento familiar, gerando um 

ciclo vicioso que contribui para a manutenção da baixa escolarização, de empregos marginais 

e da pobreza estrutural. 

Em outras palavras, se os indivíduos com baixa escolaridade exercem em maior 

grau atividades sem proteção securitária e são vítimas, também em maior grau, de crimes de 

                                                 
3CERQUEIRA, D; LIMA, R; BUENO, S; VALENCIA, L; HANASHIRO, O; MACHADO, P; LIMA; A. Atlas 

da Violência 2017. IPEA. p 28. Disponível em: < http://ipea.gov.br/atlasviolencia/> Acesso em: 22 set. 2017. 
4AMORIM, B; CORSEUIL, C. Análise da Dinâmica do Emprego Setorial de 2014 a 2015. IPEA. p 10. 

Disponível em: < http://www.en.ipea.gov.br/> Acesso em: 22 set. 2017 
5FILHO, F e MOURA, R. Evolução recente da informalidade do emprego no Brasil: uma análise segundo 

as características da oferta de trabalho e o setor. FGV/IBRE,2012. p. 20. 
6CERQUEIRA, D. Causas e Consequências do Crime no Brasil. BNDES,2014. p. 181. 
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homicídio, é certo que os dependentes dos envolvidos com a violência serão os mais afetados 

com a perda do seu segurador. De fato, a perda de pessoa em idade ativa economicamente 

representa um importante desfalque na órbita financeira familiar, agravando a situação já 

precária das famílias, deixando-as ainda mais vulneráveis à omissão estatal. 

Cabe observar, por outro lado, que a explanação acima realizada não adentra à 

concepção econômica do crime, no modo como estudado por importantes economistas, a 

exemplo de Becker, grande estudioso dos fatores econômicos para a tomada de escolha por 

indivíduo. Aquele, através de dados e estudos empíricos, buscava encontrar os fatores exatos, 

do ponto de vista econômico, capazes de orientar determinada pessoa à realização de crimes. 

Assim, o custo de oportunidade é um conceito econômico estritamente ligado aos estudos 

formulados por aquele economista7. 

De fato, tal questão merece ser tratada, senão como o ponto principal dos fatores 

potencializadores de crimes, mas como um dos pontos conexos que influenciam o 

cometimento de crime, considerando outros importantes fatores, tanto do ponto de vista social 

quanto do ponto de vista psicológico. 

Assim, os fatores causais, sob a ótica econômica, serão tratados no tópico adiante, 

que diz respeito à impunidade como causa potencializadora de novos crimes. 

Mas bem, nos concentrando, ao menos por enquanto, nos efeitos econômicos do 

homicídio, em face do agrupamento familiar diretamente afetada com a violência, Gláucio 

Soares traz um entendimento muito próximo daquilo discorrido acima, quando afirma que 

“filhos e filhas mais velhos que estudavam podem ser solicitados a abandonar os estudos para 

trabalhar, sendo que alguns não se ajustam rapidamente a um padrão de vida mais baixo”8.   

Por outro lado, em um importante estudo de campo publicado por Daniella Harth, 

que debruçou-se sobre os efeitos do homicídio na saúde das famílias diretamente afetadas, 

atestou o seguinte fato: 

Além dos fatores até o momento referidos, o impacto financeiro desencadeado pelo 

homicídio na família apareceu em três das quatro narrativas como um fator de 

extrema relevância. Apesar dos jovens não trabalharem de carteira assinada, o 

trabalho informal lhes proviam condições de auxiliar a família no sustento do lar. 

Nas histórias analisadas o homicídio também significou a perda de um importante 

provedor9. 

                                                 
7 Becker, G S. “Crime and Punishment: An Economic Approach,” Journal of Political Economy n. 72, 1968 
8SOARES, G. A. D; MIRANDA, D; BORGES, D. As vítimas ocultas da violência na cidade do Rio de 

Janeiro. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. 
9HARTH, Daniella. Um olhar sistêmico sobre famílias de jovens vítimas de homicídio. p.98. Disponível em 

<www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/13478/1/143.pdf> 
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Na doutrina estrangeira: 

 

Extrapersonal losses experienced by homicide survivors can include loss of the 

victim’s income, or catastrophic medical bills incurred in an effort to save the 

victim’s life. Such changes in the survivor’s financial status might easily result in 

loss of home and/or lifestyle10 

 

Assim, todos esses indicadores e conclusões demonstram a enorme repercussão 

econômica sobre a unidade familiar diretamente afetada com os crimes contra a vida.  

 

1.2 Da impunidade como fator de potencialização de violência 

 

Tratar o tema da impunidade, mesmo de modo apenas acessório, requer uma certa 

cautela, em razão das eventuais interpretações dadas sobre a finalidade dos argumentos 

levantados. Embora recaia sobre o locutor o papel de expor sua linha de raciocínio de forma 

clara ao interlocutor, a exposição de temas sensíveis demanda um nível de atenção redobrada, 

haja vista que, no processo de leitura e interpretação envolve vários planos, dentre eles o 

neurofisiológico, o afetivo e o cognitivo11, os quais interferem diretamente sob o objeto de 

leitura, os quais constituem fatores suficientemente capazes de moldar o processo 

interpretativo. 

Assim, trazer como objeto a impunidade como fator potencializador da violência 

demanda bastante atenção, na medida em que se pode levantar interpretações negativas do 

ponto de vista do garantismo penal. Por exemplo, a pouca clareza nas ideias pode induzir o 

interlocutor a acreditar que este locutor parte da premissa de que a violência é potencializada 

em razão do excesso do garantismo penal, que impede a estrutura estatal do jus puniendi de 

buscar os elementos de autoria do crime.  

Mas a verdade é que o tema da impunidade, em uma análise casual, em nada 

decorre do excesso de garantismo penal em favor da sociedade. Pelo contrário, o inchaço da 

legislação penal mostra-se como o principal fator da crise do punitivismo estatal. A adoção de 

uma política criminal extremamente atuante na sociedade gera uma crise de ineficiência no 

                                                 
10ASARO, M. R. Working With Adult Homicide Survivors, Part I: Impact and Sequelae of Murder. 

Perspectives in Psychiatric Care Vol. 37, Nº. 3, p. 96, 2001 
11 JOUVE, Vicent. A leitura como retorno a si: sobre o interesse pedagógico das leituras subjetivas. In: 

ROUXEL, Annie; LANGLADE, Gérard; REZENDE, Neide Luzia de (Org.). Leitura subjetiva e ensino de 

literatura. Trad. Neide Luzia de Rezende. São Paulo: Alameda, 2013. p. 53-65. 
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aparato repressor.  

De fato, toda a estrutura montada para prevenir e reprimir os inúmeros fatos 

típicos, por mais que se dotem recursos orçamentários, é insuficiente para a promoção de uma 

tolerável segurança pública. Salo de Carvalho12, citando Ferrajoli, é cirúrgico ao apontar que a 

crise de ineficiência do Estado decorre do inchaço do aparato estatal:  

Logo, a ‘questão penal’, estrutura liberal-garantista do direito penal, é 

sobrecarregada por novas criminalizações que obstaculizam o sistema, diminuindo 

substancialmente as garantias, produzindo uma dupla falência, que se manifesta de 

um lado na crise de eficiência, e de outro na crise das garantias, e por isso agride 

ambas funções de tutela que justificam o direito penal: as funções de tutela social, a 

defesa das partes ofendidas contra os crimes, e as funções de garantia individual, a 

tutela dos indiciados contra as punições injustas 

Nesse sentido, somente os gastos com segurança pública no Brasil, em 2015, 

totalizaram R$ 76,3 bilhões em 2016, segundo dados da 10° edição do Anuário Brasileiro de 

Segurança Pública, produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) 13 . A 

expressividade do montante apenas demonstra que, em matéria de segurança pública, os 

esforços empreendidos, apesar de sua significância, mostraram-se ineficazes, mas não 

insuficientes.  

Mostra-se ineficaz porque o exercício da atividade de segurança pública, embora 

legitimado por uma ideia de combate ao que se concebe como anormal, não demonstra 

resultados satisfatórios ao longo do tempo. Ainda, considerando a política criminal como “a 

reunião ordenada de princípios, segundo os quais deve ser conduzida a luta da ordem 

jurídica contra o crime”, na forma definida por Liszt, citado por Fabio Roberto D’Avila14, 

percebe-se que o conjunto de valores da sociedade, positivados na legislação penal, não 

representou, igualmente, o sucesso para a garantia da ordem.  

Pelo contrário, não basta ir muito para perceber que a crise da segurança pública 

está longe de ter um fim. O sistema punitivo, traduzido pela estrutura prisional falha, além de 

ineficaz, é um fator potencializador da impunidade, na medida em que, de tanto inflado, acaba 

não reprimindo eficazmente os crimes considerados mais graves na sociedade, tais como o 

homicídio, roubo seguido de morte etc.  

E, por outro lado, se a causa da impunidade é o próprio erro de escolha na política 

                                                 
12 CARVALHO, Salo. Pena e Garantias. 3ª Ed. Editora Lumen Juris, Rio de Janeiro. 2008. p. 81.  
13 10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 2016. p 7. Disponível em: <www.forumsegurança.org.br>. 

Acesso em: 01 de Out. 2017.  
14 D’AVILA, Fabio Roberto. Ofensividade em Direito Penal: escritos sobre a teoria do crime como ofensa a 

bens jurídicos. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p 19. 
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criminal do Brasil, os efeitos do não exercício do jus puniedi mostram-se ainda mais 

perversos. Especificamente tratando do crime de homicídio, a ineficiência estatal é um fator 

potencializador de mais violência, tendo em vista as consequências advindas de um 

sentimento de desamparo decorrente de uma perda violenta.  

Além dos efeitos financeiros do crime de homicídio, é certo que a ineficiência 

estatal cria um estado paralelo, onde as práticas de justiça não estatal acabam sendo aceitas 

por parte da população. Aqui, sem dúvida, a realidade dos fatos demonstrando a existência de 

um pluralismo jurídico à margem de qualquer anuência estatal nesse sentido.  

Tanto é que muitos estudiosos retratam a existência de um uso do direito 

alternativo em localidade onde o poder público, historicamente, mostra-se omisso. Tal ideia 

propõe o surgimento de “leis” não oficiais, que são seguidas e aceitas por uma população, não 

obstante, em muitos casos, a sua contrariedade com o direito imposto pelo Estado. 

Tales Lobosco, citando Junqueira Rodrigues, embora retratando a realidade de 

favelas, localizadas em centros urbanos, traz uma concepção que, em sua essência, guarda 

correspondência a inúmeras situações pelas quais o Estado se omite em prover os serviços 

públicos oficiais: 

 

o vazio deixado pelo Estado e o frágil estabelecimento dos vínculos comunitários 

dialogais, a imposição forçada da juridicidade violenta se mostra muito mais 

abrangente e ampla ao exercer, de forma arbitrária, um “poder de polícia” imposto 

transversalmente à estrutura social da favela, capaz de “distribuir justiça” de forma 

rápida e automática, com penalidades severas e desumanas em sentenças 

irrecorríveis  que levam frequentemente ao banimento da comunidade, à mutilação 

ou à morte.15 

 

Daí advém, sem dúvida, o nascedouro de um exponencial número de violência na 

sociedade. Não é a índole inata das pessoas, tampouco fatores raciais, mas sim a omissão 

histórica estatal, que faz gerar quadros de anomalias e de um direito paralelo, não oficial, que 

muitas vezes desemboca na violência privada.  

Trazendo uma perspectiva político-criminal sobre os efeitos da impunidade, é 

fácil notar que a criação de teses acerca da função da pena tem como uma das finalidades o 

estudo do efeito da punição sobre o próprio indivíduo infrator e sobre a sociedade. Nesse 

sentido, pode-se citar quatro principais classificações que tratam das funções da pena. São 

                                                 
15 LOBOSCO, Tales. Direito Alternativo: a juridicidade nas favelas. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e 

Regionais, vol. 16, núm. 1, mayo, 2014. p. 215 
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elas: prevenção geral positiva, prevenção geral negativa, prevenção especial positiva e 

prevenção especial negativa.  

Todas elas trazem como elemento diferenciador da pioneira teoria absolutista, que 

vê na aplicação da pena um fim essencialmente retributivo, a necessidade de prevenir a 

prática de novos crimes. Em outras palavras, a pena teria para esta teoria uma função 

instrumental, apta à prevenção de possíveis delitos, detendo, pois, um nítido caráter utilitário.  

Gamil Föppel El Hireche16 sintetiza bem a finalidade das teorias relativistas da 

pena: 

Superadas as teorias absolutas, compete, agora, fazer o estudo das chamadas teorias 

relativas, que buscam uma finalidade para a pena, razão pela qual esta deixa de ser 

um fim em si mesma, passando a ser vista como algo instrumental: passa a ser um 

meio de combate à ocorrência e reincidência de crimes. É notadamente uma 

perspectiva utilitarista. 

 

Abrindo um parêntese, é certo que a adoção de uma ou outra teoria, em que pese a 

sua contribuição para a prevenção de crimes, não é capaz de, singularmente, estancar toda a 

multidisciplinariedade da segurança pública, que demanda a atenção sob outras perspectivas, 

como dito anteriormente. 

No entanto, como o objeto do estudo é trazer um enfoque penal, faz-se importante 

trazer ao debate, pela sua importância, as teorias que tem sua relevância sobre as causas e 

efeitos da impunidade. Assim, buscaremos tratar, aqui, pelo menos duas das principais teorias 

que fundamentam a pena: a prevenção geral positiva e a prevenção geral negativa.  

 

1.2.1- Da prevenção geral negativa 

 

Inserida no rol das teorias relativas da pena, que contrapõem-se às ditas teorias 

absolutistas justamente pelo fato de inserir um fator utiliratista na aplicação da pena, a 

prevença geral negativa, em linhas gerais, consiste na intimidação coletiva, por meio da 

ameaça da aplicação do aparelho punitivo estatal.  

Em outras palavras, a montagem de uma estrutura estatal, com a cominação da 

pena in abstracto, compõem um conjunto de ameaças para obstar a prática de crimes pelos 

membros de uma sociedade. Nesse sentido, a função da pena, ainda que considerada apenas 

em abstrato, sem a sua concretude, insere-se na ordem psicológica do indivíduo. É daí que 

                                                 
16 HIRECHE, Gamil Föppel El. A  função da pena na visão de Claus Roxin. Rio de Janeiro: Forense, 2004, 

p22. 
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surge a “teoria da coação psicológica” (psychologischer Zwang), idealizada pelo alemão 

Feuerbach, no final no séc. XIX.  

Ainda, Rafael Mafei exemplifica muito bem a ideia precípua da teoria do alemão. 

Cabe transcrever:  

os homens inclinam-se para as coisas que lhes dão prazer e afastam-se daquelas que 

lhes trazem sofrimento, dor, desgosto etc. Se ele vislumbra no crime um prazer, 

ficará tendente ao cometimento do delito; para evitá-lo, basta tornar o efeito do 

crime mais desprazeroso do que a sua abstenção.17 

 

Embora deveras reducionista, a introdução desta teoria nos estudos de política 

criminal visa estabelecer um elemento psicológio sobre os indivíduos potencialmente 

infratores. Em outras palavras, a prevenção geral negativa teria como lógica o 

estabelecimento de fatores desencorajadores da prática do delito. A efetiva punição, 

logicamente, funcionaria como um desses elementos psicológicos incidentes sobre o 

indivíduo.  

 

1.2.2- Da prevenção geral negativa 

 

Por sua vez, a prevenção geral positiva veio para estabelecer elementos para 

influenciar não aqueles tidos como criminosos em potenciais. Apesar de também ter um 

caráter geral- voltada a toda a sociedade- a prevenção geral positiva trazia uma ideia de 

controle e ordem da coletividade, como um todo. Ao aplicar a pena ao caso concreto, o 

aparato estatal funcionaria como um fator legitimador da ordem. Por meio dela, ainda, 

demonstraria-se a força do ordenamento jurídico e o reforço da confiança junto ao Estado. 

Jakobs é um dos principais expoentes em favor dessa teoria.  

Explicando os contornos da teoria geral positiva, o professor Alexis de Coutro de 

Brito, citando Jakobs, assim expressa:  

 

A pena deve ser definida positivamente como a demonstração da vigência da norma 

a custa de um ator responsável. Não é com a aplicação do inevitável mal de ser 

apenado que a pena cumpre sua tarefa, mas sim com a estabilização da norma 

violada. 36 É muito mais – e aqui Jakobs também afirma – um fundamento derivado 

                                                 
17 QUEIROZ, Rafael Mafei Rabelo. A teoria penal de P. J. A. Feuerbach e os juristas brasileiros do século 

XIX: a construção do direito penal contemporâneo na obra de P. J. A. Feuerbach e sua consolidação entre 

os penalistas do Brasil, 2009. p. 2015. Tese (Doutorado em Filosofia e Teoria Geral do Direito) - Faculdade de 

Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. Acesso em: 2017-11-04 
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de Hegel, de negação da negação. A norma (tese) é violada (antítese), e a sanção 

(síntese) restaura sua vigência.18 

 

No entanto, as críticas às teorias acima expressas são inúmeras. Basicamente, as 

principais ideias preconizadas por estas teorias são acusadas de antidemocráticas, na medida 

em que visam impor, pela coação, determinados padrões. Haveria, assim, um viés autoritário 

do Estado, tratando alguns indivíduos de forma discriminatória19.  

Ainda, é importante compreender que o fator psicológico e pedagógico da pena, 

somente, não afastam outros fatores de extrema importância para o controle da violência. No 

entanto, o surgimento de teorias utilitaristas da pena demonstra que o exercício do jus 

puniendi está em constante reflexão na doutrina. Apesar da citação, neste estudo, de apenas 

duas teorias sobre a aplicação da pena, o fato é as teorias utilitarias demonstram a necessidade 

do Estado em melhor compreender os efeitos da punição, ou da ausência desta, perante os 

indivíduos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 BRITO, Alexis de Couto. O conceito de pena em Jakobs. 2016. Disponível em: <espd.net.br>. Acesso em: 

2017-11-04 
19 BITENCOURT, Cezar Roberto. Manual de Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2000; p . 88. 
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CAPÍTULO 2- O PROCESSO NOS CRIMES CONTRA A VIDA 

 

Passadas as breves considerações sobre temas de considerável relevância para o 

trato dos crimes contra a vida, o importante agora é restringir um pouco mais o objeto de 

análise, de modo a, na medida do desenvolvimento do trabalho, fazer um correto 

estreitamento do tema.  

Quando se tentou, no capítulo passado, tratar da ineficiência estatal em promover 

a pacificação social e trazer elementos que tratam dos efeitos do crime na comunidade, 

buscou-se demonstrar que uma correta opção jurídico-penal para tratar dos crimes contra a 

vida é de fundamental importância para a estabilidade social.  

Em outras palavras, se o crime, por si só, tem um potencial muito grande para 

gerar mais violência, a ausência estatal fortifica características para-legais, que muitas vezes 

desembocam em mais violência.  

Assim, uma correta escolha nos procedimentos de aplicação da lei, apesar de não 

solucionar toda a problemática envolvendo o delito de homicídio, auxilia o processo de 

efetivação do monopólio estatal em efetivar a segurança pública.  

Nesse sentido, o processo penal detém uma característica da mais alta relevância 

para a aplicação da lei penal, na medida em que tem a capacidade e a função de efetivar os 

comandos das leis materiais.  

E é por isso que este capítulo tratará do processo penal, especificamente dos 

comandos que determinam a aplicação da lei nos crimes contra a vida. Basicamente, 

delimitar-se-á o processo penal no âmbito temporal circunscrito ao Brasil enquanto nação 

indepentendente. Assim, veremos a estreita ligação entre processo penal e tribunal do júri, 

sendo este a escolha legal, no campo do processo penal, para a aplicação da lei ao caso 

concreto.   

Posteriormente, tentar-se-á abordar aspectos do tribunal do júri no direito 

comparado, trazendo elementos do seu instituto dentro dos países do comon law, como 

Inglaterra e Estados Unidos.  

Por fim, ainda dentro deste capítulo, vamos trazer os aspectos críticos envoltos 

sobre o tribunal do júri, abordando elementos favoráveis e desfavoráveis à opção legislativa.  

 

2.1 O processo penal no Brasil 

Sofrendo influência direta de Portugal, a legislação processual penal brasileira 

teve a função de revogar as disposições das Ordenações Filipinas, que ainda vigiam no Brasil 
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à época da independência brasileira. Primeiro, adveio o Código Penal de 1830, de 16/12/1830, 

trazendo os fatos típicos classificados em crimes públicos, crimes particulares e crimes 

“policiaeis”20.  

Especificamente, o Código do Império tratava os crimes de “Homicídio”, 

“Infanticídio”, “Ferimentos e outras ofensas físicas”, “Ameaças”, “Entrada na casa alheia” e 

“Abertura de cartas” dentro de um único capítulo, que discorria sobre os “Crimes contra a 

segurança da pessoa, e vida”.  

Se o Código Penal nasce ainda sob o Império de D. Pedro I, é a Lei de 29 de 

Novembro de 1832, sob o mandato da Regência Trina, que institui o primeiro Código de 

Processo Penal brasileiro, revogando as disposições das Ordenações Filipinas em contrário.  

No primeiro Código Brasileiro, o processo é subdividido em sumário e ordinário. 

Naquele, delega-se aos juízes de paz a competência para julgar, além de causas cíveis, os 

delitos cujas penas máximas não superassem cem mil réis, no caso de aplicação de multa, ou 

6 meses em caso de desterro, prisão ou degredo21.  

Ainda, aos juízes de paz recaia a responsabilidade de assinar os “termos de bem 

viver” em face de indivíduos considerados potencialmente subversivos, tais como os vadios, 

mendigos, bêbados etc.  

Se de um lado os juízes de paz, previstos na Constituição de 1824 e criado pela 

Lei de 15 de Outubro de 182722, detinham a competência para solucionar causas cíveis e 

pequenos delitos, aos juízes direito, de livre nomeação pelo Imperador, recaiam a 

competência para aplicar a lei ao fato, nos termos do art. 46, 7º do Código de Processo Penal.  

Por outro lado, o julgamento do fato era de competência de um corpo de jurados, 

previsto no CPP e na própria Constituição de 1824. Ainda, apesar do Tribunal do Júri ter sido 

instituído primeiramente por meio do Decreto de 18 de Julho de 1822, que institui “juízes de 

fato para julgamento dos crimes de abusos de liberdade de imprensa”23, é através do Código 

de Processo que a instituição é prevista, por uma lei brasileira, para um maior número de 

delitos.  

Assim fazendo uma breve restrospectiva, o tribunal de júri é previsto, inicialmente, 

                                                 
20  BRASIL. Lei de 16 de Dezembro de 1830. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM-16-12-1830.htm.> Acesso em: 12 de Setembro de 2017. 
21  _______. Lei de 29 de Novembro de 1832. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM-29-11-1832.htm.> Acesso em: 13 de Setembro de 2017. 
22 _______Constituição de 1824. Disponível em: 

<hhttp://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm.> Acesso em: 13 de Setembro de 2017. 
23  _______. Decreto de 18 de Julho de 1822. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/historicos/dim/dim-18-7-1822.htm.> Acesso em: 13 de Setembro 

de 2017. 
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para julgar os crimes de liberdade de imprensa. Logo após, já na Constituição de 1824, os 

tribunais de jurados também são previstos, especificamente nos arts. 151 e 15224.  

Posteriormente, revogando as disposições filipinas em contrário, o Código de 

Processo Penal de 1832 regulamenta a instituição do júri, ao qual compete decidir as matérias 

criminais e, parcialmente, cíveis.  

Mas o grande ponto de destaque da instituição do júri é a expressa menção de que 

a ele recai se pronunciar sobre o fato, competindo, por sua vez, ao juiz aplicar o direito.  

Abrindo um breve parêntese, essa dicotomia entre matéria de fato e direito foi 

bastante desenvolvida pela doutrina do séc. XIX e XX, início do desenvolvimento do direito 

enquanto ciência autônoma. A distinção entre fato e direito, ser e dever-ser surge como uma 

tentativa de depurar elementos de outras ciências, tal como a psicologia e a sociologia. Mais 

adiante, em um tópico específico, aprofundaremos mais essa questão envolvendo a dicotomia 

entre fato x direito no campo do tribunal do júri.  

Nesse momento, cabe compreender que o processo penal delegava ao júri o 

julgamento de todos os crimes, incluindo aqueles contra a vida, por força de norma 

constitucional, posteriormente regulamentara pelo Código de Processo Processo penal 1832. 

Destaque-se, nesse tempo, a importância que a legislação da época conferia ao Tribunal do 

Júri, dividindo-o em dois conselhos. Enquanto o primeiro conselho detinha a competência 

para decidir sobre a aceitação da denúncia, o segundo conselho julgará o fato imputado a 

determinado réu.  

Daí em diante, toda a legislação superveniente conferiu ao tribunal do júri a 

competência para julgar os crimes contra a vida. Enquanto a Constituição de 1891, de forma 

sintética, decidiu pela manutenção do tribunal do júri, o Decreto-Lei 167 de 1938, que regulou 

a instituição do júri no novo Código Penal de 1890, previu, em seu art. 2º25, a manutenção do 

júri para decidir sobre os crimes contra a vida. Na época, o júri foi restrito aos crimes que 

atentem especificamente contra a vida, tais como os crimes de instigação ao suicídio, lesão 

corporal seguida de morte e roubo seguido de morte.  

Traço marcante deste último Decreto-Lei reside no fato de que sua publicação se 

deu já sobre a égide da Constituição autoritária de 1937, que foi silente quanto à instituição do 

júri. Assim, o referido Decreto surgiu em um período de grande inquietude doutrinária sobre a 

recepção, ou não, do júri pela Constituição Polaca.  

                                                 
24  BRASIL. Constituição de 1824. Disponível em: 

<hhttp://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm.> Acesso em: 13 de Setembro de 2017. 
25 _______. Decreto-Lei 167 de 1938. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-

1946/Del0167.htm> Acesso em: 12 de Setembro de 2017. 
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Posteriormente, as sucessivas Constituições Brasileiras de 1946, 1967 e 1988 

ditaram expressamente a forma pela qual os crimes contra a vida seriam julgados, 

prescrevendo ao Tribunal do Júri a competência para decidir, recaindo à Lei 

Infraconstitucional a regulamentação da matéria.  

Dito isto, percebe-se que em todo o séc. XX já não mais havia referência à matéria 

de fato ou matéria de direito no júri. Por outro lado, os julgamentos de crimes contra a vida 

sempre estiveram a cargo da instituição do júri, a qual definitivamente foi entendida como 

uma garantia individual do cidadão, sendo inserida no capítulo referente às garantias e 

liberdades individuais.  

 

2.2 Fundamentos do tribunal do Júri numa perspectiva comparada 

 

Como exposto no tópico anterior, o exercício estatal do ius puniendi quanto aos 

crimes contra a vida esteve condicionada ao julgamento prévio da sociedade civil, à qual 

recaia, de fato, pronunciar-se sobre a existência do crime e, principalmente, de sua autoria. 

Não é por acaso, afinal, que o júri está inserido atualmente no título constitucional referente 

aos direitos e garantias fundamentais. Ao condicionar o direito de punir ao veredito soberano 

de um conselho formado por não juristas, é notório que a tese constitucionalizada é aquela 

segundo a qual o júri vem como uma garantia do cidadão frente a um eventual abuso do poder 

estatal.  

Assim, em razão da importância que o conselho de sentença goza desde o séc. 

XIX, é interessante que se faça um aparato, ao menos superficial, do nascedouro desta 

instituição, bem como os fundamentos e o modo pelo qual o júri se processa nos principais 

países ocidentais.  

Ainda, não obstante a doutrina, ao abordar o júri numa perspectiva comparada, 

mencionar o seu instituto na antiguidade clássica, como na Grécia Antiga ou no império 

romana, concentraremo-nos a análise em uma amostra temporal mais limitada, de modo a 

compreender o tribunal do júri nos países de tradição de common law, como Inglaterra e 

Estados Unidos, passando também por países de tradição inspirada no direito romano, como a 

França.  

 

2.2.1 O Tribunal do Júri na Inglaterra 

 

Considerada o país expoente e pioneiro no desenvolvimento da instituição do júri, 
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a Inglaterra é objeto dos mais diversos debates no que se refere ao sucesso e decliníno do 

tribunal do júri como meio processual eficaz de julgamento, tanto na área cível, quanto na 

penal. Ainda, o seu passado imperialista e colonizador é a razão principal da introdução do 

mesmo instituto nos países que, direta ou indiretamente, estiveram sob a órbita de sua 

influência.  

Não obstante a base jurídica inglesa remontar ao direito comum, o tribunal do júri 

foi desenvolvido em países de bases jurídicas distintas. Assim, a Inglaterra influenciou a 

introdução do tribunal do júri em países como o Brasil, onde a raiz jurídica é o direito romano, 

e EUA, país colonizado pela Inglaterra entre os séculos XVI e XVIII.  

Pois bem, como dito, é na Inglaterra que se pode destacar os elementos essenciais 

do tribunal do júri em sua forma pura. Atualmente, o júri é composto por 12 jurados, 

escolhidos dentre a sociedade civil, sob a presidência de um Juiz, ao qual compete proferir os 

vereditos. 

 Ademais, exige-se que a decisão seja unânime. Sob esse aspecto, caso os jurados 

não cheguem a um acordo, seja absolutório ou condenatório, ocorre o que se define como o 

hung jury, isto é, um julgamento falho. Nesse caso, o júri é tornado sem efeito, cabendo à 

acusação, se assim o quiser, pedir um novo julgamento. 

Heleno Cláudio Fragoso26 assim detalha o procedimento do júri na Inglaterra:  

 

 O processo é oral: o Júri somente pode considerar a prova que diante dêle é 

produzida. Após os debates, o juiz presidente faz um resumo do caso, indicando o 

direito aplicável, analisando e criticando a prova apresentada, e inclusive 

aconselhando os jurados sôbre seu valor, emitindo, assim, sua opinião sôbre o caso, 

embora deva esclarecer que sua opinião não é obrigatória.1° A decisão deve ser 

unânime. O veredicto dos jurados não é final, pois o juiz pode, caso discorde dêle, 

pedir que o conselho de sentença o reconsidere. Caso isto não se faça, o juiz pode 

dissolver o Júri e convocar outro, havendo casos que foram julgados quatro vêzes. 

Outrossim, quando o réu se confessa culpado, o juiz pode dispensar o Júri e proferir 

a sentença. Se após os debates o iuiz entender que a prova é insuficiente, pode 

absolver o réu de plano, dissolvendo o Júri. 

 

Percebe-se, então, que no júri ingês o juiz presidente tem amplos poderes sobre o 

caso a ser julgado. Pode aconselhar jurados, convocar novo júri, elaborar pedido de 

reconsideração, etc.  

                                                 
26 FRAGOSO, Heleno Cláudio. A Questão do Júri. Revista Forense. 1961. p 21.  
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Fazendo-se um contraponto ao júri brasileiro, há uma nítida diferença no próprio 

ritual de julgamento. Por outro lado, a necessidade de um quórum unânime afasta uma 

decisão eivada de maiores dúvidas quanto à matéria decidida.  

No Brasil, por exemplo, uma simples votação de 4x3, seja absolutória ou 

condenatória, é capaz de decidir o destino de um réu, ao contrário do que acontece no júri 

Britânico, que se exige uma maior certeza sobre a matéria julgada.  

Ainda, conquanto o tribunal do júri fora concebido em um cenário no qual se 

buscava garantir aos cidadãos maior segurança frente a um eventual abuso do poder soberano, 

atualmente o júri inglês sequer trata tal instituto como garantia absoluta do indivíduo. Por 

exemplo, o Criminal Justice Act 200327, em seu tópico 44 dispõe sobre a possibilidade do 

julgamento ser conduzido sem um júri nos casos em que haja perigo real de adulteração da 

vontade livre e consciente dos jurados.  

Atualmente, apesar do tribunal do júri estar presente tanto em causas cíveis e 

penais, na Inglaterra o instituto parece viver em contínuo declíneo. Apenas dois por cento do 

total de casos criminais são de competência da Crown Court28, responsável para julgar os 

“indictable only”, considerados os crimes mais graves.  

 

2.2.2 O Tribunal do Júri nos Estados Unidos 

Sob forte influência britância, o júri dos Estados Unidos é constituído, também, 

sob a forma pura, tradicional. A sua instituição foi prevista na Constituição de 1787, segundo 

a qual todos os crimes serão de competência do Tribunal do Júri, com a exceção do processo 

de impeachmant.  

Por sua vez, a quinta emenda veio reforçar o tribunal do júri, prevendo-o para os 

casos de crimes capitais ou infamantes, salvo em tempo de guerra, no serviço ativo do 

exército, da marinha ou na milícia, ou em caso de perigo público.  

Quanto ao processamento do tribunal do júri, Lênio Strek29 assim esboça:  

 

No júri federal, o resultado necessariamente deve ser unânime; nos júris estaduais 

têm sido possíveis, em alguns estados, decisões por maioria de votos, desde que não 

se trate de crimes graves ou punidos com a pena de morte. Nesse sentido, o caso 

Apociaea v. Oregon, 406, US 404, 1972, onde uma condenação sem veredicto 

                                                 
27  REINO UNIDO. Criminal Justice Act 2003. Disponível em: 

<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/44/section/44: Data de visualização: 01/11/2017 
28 LLOYD-BOSTOC, Sally e THOMAS, Cheryl. The Continuing Decline of the English Jury, in World Jury 

Systems. Oxford/NY: Oxford University Press, 2000. p. 61. 
29 STREK, Lenio Luiz. Tribunal do Júri: símbolos e rituais. 4ª ed. Livraria do Advogado. 2001. p 77 
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unânime foi julgada constitucional pela Supreme Court, sob o argumento de que a 6ª 

Emenda estabeleceu o direito ao júri imparcial, mas não obrigou a unanimidade nas 

decisões. Há uma diferença entre o grand jury e o petit jury. O judicium accusationis, 

espécie de juízo de pronúncia brasileiro, é feito pelo grand jury. Na jurisdição 

federal, é obrigatória a existência do grand jury para todos os delitos considerados 

graves. A composição do grand jury varia de Estado para Estado, e seu número vai 

de 16 a 23 membros. Já o pequeno é o júri propriamente dito, a quem compete julgar 

se o réu é inocente ou culpado, cabendo ainda aos jurados fazer a recomendação da 

pena a ser aplicada ao réu. 

 

Por outro lado, apesar do grande desenvolvimento da instituição do júri, o réu que 

esteja submetido a um processo penal pode, voluntariamente, dispensar o conselho de 

sentença em favor de um julgamento por um juiz monocrático 30 . Nesse último caso, 

percebemos uma sensível, mas importante, diferença quando comparado à instituição do júri 

no Brasil. Enquanto neste o conselho de sentença mostra-se como um direito indisponível, 

nos EUA a possibilidade de renúnica à formação do júri demonstra o caráter mais liberal da 

sociedade, possibilitando aos cidadãos o direito de dispor, inclusive, sobre a forma pela qual 

se processará o julgamento.  

 

2.2.3 O Tribunal do Júri na França 

Inicialmente, o tribunal do júri francês foi desenvolvido nos moldes britânico. 

Após a Revolução Francesa de 1789, o júri na França estabeleceu-se em sua forma pura, com 

a existência daquela velha dicotomia entre matéria de fato versus matéria direito. Assim, o 

conselho de sentença era formado exclusivamente por cidadãos leigos do ponto de vista 

jurídico.  

Desse modo, após decidir sobre a própria existência do crime e da autoria, o júri 

estancava o seu papel no julgamento, a fim de possibilitar ao presidente do júri, um juiz não 

leigo, decidir sobre as matérias de direito. Ainda, como no modelo britânico, existia o grande 

júri e o pequeno júri. Enquanto o primeiro realizava um juízo de pronúncia, ao segundo cabia 

julgar propriamente a matéria, decidindo sobre a existência, ou não, da culpa.  

Percebam que, até aí, não havia distinção entre a organização do júri francês e o 

britânico. Ambos estavam classificados sob a forma pura do júri. Todavia, a grande ruptura 

entre o modelo francês e inglês se deu a partir das mudanças introduzidas por Napelão, em 

1808 e 1810. A Cour d’assises, que mais tarde se tornaria o símbolo da importante mudança 

                                                 
30  REFO, Patricia Lee. Principles for Juries and Jury Trials. 2005: American Bar Association, p.3. 
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na forma de organização do júri, surgiu nesse contexto de reformas no Código Penal Francês.  

E é a Lei de 25 de novembro de 1941 que traça a ruptura com o sistema puro do 

júri. A partir daí o conselho de sentença passa a ser formado por juízos togados e leigos, 

ambos com responsabilidades para decidir sobre a culpa e a aplicação da pena. É a introdução, 

na França, do modelo escabinado, que nasce na Europa como uma tentativa de corrigir 

distorções do modelo puro do júri.  

Assim, a Cours d'Assises, sob a forma de escabinado, é formada por três 

magistrados e nove jurados, sendo um juiz na função de Presidente e os outros dois na função 

de assessores. Para uma decisão condenatória, faz-se necessário maioria absoluta.31  

Tal modelo é observado, ainda, em outros países da Europa, como a Dinamarca, 

Portugal, Alemanha e Itália. Ainda, mais adiante, trataremos mais especificamente dos pontos 

positivos e negativos do modelo puro e de escabinado.  

 

2.3 Aspectos negativos e positivos do modelo do júri puro e de escabinado 

 

Após trazer ao estudo a principal forma de processamento, no Brasil e em alguns 

países ocidentais, da aplicação do direito de punir estatal, faz-se importante, no momento, 

detalhar as principais características do tribunal do júri, em sua forma pura, elecando aspectos 

positivos e negativos de sua escolha.  

De fato, apesar do instituto estar sedimentado no ordenamento jurídico brasileiro 

desde a existência do Brasil enquanto Estado independente, não se pode negar que tal escolha 

ainda é objeto de discussões importantes. Como exposto inicialmente, a escolha por um júri 

leigo para decidir sobre a materialidade do crime e a existência da autoria, sem dúvida, pode 

ser o escopo de vários ramos científicos. No campo júridico, o debate pode centralizar na 

própria capacidade de leigos em conhecer elementos normativos indispensáveis à correta 

valoração do fato punível. Ainda há questionamentos a fazer no que diz respeito à política 

criminal, especificamente relacionada à capacidade de potencializar uma sensação de injustiça 

no meio social.  

Por sua vez, a sociologia e a psicologia também se debruçam sobre aspectos mais 

pontuais que estejam relacionados ao tribunal do júri. A paixão no banco dos réus, de Luiza 

Eluf, ilustra bem a ótica social e psicológica no cometimento dos crimes contra a vida e no 

processo de julgamento pelo conselho de sentença.  

                                                 
31 RANGEL, Paulo. Tribunal do Júri: visão linguística, histórica, social e jurídica. 4. ed. São Paulo: Atlas, 

2012. p. 291. 
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No entanto, restringindo especificamente aos aspectos jurídicos do conselho de 

sentença, importantes dados podem ser levantados. A primeira delas diz respeito ao quórum 

exigido para a absolvição ou condenação de um réu.  

No Brasil, as decisões serão tomadas por maioria de votos, conforme dispõe o 

Código de Processo Penal. Assim, não se exige quórum especial para uma decisão de 

condenação ou absolvição. Percebam aí que uma condenação pode ser decidica com os votos 

de 4 jurados, em um rol de 7, que compõem o conselho de sentença. Nesse caso, a existência 

de dúvidas fundadas sobre o cometimento do ilícito, capazes de gerar divergências de 

entendimentos entre jurados, não foi objeto de consideração pelo legislador.  

Essa questão não passa livre de críticas pela doutrina, que questiona a inexistência 

de quórum especial para a garantia de uma decisão com menor margem de dúvidas, 

garantindo maior segurança jurídica ao réu. Países como os EUA, França e Inglaterra, por 

exemplo, exigem ou unânimidade ou maioria qualificada para o veredito de absolvição e 

condenação, demonstrando maior atenção à possibilidade de erro às decisões so conselho de 

sentença.   

Nesse sentido, Heleno Cláudio Fragoso32 explicita que “a condenação por 4x3 é a 

própria expressão da dúvida e jamais poderia ser aceita”. 

Por outro lado, discussão contemporânea reside na dicotomia existente entre 

matéria de fato e matéria de direito. Nos primórdios da instituição do júri no Brasil, havia 

expressa menção à competência de leigos para decidir sobre matérias de fato, enquanto recaia 

ao magistrado as matérias de direito.  

A existência desse paralelo, se antes teve sua importância na medida em que o 

direito ganhava características de ciência autônoma com o positivismo, hoje é objeto de várias 

críticas. Na atualidade há a percepção de que um fato decidido por um júri, necessariamente, é 

revestido de conteúdo jurídico. Por sua vez, uma matéria de direito detém, em seu fundo, um 

suporte fático, cuja ocorrência inevitavelmente remonta à concretude do dia-a-dia.  

Nesse sentido, se um fato é qualificado juridicamente, não há dúvidadas de que 

uma decisão proferida pelo conselho de sentença demanda a observância de matérias 

justapostas de fato e direito. Paulo Rangel esclarece bem esse mito da separação entre fato e 

direito quando afirma que, em matérias de fato, não se quer dizer que os jurados não julgam o 

direito. Quando são demandados sobre a absolvição do réu, julgam matéria de direito, na 

medida em que envolve a punibilidade. Por outro lado, quando são indagados sobre a 

                                                 
32 FRAGOSO, Heleno Cláudio. A Questão do Júri. Revista Forense. 1961. p 25. 
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existência de uma qualificadora, também se faz presente, pois, matéria de direito33.   

Assim, a crítica reside na própria capacidade dos jurados em decidir sobre 

matérias que, inevitavelmente, envolvam conhecimento jurídico.  

E sobre esse aspecto, alguns países decidiram por um conselho de sentença misto, 

formado por cidadãos, leigos sob o aspecto jurídico, e juízes de carreira. É a criação do 

modelo de júri denominado escabinado, como exposto em pequenas linhas no tópico anterior. 

França, Itália e Portugal são países que passaram por uma reformulação na prática processual 

penal, de modo a introduzir um equilíbrio durante o processo de absolvição e condenação de 

um réu.  

Outro ponto relevante é poder da opinião pública de influir nas deciões dos 

jurados. Principalmente no Brasil, onde a regulamentação das atividades da imprensa muitas 

vezes se confunde com práticas ditatoriais, torna-se muito difícil exigir limites para o papel 

fiscalizador dos veículos formadores de opinião. Nesse sentido, uma incorreta valoração pela 

imprensa sobre os elementos do fato punível pode inevitavelmente absolver ou condenar 

alguém injustamente.  

Não há dúvidas de que o clamor social, potencializado pela mídia, pode gerar os 

mais altos sentimentos punitivistas sobre aqueles que compõem o conselho de sentença.  

Sobre esse aspecto, a liberdade de imprensa vem sendo questionada na Inglaterra, 

em razão da premissa de que a divulgação de dados de um julgamento a ser realizado no 

Tribunal do Júri pode influenciar seriamente os jurados. Como expresso por Nucci, citando 

Azambuja, a legislação inglesa “não permite a publicação e notícias nesse sentido, 

justamente para não romper a imparcialidade do tribunal, um sagrado direito fundamental de 

todo cidadão”34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 RANGEL, Paulo. Tribunal do Júri. Visão linguística, histórica, social e jurídica. Rio de Janeiro: Lúmen 

Júris, 2009, p. 262 
34 NUCCI, Guilherme de Souza. Júri: princípios constitucionais. São Paulo: J. de Oliveira, 1999. 363 p. 
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CAPÍTULO 3- O TRIBUNAL DO JÚRI NAS PEQUENAS CIDADES DO INTERIOR 

DE PERNAMBUCO 

 

Passadas as considerações iniciais sobre a estrutura do tribunal do júri no Brasil, o 

escopo do presente capítulo, agora, é trazer as especificações do conselho de sentença nas 

pequenas comarcas de Pernambuco.  

A escolha por concentrar a análise nesse nicho não é à toa. O interior brasileiro é 

carente de maiores estudos no que diz respeito à efetividade processual penal. Em razão da 

própria competência privativa da União, conferida pelo art. 22 da Constituição Federal, para 

legislar sobre matéria processual, as especificidades regionais e locais, muitas vezes, passam 

despercebidas.  

Sem dúvida, o pacto federativo brasileiro, extremamente centralizado, ao conferir 

à União as maiores atribuições de políticas públicas, como um todo, desconsidera as 

multifaces do Brasil, com significativas distorções sociais, culturais e econômicas. 

Desse modo, o assunto ganha importância na medida em que coloca o interior de 

Pernambuco como o centro do debate sob a ótica processual penal, especificamente no que 

tange à estrutura e funcionamento do Tribunal do Júri.  

Assim, buscou-se reunir dados a respeito dos efetivos julgamentos levados a cabo 

por conselhos de sentença, que se reuniram para decidir sobre a matéria que lhes são afetas- o 

julgamento de crimes dolosos contra a vida.  

Ainda, os dados foram colhidos de forma aleatória, após consulta ao Diário de 

Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Tentou-se, ademais, fazer um 

paralelo entre os julgamentos efetuados entre pequenas e médias cidades de Pernambuco, 

ficando excluídas as grandes cidades da Região Metropolitana do Recife.  

O critério utilizado para classificar as cidades como pequenas, médias, ou grandes 

é aquele utilizado pelo próprio IBGE, quando se utiliza de estudos para concentrar análises 

em determinados segmentos geográficos e sociais. Assim, concentramos em colher dados das 

pequenas e médias cidades, excluindo as grandes cidades, segundo a forma conceituada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

Define este instituto um município de pequeno porte cuja população limite-se a 

100 mil habitantes. Por sua vez, municípios de médio porte são aqueles cujo total 

populacional está entre 100 mil e 500 mil habitantes35.  

                                                 
35 Estimativas da população dos municípios brasileiros com data de referência em 1º de Julho de 2014. 

IBGE, 2014. p 5. Disponível em: 
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Por sua vez, quanto às médias cidades, foram observadas apenas as sessões do júri 

nas comarcas de Caruaru e Vitória de Santo Antão, de modo a evitar maiores fragmentações 

capazes de desfigurar uma análise mais fidedigna da realidade. Assim, colhendo como 

amostra, em um certo espaço de tempo, apenas as sessões realizadas em duas cidades médias, 

há maiores chances dos resultados apurados representarem uma característica comum entre 

municípios de iguais características.  

Por outro lado, enquanto Vitória de Santo Antão se coloca, na hierarquia urbana, 

como um centro subregional, Caruaru já é enquadrada como sendo um capital regional, em 

razão de sua capacidade de influência para um maior número de municípios que o 

circundam36.  

Já no que concerne às pequenas cidades, os dados não puderam ser colhidos de 

forma restrita a um ou dois municípios, em um espaço de tempo determinado. A razão 

principal deve-se pela própria ausência de muitas sessões de júri em apenas uma comarca. 

Assim, por exemplo, não seria possível colher cerca de 10 julgados, em apenas um ano, 

realizados em uma cidade.  

Desse modo, os dados foram colhidos aleatoriamente, distribuídos em todas as 

pequenas cidades de Pernambuco, no mesmo espaço de tempo em que foram colhidos os 

dados das sessões do júri nas médias cidades.  

 

3.1 Características relevantes para o processo decisório do tribunal do júri 

Dentro das pesquisas que estudam as circunstâncias de grande relevância que 

podem conduzir ao processo de formação de convencimento de um jurado, podem-se 

encontrar uma gama de fatores: por exemplo, é possível encontrar estudos sobre a influência 

da mídia sobre a formação do convencimento, a relevância da composição do júri, se 

majoritariamente formado por homens ou mulheres, a faixa etária, o grau de formação, a etnia 

ou a classe social.  

Todos esses, sem dúvida, são fatores de grande importância que podem indicar o 

próprio perfil ideológico, em um maior grau, encontrado no júri. Atualmente, o Código de 

Processo Penal não faz maiores ressalvas quanto à formação do júri. Com a exceção das 

pessoas expressamente consignadas no art. 437, o CPP visa uma formação na qual se observe 

uma representação isonômica, com a participação de todos, sem distinção de “cor ou etnia, 

                                                                                                                                                         
<https://ww2.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/pdf/analise_estimativas_2014.pdf> 
36 Região de Influência das Cidades, 2008. IBGE. Disponível em:  <http:www.biblioteca.ibge.gov.br>. Acesso 

em: 22 de Outubro de 2017. 
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raça, credo, sexo, profissão, classe social ou econômica, origem ou grau de instrução”37.  

Desse modo, se o CPP traz consigo a exigência de se atender a uma formação não 

discriminatória, pode-se dizer que os fatores acima relacionados influenciam de igual maneira 

as sessões do júri no Brasil, seja qual for sua localidade. Em outras palavras, se há, em tese, 

uma representação isonômica no Tribunal do Júri, os estudos que tratam sobre a influência de 

algum daqueles fatores apenas mostrariam o processo de convencimento do júri em uma 

forma geral, sem se atentar a possíveis especificidades locais, dentro de um mesmo país.  

É em razão disso, também, que esse estudo inicial tenta abordar o processo 

decisório nas pequenas cidades do interior. A existência de peculiaridades locais, com formas 

singulares de relacionamento social, pode ser um fator suficientemente capaz de trazer um 

comportamento ao júri que não é observado em outras localidades.  

 

3.2 As sessões do júri em pequenas cidades 

A razão da escolha para concentrar os estudos nas pequenas e médias cidades de 

Pernambuco não é por acaso. É principalmente nas regiões afastadas dos grandes centros que 

a omissão estatal, e até científica, é observada de forma mais latente. Se a periferia, nas 

grandes metrópoles, é o centro de grandes distúrbios, tendo em vista a insuficiência de 

políticas públicas específicas para o atendimento de temas sensíveis dos cidadãos, as cidades 

pequenas sofrem de um descaso maior.  

Se poderia dizer que, à primeira vista, as pequenas cidades estão para as 

metrópoles, assim como as periferias estão para os centros das suas respectivas cidades, em 

matéria de efetividade estatal. No entanto, o ponto diferencial que pesa em desfavor das 

pequenas cidades é a insuficiência de estudos no campo jurídico.  

Historicamente, as pequenas cidades se apresentam como invisíveis, frente à 

efervescência dos grandes centros. E isso se faz mostrar na própria estrutura do poder 

judiciário nos núcleos mais desassistidos. Insuficiência de recursos humanos, de infraestrutura 

básica e de não consideração das especificidades locais apenas demonstram o grau de 

importância que as pequenas localidades detém no cenário jurídico.  

Na verdade, o fato é que o direito, enquanto instrumento de atuação e proteção 

dos agentes que integram os espaços de cidadania, ainda não “capturou”, em certa medida, 

para sua órbita as peculiaridades locais dos espaços mais afastados dos grandes centros.  

                                                 
37  BRASIL. Código de Processo Penal. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-

lei/Del3689.htm.> Acesso em: 22 de Outubro de 2017. 
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E é em razão disso que o breve e modesto estudo tenta trazer algumas 

características do tribunal do júri nas pequenas cidades.  

Como dito anteriormente, os dados colhidos foram restritos em um intervalo de 

tempo compreendido entre 2015 e 2016. Por sua vez, em razão da pequena quantidade de 

julgados em apenas uma comarca, os dados foram colhidos aleatoriamente, no diário de 

Justiça Eletrônico de Pernambuco. Ainda, foram observados, inicialmente, 35 sessões do 

tribunal do júri. Nenhuma delas foi se deu em razão do procedimento de desaforamento.  

Por outro lado, de 35 sessões do júri, em 34 delas os crimes contra a vida 

praticados ocorreram-na própria sede da comarca. Em apenas um caso o crime foi realizado 

em um termo da comarca onde se realizou o julgamento. 

Ainda, da extração dos dados, foi possível observar um número equilibrado entre 

absolvições e condenações. Em 16 situações, o júri formado nas pequenas cidades decidiu 

pela absolvição do réu. Assim, os casos tratados foram encerrados sem que houvesse qualquer 

responsabilização sobre o crime contra a vida praticado em face de uma vítima.  

Por sua vez, em outras 16 situações houve uma deliberação no sentido de 

responsabilizar o réu pelo cometimento do crime contra a vida, seja na modalidade tentada ou 

consumada.  

Em 3 casos, houve a desclassificação, pelos jurados, do crime de homicídio 

tentado para o crime de lesão corporal. Assim, a competência do caso foi atraída para o juiz 

singular. 

Conforme detalhado no gráfico abaixo, as condenações e as absolvições se 

equivaleram. Houve uma coincidência no número de casos em que houve uma 

responsabilização penal pela decisão soberana do júri e no número de situações em que, a 

grosso modo, o fato criminoso restou impune. 
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Por outro lado, buscou-se entender as principais linhas de defesa em face dos 

quais os jurados tiveram de analisar para o processo de formação do convencimento. No 

processo de classificação dos resultados, houve a opção por segregar as teses em que, de 

algum modo, houve a confissão do fato-crime daquelas em que a defesa concentrou-se em 

alegar a insuficiência probatória e/ou a negativa de autoria.  

A confissão foi considerada mesmo em sua forma qualificada, quando o réu 

confessa o crime mas alega, concomitantemente, a presença de causas excludentes de ilicitude. 

Embora, nos julgados analisados, os magistrados, em sua totalidade, não tenham reconhecido 

a confissão qualificada como atenuante da pena, no processo de dosimetria, a consideração da 

confissão do réu já é uma premissa sobre a qual não houve a necessidade de questionamentos 

pelos jurados.  

Assim, em tese, no processo de formação de convencimento do júri, a confissão 

do agente, seja pura ou qualificada, introduz um elemento facilitador ao júri, na medida em 

que a autoria do crime já não demandava mais questionamentos.  

De outro lado, as teses sustentadas na negativa de autoria ou na insuficiência de 

provas foram englobadas em um só resultado, uma vez que tais fundamentações aduzidas 

pelas defesas geram, ao júri, a necessidade de resolver a própria autoria do crime, se praticada 

ou não pelo réu.  

Assim, em tese, o processo de convicção do júri seria mais difícil, necessitando de 

um exame mais atencioso sobre a própria autoria delitiva. O resultado mostrou-se da seguinte 

forma: nos processos em que houve a responsabilização por parte do júri, em 37,5% deles a 

tese de defesa foi a própria confissão do agente, em sua forma pura.  

Por outro lado, também em 37,5% dos casos houve a confissão qualificada. Assim, 

nestes casos, os jurados já partiram da premissa de que a autoria do crime já estava decidida. 

Bastaria tão-somente, a análise da presença de alguma forma de exclusão de ilicitude sobre a 

conduta.  

Assim, em 25% dos casos os jurados decidiram pela condenação dos réus mesmo 

nas situações em que as defesas sustentaram a tese de insuficiência probatória e/ou negativa 

de autoria.  

Como se depreende do Gráfico 2, pode-se perceber uma sensível diferença de 

contexto sobre o processo de formação de convicção dos jurados.  
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                         Gráfico2 

 

Ainda, buscou-se analisar o comportamento do júri quando a defesa, 

especificamente, defende a tese de nagativa de autoria. Segue o Gráfico3:  

 

 

                         Gráfico3 

 

Da análise, é possível perceber que nos 13 casos em que a defesa técnica defendeu 

a negativa de autoria, em 69,23% das situações o réu foi absolvido, contra 30,77% de 

condenações.  

 

3.3 As sessões do júri nas médias cidades 
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Vitória de Santo Antão, localizadas na Zona da Mata e no Agreste de Pernambuco, 

respectivamente. Foram colhidos 35 casos, em um período compreendido entre 2015 e 2016.  

Assim, dos 35 casos analisados, em 26 deles houve a condenação promovida pelo 

conselho de sentença, sobre a acusação da prática de homicídio, consumado ou tentado. Em 7 

situações, não houve a responsabilização penal, consequenciando na absolvição do (s) réu (s).  

Por fim, a exemplo do registrado nas pequenas cidades, em 2 casos houve a 

desclassificação do crime de homicídio, em sua modalidade tentada, para o crime de lesão 

corporal. 

Como expresso no gráfico 3, o índice de condenações é bem expressivo. Em 26 

casos, o júri entendeu pela condenação do delito imputado ao réu. Em apenas 7 julgados, ao 

fato típico não houve a responsabilização penal, em razão da absolvição dos réus. Por sua vez, 

em duas situações ocorreram a desclassificação dos crimes de homicício tentado para lesão 

corporal.  

 

 

                        Gráfico4 
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confissão espontânea do delito.  

 

                         Gráfico5 

 

Quanto ao comportamento do júri quando a defesa sustenta a tese de negativa de 

autoria, o resultado é bem diferente do que acontece nas pequenas cidades. Das 16 sessões do 

júri em que se levantou a negativa de autoria, em 11 deles resultaram em condenação. Em 

apenas 5 o resultado foi pela absolvição do réu.  

 

Gráfico6 

 

Da análise do Gráfico 6 e do Gráfico3, os júris das médias e pequenas cidades 

comportaram-se de maneiras opostas. A tese de negativa de autoria foi aceita majoritariamente 

nas pequenas cidades. Por outro lado, tal linha defesa não logoru o mesmo resultado nas 

médicas cidades, obetendo um resposta muito aquém daquela encontrada no Gráfico3.  
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CONCLUSÃO 

  

Conforme foi observado inicialmente, o presente trabalho de conclusão de curso 

não teve como objetivo central e formação de um entendimento tautológico. Seria 

demasiadamente presunçoso objetivar uma conclusão precisa sobre o instituto do tribunal do 

júri nas pequenas e médias cidades.  

No entanto, o presente estudo trouxe ao debate a necessidade de um olhar mais 

sensível quanto ao comportamento do conselho de sentença em situações de grande carga 

valorativa na sociedade. Primeiro porque o tribunal do júri é instituído para a resolução da 

autoria do bem jurídico mais importante na sociedade contemporânea: a vida. E é sobre esta 

que gravitam outros elementos da maior relevância para a potencialização do bem-estar social.  

Em outras palavras, o delitivo contra a vida, especificamente o de homicídio, tem 

uma capacidade própria de desestruturar a unidade familiar diretamente afetada com a 

violência. Por sua vez, a morte violenta tem a capacidade de gerar, na sociedade, um 

sentimento único de perpetuidade de violência, principalmente nos casos em que o Estado se 

mostra ineficiente em cumprir o jus puniendi.  

Nesse contexto, daí se pode perceber o grau de responsabilidade conferida a 

julgadores leigos, que se revestem, pontualmente, como representantes do próprio poder de 

punir estatal. É através de um corpo de jurados que toda a construção jurídico-normativa se 

revela. Ou não. No presente estudo, em três ocasiões a defesa levantou a tese de legítima 

defesa putativa. Em todas elas o júri absolveu o réu. Em outras ocasiões, o júri confrontou 

entendimentos básicos aprendidos na academia, como quando absolve um réu, sob a tese de 

legítima defesa, após o desferimento de vários golpes de faca nas costas de uma vítima.  

Todas estas situações levantam questionamentos, que sobre os quais este 

examinando não foi capaz de compreender, concernentes à própria capacidade de um 

conselho de sentença determinar a melhor decisão sobre o caso concreto. 

Longe de almejar um desejo punitivista à revelia de princípios caros para o direito 

penal, a exemplo da legalidade, o fato é que o tribunal do júri, em algumas situações, 

demonstrou um comportamento destoante dos comandos normativos.  

E no presente trabalho de conclusão de curso, os resultados sobre o 

comportamento dos jurados em médias e pequenas cidades, quando confrontados, apresentam 

características diferentes.  

A princípio, a quantidade de confissões em pequenas cidades mostrou-se maior. 

Por sua vez, são nestas pequenas cidades em que o número de absolvições é maior, quando 
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confrontadas com os números das médias cidades. 

Por outro lado, quando a defesa alega a tese de negativa de autoria, o júri nas 

pequenas cidades tem uma tendência maior a absolver o réu. Já nas médias cidades, apesar do 

índice de confissões ser menor, o nível de condenação é elevado. A tese de negativa de autoria 

não surte tanto efeito quanto ao observado nas pequenas cidades.  

Daí, em uma análise puramente objetiva, pode-se constatar que, de fato, há um 

comportamento distinto para cada nível de agrupamento populacional. No entanto, no que 

concerne às causas desse comportamento discrepante, a resposta não pode ser, nesse estudo, 

uma conclusão irrefutável.  

Nesse sentido, poder-se-ia refletir sobre a existência de duas causas que refletem 

em um comportamento distinto, do júri, em pequenas e médias cidades. A primeira delas é a 

possibilidade do conselho de sentença proferir suas conclusões de forma não soberana, haja 

vista o possível grau de influência exercido pelo réu. Quanto menor o agrupamento 

populacional, maior a chance dos jurados proferirem seus vereditos com algum grau de vício.  

Tal tese pode ser levantada coerentemente, na medida em que, com base nos 

estudos, o tamanho da cidade é proporcional à quantidade de condenações. Até mesmo dentro 

das médias cidades foi possível perceber essa diferença: a quantidade de condenações em 

cidades pequenas é menor que em Vitória de Santão Antão, que tem um índice menor que 

Caruaru.  

Assim, dentro das médias cidades -Caruaru e Vitória- a quantidade de 

condenações mostrou-se maior em Caruaru, que tem uma população bem maior que Vitória 

de Santo Antão. 

Por outro lado, a segunda causa seria a própria deficiência estrutural encontrada 

nas pequenas cidades. As dificuldades encontradas nas investigações, tanto da Polícia quanto 

do Ministério Público, são um fator dificultador para uma eficaz instrução nas pequenas 

cidades. Assim, a discrepância dos resultados encontrados residiria na menor capacidade 

estrutural dos órgãos estatais, nas pequenas cidades, de modo que o resultado final, no júri, 

ficaria prejudicado ante a insuficiência de elementos trazidos ao debate.  

Desse modo, pelo exposto, os resultados encontrados mostram, incialmente, a 

presença marcante de discrepâncias de comportamento dos jurados. No entanto, as causas 

dessas divergências merecem ser tratadas com maior cautela, tendo em vista a pluralidade de 

fatores que norteiam o tema.  
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ANEXO I

Tribunal do Júri em pequenas e médias cidades de PE

Processos

Decisão Município Teses de Defesa

000061643.2009.8.17.0120 Condenação Afrânio legítima defesa

000001539.2012.8.17.0150 Absolvição Águas BelasNegativa de autoria

000006551.2001.8.17.0150 Absolvição Águas BelasNegativa de autoria

000003261.2001.8.17.0150 Absolvição Águas BelasLegítima defesa putativa

000049988.2011.8.17.0150 Absolvição Águas BelasLegítima defesa putativa

000012384.2011.8.17.0350 Absolvição Buenos AiresLegítima defesa

000051075.2006.8.17.0350 Condenação Buenos AiresTese de legítima defesa

000046486.2006.8.17.0350 Condenação Buenos AiresConfissão 

000012581.2000.8.17.1080 Condenação Paudalho Tese de legítima defesa

000070592.2013.8.17.1230 Condenação Saloá Negativa de autoria

000006784.2001.8.17.1390 Absolvição Sertânia Legítima defesa (dois tiros)

000000886.2007.8.17.1390 Condenação Sertânia legítima defesa putativa

000011079.2005.8.17.1390 Desclassificação Sertânia

000018122.1999.8.17.1510 Condenação Trindade Confissão

000000193.2005.8.17.1510 Desclassificação Trindade (dois tiros de arma de fogo)

000009695.2005.8.17.1390 Desclassificação Sertânia

000008695.2001.8.17.1550 Absolvição Venturosa Negativa de autoria

000001415.1997.8.17.1400 Condenação Sirinhaém Negativa de autoria

000003061.2000.8.17.1400 Absolvição Sirinhaém Negativa de autoria

000159557.2013.8.17.1480 Absolvição Timbaúba Negativa de autoria

000004820.2011.8.17.0520 Absolvição Correntes Legítima defesa

000005888.2000.8.17.0960 Absolvição MoreilândiaNegativa de autoria

000083170.2011.8.17.0630 Condenação Gameleira Legítima defesa

000019670.2010.8.17.0680 Condenação Iati Confissão

000000905.1988.8.17.1110 Condenação Pesqueira Negativa de autoria

000259577.2009.8.17.1110 Condenação Pesqueira Negativa de autoria

000010525.2010.8.17.1150 Absolvição Pombos Negativa de autoria

000021010.2006.8.17.0740 Absolvição Ibubi Legítima defesa

000282114.2011.8.17.1110 Absolvição Pesqueira

Legítima defesa própria 

(facadas nas costas)

0000290-84.2010.8.17.0270 Condenação Betânia Legítima defesa

000000702.2007.8.17.0550 Absolvição Cupira Negativa de autoria

000039278.2008.8.17.0690 Condenação Ibimirim Confissão

000002748.2013.8.17.0690 Condenação Ibimirim Confissão

000022187.2009.8.17.0690 Condenação Ibimirim Confissão

0000074-32.2007.8.17.0690 Absolvição Ibimirim Negativa de autoria

Decisções

Condenações Absolvições Desclassificação

16 16 3



Teses de Defesa

Negativa de Autoria (4) Confissão (6) Confissão qualificada (6)

25% 37,50% 37,50%

Tese de Negativa de autoria (13)

Condenação Absolvição

30,77% 69,23%

População/2010

Afrânio: 17.586 Timbaúba: 53.825

Águas Belas: 40.235 Correntes: 17.419

Venturosa: 16052 Moreilândia: 11.132

Sirinhaém: 40296 Gameleira: 27.912

Trindade: 26.116 Iati: 18.360

Buenos Aires: 12.537 Pesqueira: 62931

Pombos: 24.046 Betânia: 12.003

Ipubi: 28.120 Cupira: 23.390

Paudalho: 51.357 Ibimirim: 26.954

Saloá: 15.309 Sertânia: 33.787

25% 

37,50% 

37,50% 

Teses de defesa nas 
pequenas cidades 

Negativa de
Autoria (4)

Confissão (6)

Confissão
qualificada (6)

30,77% 

69,23% 

Tese de negativa de 
autoria 

Condenação

Absolvição



ANEXO II

Médias Cidades

Processos: Decisão Tese de defesa Município

0017609-12.2013.8.17.0480 Condenado Legítima Defesa Caruaru

0005306-29.2014.8.17.0480 Condenado Negativa de autoria Caruaru

0005193-22.2007.8.17.0480 Condenado Confissão espontânea Caruaru

0008587-03.2008.8.17.0480 Condenado Negativa de autoria Caruaru

0015774-18.2015.8.17.0480 Condenado Negativa de autoria Caruaru

0002141-76.2011.8.17.0480 Condenado Negativa de autoria Caruaru

0018002-97.2014.8.17.0480 Condenado Legítima Defesa Caruaru

0013629-86.2015.8.17.0480 Condenado Legítima Defesa PutativaCaruaru

0001981-22.2009.8.17.0480 Condenado Legítima Defesa Caruaru

0005600-13.2016.8.17.0480 Condenado Negativa de autoria Caruaru

0006527-81.2013.8.17.0480 

Desclassifica

ção para 

lesão Lesão corporal Caruaru

0001424-69.2008.8.17.0480 

Desclassifica

ção para 

lesão 

corporal Lesão corporal Caruaru

0014215-60.2014.8.17.0480 Absolvição

Negativa de autoria 

(Pedido do MP) Caruaru

0017315-57.2013.8.17.0480 Condenado Negativa de Autoria Caruaru

0010288-96.2008.8.17.0480 Condenado Negativa de Autoria Caruaru

0087011-69.2002.8.17.0480 Condenado

Legítima Defesa de 

Terceiro Caruaru

0009583-64.2009.8.17.0480 Absolvição Negativa de Autoria Caruaru

0017457-61.2013.8.17.0480 Condenado Negativa de Autoria Caruaru

0001182-66.2015.8.17.0480 Condenado Negativa de Autoria Caruaru

0003420-73.2006.8.17.0480 Condenado Confissão espontânea Caruaru

0013001-97.2915.8.17.0480 Condenado Legítima Defesa Caruaru

0012885-96.2012.8.17.0480 Absolvição Negativa de Autoria Caruaru

0008174-87.2008.8.17.0480 Condenado Legítima Defesa Caruaru

000183983.2009.8.17.1590 Condenado Confissão espontânea Vitória

0004357-41.2012.9.17.1590 Condenado Negativa de autoria Vitória

0002464-49.2011.8.17.1590 Condenado Negativa de autoria Vitória

000315677.2013.8.17.1590 Condenado Confissão Espontânea Vitória

000024525.1995.8.17.1590 Absolvição Negativa de Autoria Vitória

000059381.2011.8.17.1590 Condenado Confissão espontânea Vitória

000136952.2009.8.17.1590 Condenado Confissão espontânea Vitória

000130826.2011.8.17.1590 Condenado Legítima defesa Vitória

000146596.2011.8.17.1590 Condenado Confissão espontânea Vitória

000069385.2001.8.17.1590 Absolvição Legítima defesa Vitória

000120956.2011.8.17.1590 Absolvição Negativa de Autoria Vitória

000168456.2004.8.17.1590 Absolvição Legítima defesa Vitória

Decisões

Condenações Absolvições Desclassificação

26 7 2



Teses de negativa de autoria em médias cidades

Condenação Absolvição

68,75% 31,25%

Condenações (26)

Confissão qualificada Confissão Negativa de autoria

30,77% 26,92% 42,31%

Pupulação/2010

Caruaru: 277.982

Vitória de Santo Antão: 111.521

30,77% 

26,92% 

42,31% 

Teses sustentadas nas 
condenações promovidas em 

médias cidades 

Confissão
qualificada
Confissão

Negativa de
autoria

68,75% 

31,25% 

Tese de negativa de autoria em 
médias cidades 

Condenação

Absolvição


