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RESUMO 

 

O presente trabalho dissertará sobre o surgimento do Tribunal do Júri e como se 

enraizou na cultura e legislação brasileira, também vamos falar sobre a decisão de 

pronúncia e seus requisitos que são indícios suficientes de autoria e materialidade 

do fato previstos no Art 413 do Código de Processo Penal, e como esses requisitos 

são aplicados pelo Magistrado para chegar a uma decisão para levar o acusado a 

plenário. Pois a pronúncia encerra a fase formação de culpa levando o acusado para 

a segunda fase que é o juízo de causa, neste momento o juiz tem que estar 

convencido dos requisitos para iniciar a segunda fase, ou ainda pode aplicar o 

principio in dubio pro societate que significa que o juiz não estando convencido da 

materialidade e dos indícios, pode ainda com base nesse princípio pronunciar o 

acusado levando-o também a plenário e o mesmo será julgado pelo Conselho de 

Sentença que decidirá se ele é culpado ou inocênte. Ainda dentro da decisão de 

pronúncia vamos analisar as qualificadoras, e também ver que as atenuantes e as 

agravantes não podem ser exploradas nesta fase, já com relação aos crimes 

conexos iremos perceber que o magistrado pode colocá-los desde que estejam 

devidamente fundamentados. Com relação a linguagem do magistrado na decisão 

em análise deve ela ser comedida e cautelosa para futuramente não influenciar na 

decisão dos jurados leigos. Ademais as provas produzidas no inquérito só poderão 

ser utilizadas para pronunciar o acusado desde que não sejam contrárias as provas 

dos autos. 

 

Palavras chave: Tribunal do Júri. Pronúncia. Procedimento bifásico. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A sociedade brasileira atualmente enfrenta um alto índice de criminalidade, 

especialmente a homicida, com taxas de homicídios comparadas as existentes em 

locais vivendo situações de guerra. Países como Iraque, Sudão, Israel entre outros 

nove em situação de guerra ou conflito armado, perfizeram o total de 54 mil mortes 

em 2011, enquanto o Brasil, país em tempos de paz, computou mais 52 mil mortes 

intencionais no mesmo período (WAISELFISZ, 2013) 

O Judiciário tem relevância no combate a essa criminalidade, ao julgar, 

afastar, punir e educar o delinquente homicida para garantir a segurança social e 

seu retorno à vida comunitária. Uma das ferramentas para desenvolver essa função 

é a instituição do Tribunal do Júri, onde se concretiza a participação popular nos 

julgamentos de homicídios dolosos, além de garantir o devido processo legal ao 

acusado e resguardar seus direitos e garantias fundamentais.  

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, elenca os 

princípios do Tribunal do Júri, que são eles: a plenitude de defesa, o sigilo das 

votações e a soberania dos veredictos. 

O procedimento do Júri é bifásico, sendo a pronúncia a única das quatro 

decisões capaz de levar o acusado a segunda fase do Tribunal do Júri, a “juízo de 

causa”. Pode o magistrado decidir pela impronúncia, absolvição sumária, 

desclassificação ou pronúncia, mas, ao decidir pela última, deve observar vários 

requisitos como materialidade, indícios suficientes de autoria e participação. Sua 

fundamentação deve ser moderada e sua linguagem cautelosa, pois, se adentrar no 

mérito, poderá prejudicar futuramente a decisão dos jurados em plenário, leigos nas 

definições jurídicas. Durante essa nova fase os debates não poderão fazer menção 

a decisão de pronúncia, conforme artigo 478, I, do Código de Processo Penal. Ainda 

caso o magistrado esteja em dúvida com relação à autoria do crime (materialidade e 

indícios) pode aplicar o princípio in dubio pro societate. 

Tem, a pronúncia, sua natureza jurídica como uma decisão interlocutória 

mista de cunho meramente declaratório. Está prevista no caput do artigo 413 do 

Código de Processo Penal. Os parágrafos 1º, 2º e 3º elencam os requisitos que 

serão analisados no presente trabalho como materialidade, indícios suficientes de 

autoria e participação. 
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Desse modo, o presente trabalho de conclusão de curso tem por finalidade 

analisar os requisitos da pronúncia. 

O capítulo segundo dissertará sobre o surgimento do Tribunal do Júri e 

como se enraizou na cultura e legislação brasileira. Em seguida, o capítulo terceiro 

discorrerá a cerca dos princípios constitucionais norteadores do Tribunal do Júri, que 

são plenitude de defesa, sigilo das votações e soberania dos veredictos.  

Finalmente o quarto capítulo tratará sobre a decisão de pronúncia, 

dissertando sobre seu conteúdo, regulamentações legais, materialidade e indícios, 

circunstâncias qualificadoras, atenuantes, agravantes e o necessário para a 

compreensão dessa decisão judicial. 
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2 HISTÓRICO 

 

2.1 BREVES APONTAMENTOS SOBRE O SURGIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI 

 

Não há pacificação, entre os historiadores e doutrinadores, a respeito da 

origem do Tribunal do Júri. 

Das diferentes teses afloram as idéias de constituição de aludido instituto, 

que às vezes confundem-se com os próprios ideais da criação dos júris populares. 

Impossível precisar com exatidão, em razão da ausência de acervos 

históricos. Tal fato defendido em razão de, em alguns momentos, o tribunal do júri 

ter se confundido com a própria essência do direito, e pela existência de aglutinação 

de pessoas. 

Considerando a contemporaneidade dos primórdios dos movimentos 

populares com a necessidade de manutenção da paz social, seja através do caráter 

preventivo, seja do aspecto punitivo, há quem diga que o surgimento remonta ao 

Egito Antigo, com os judeus. São os adeptos da ideia mosaica. 

 

Apesar das peculiaridades do sistema político-religioso local, em que o 
ordenamento jurídico subordinava os magistrados ao sacerdote, as leis de 
Moisés foram as primeiras que interessaram aos cidadãos nos julgamentos 
dos tribunais. Lá, para quem assim defende, estariam os fundamentos e a 
origem do Tribunal do Júri, em muito pelo culto à oralidade exposta nos 
dispositivos, apesar do forte misticismo religioso. O julgamento se dava pelos 
pares, no Conselho dos Anciãos, e em nome de Deus (BISINOTTO, 2010, p. 
única). 

 

A defesa da origem greco-romana do júri tem fundamento no fato da 

existência de uma participação ativa da coletividade nos assuntos inerentes a 

própria sociedade, o que justificaria a necessidade de uma intervenção objetiva e 

democrática na aplicação de sanções aos indiciados a crimes. Conhecido como 

Tribunal de Heliastas, era onde a população reunia-se em praça pública para 

promover o julgamento dos cidadãos contraventores, na Grécia, desde o Século IV 

a.C. 

“Em Roma o júri atuou como juízes em comissão mais conhecido como 

quoestiones e quando se tornaram definitivos passaram a chamar-se de quoestiones 

prepetuoe, por volta do ano de 155 a.C.” (NUCCI, p. 45). 
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Rogério Lauria Tucci, prelecionando sobre o júri, diz:  

 

Há quem afirme, com responsáveis argumentos, que os mais remotos 
antecedentes do tribunal do Júri se encontram na Lei Mosaica, nos dikastas, 
na Heliéia (tribunal dito popular) ou no Areópago gregos; nos centeni 
comitês, dos primitivos germanos; ou, ainda, em solo britânico, de onde 
passou para os Estados Unidos e, depois, de ambos para os continentes 
europeus e americanos. (1999, p .12). 

 

Já segundo o doutrinador Nucci (2013), o Tribunal do Júri que hoje 

conhecemos origina-se da Magna Carta do Rei João Sem Terra, na Inglaterra por 

volta de 1215, quando foram abolidos as ordálias ou juízos de Deus, instalando-se, 

em definitivo, uma ordem de iguais que celebrariam uma ordem de juízo a respeito 

da culpa do infrator.  

O professor Rangel assevera em seu livro que:  

 

O tribunal popular, portanto, não nasceu na Inglaterra, mas o júri 
propriamente dito, que hoje se conhece e tem no Brasil, recebeu do 
“sistema inglês o grande júri, isto é, o primeiro conselho de jurados, ou júri 
de acusação, e do sistema francês, o ministério público e a instrução 
secreta e escrita. Não se pode confundir tribunal popular com Tribunal do 
Júri. (2012, p. 41) 
 

A justificativa para que no Brasil o tribunal tenha raízes inglesas é a própria 

origem do nosso país como Estado, pois no século XVII estava latente a aliança 

cultural entre Portugal e Inglaterra, e com a invasão de Napoleão na Europa, a 

família real portuguesa migrou ao Brasil, trazendo consigo os costumes europeus. 

 

2.2 O JÚRI NO BRASIL 

 

O júri foi instituído no Brasil através de Decreto Imperial, em 1822, feito pelo 

Príncipe Regente Don Pedro I, antes mesmo da independência do Brasil. À época, 

cabia apenas julgar crimes de imprensa. A contar de tal instituição, vieram uma série 

de leis que falaram a respeito do tema. No tocante a carta magna, nem todas 

abarcaram o tema, passando, o tribunal de júri, por sérias crises institucionais. 

Segundo Tucci (1999) aludido Decreto Imperial criou a primeira forma de Júri 

no Brasil, sendo denominada inicialmente de “Juízes de Fato”. Sua composição 

continha 24 (vinte e quatro) juízes homens, considerados bons, honrados, 

inteligentes e patriotas. Eram nomeados pelo Corregedor e Ouvires, mediante 

determinação do Procurador da Coroa e Fazenda.  
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Com a instituição da Constituição do Império em 25.03.1824, o Tribunal do 

Júri foi recepcionado pelo ordenamento jurídico. Em seu artigo 151 havia a seguinte 

disposição: “o poder judicial é independente, e será composto de Juízes e jurados, 

os quais terão lugar, assim no cível como no crime, nos casos e pelo modo que os 

códigos determinarem”. Sua competência foi ampliada e os jurados começaram a 

atuar não só na área dos crimes contra a imprensa mais também nas áreas cíveis e 

criminais (SILVA, 2010).  

No entanto, somente após a promulgação do primeiro Código de Processo 

Penal do Império em 1832, o Tribunal do Júri foi disciplinado. Nessa época o 

procedimento era subdividido em duas fases: a primeira denominada o “grande júri” 

ou “júri de acusação”, no qual havia 23 (vinte e três) jurados que ratificavam, se 

preciso, a decisão de pronúncia; a segunda fase, denominada o “júri de sentença 

“ou “pequeno júri”, composto por 12 (doze) jurados, que condenavam ou absolviam 

os acusados (SILVA, 2010). 

A primeira fase, o “júri de acusação”,deixou de existir em 1841, passando a 

competência da formação de culpa e da sentença de pronúncia para autoridades 

policiais e juízes municipais (TUCCI, 1999). 

Entre o ano de 1850 a 1871 houve uma mudança processual, que alterou a 

fase de pronúncia, retirando a competência dos policiais, delegados e subdelegados 

que passaram a atuar nos crimes mais graves e de maior repercussão (SILVA, 

2010). 

Com o final do período imperial, ocorreu a promulgação da primeira 

Constituição da República em 24 de fevereiro 1891. O Tribunal do Júri foi 

disciplinado no artigo 72, parágrafo 31: “ mantida a instituição do jury” não podendo 

ser alterado por nenhuma lei ordinária (RANGEL, 2012).  

Já a Constituição de 1937 se calou a respeito do Júri, o que gerou 

controvérsia, a época, quanto a sua extinção, eis que com o Estado Novo, houve a 

supressão da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. No entanto, em seu 

artigo 183, a Constituição previa que: “continuam em vigor, enquando não 

revogadas, as leis que, explícitas e implicitamente, não contrariem as disposições 

desta Constituição” (SILVA, 2010). 



11 
 

Ainda na mesma lição do autor supracitado: 

 

Com este artigo, posteriormente, sobreveio o Decreto- lei 167, de 1938, que 
pode ser considerado como um dos mais importantes a respeito da matéria, 
pois muitas das características do Tribunal do Júri de hoje foram definidas 
por esse instrumento. E, entre suas disposições mais importantes, podemos 
citar aquela a respeito da organização: vinte e um jurados, sendo o 
Conselho de Sentença formado por sete deles, sob a presidência de um juiz 
togado (SILVA, 2010, p. 31).  

 

Na data de 18.09.1946 foi promulgada uma nova Constituição, na qual a 

instituição do Júri fora destinada ao capítulo de direitos e garantias individuais, 

passando a julgar os crimes dolosos contra a vida. A soberania que havia sido 

diminuída com a chegada do Estado Novo agora volta a prevalecer (SILVA, 2010).  

Sem se manifestar a respeito do sigilo das votações, da soberania dos 

vereditos e nem tampouco da plenitude de defesa, foi outorgada a Constituição de 

1967. O país estava vivendo o regime ditatorial, e assim as regras e leis deveriam 

amoldar-se a essa nova fase. Assim, o Tribunal do Júri foi recepcionado, estando 

disposto no artigo 150, parágrafo 18 da Carta legal. Importante destacar que ainda 

estava integrada ao capítulo dos direitos e garantias fundamentais.  

Em seguida adveio a Emenda Constitucional de 1969 (artigo 153, parágrafo 

18) que ratificou sua competência somente para os crimes dolosos contra a vida 

(NUCCI, 2013).  

A presente Constituição Federal promulgada em 05 de julho de 1988, 

recepcionou a instituição do Júri em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, no título Dos 

Direitos e Garantias Fundamentais, tornando-se cláusula pétrea, como prevê o artigo 

60 parágrafo 4º, IV, não podendo ser suprimido nem por meio de Emenda 

Constitucional (SILVA, 2010).  
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ANO FATO 

1215 Carta Magna da Inglaterra 

1822 Decreto Imperial que instituíu o júri no Brasil 

1824 Primeira Constituição Imperial do Brasil 

1832 Primeiro Código de Processo Penal 

1841 O júri de acusação foi extinto 

1850 a 1870 Mudança processual com relação a decisão de pronúncia 

1891 Primeira Constituição da República 

1937 Estado Novo 

1946 A instituição do júri como uma garantia fundamental 

1967 Ditadura 

1988 Constituição atual 

Tabela 01 – Marcos Históricos do Tribunal do Júri  
Fonte: O autor (2014) 

 

Na opinião do professor Nucci (2013) o júri retorna ao capítulo dos direitos e 

garantias fundamentais e, os princípios da Constituição de 1946 retomam seu lugar: 

soberania dos vereditos, sigilo das votações e plenitude de defesa.  

A instituição do Júri permite a participação popular na administração da 

justiça criminal e serve como uma garantia ao acusado de ter um julgamento justo 

por seus pares. 

A Lei 11.689/2008 reformou parcialmente o Tribunal do Júri, simplificando o 

rito. 

O cidadão quando chamado na função de jurado participa ativamente na 

aplicação da lei, consoante a opinião do doutrinador Parra Neto: 

 

Tem-se, concluindo, que a instituição do júri, nos moldes em que 
estabelecida pela legislação infraconstitucional, representa verdadeira 
garantia fundamental do cidadão chamado a exercer a função de jurado. 
Por meio dos votos, o povo elege seus representantes e por meio do 
veredicto a população aplica suas leis. (2009, p.2). 
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Fazendo jus a alcunha de “Constituição Cidadã”, o atual ordenamento 

jurídico, através de sua lei máxima, destacou a importância impar do Tribunal do Júri 

para sociabilização das decisões da sociedade.  
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3 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 

 

A Magna Carta de 1988 prevê em seu artigo 5º inciso XXXVIII, três 

princípios basilares no sistema constitucional: 

 

a) da plenitude de defesa; 

b) sigilo das votações; e, 

c) soberania do veredictos. 

 

3.1 PLENITUDE DE DEFESA 

 

A plenitude de defesa é um princípio explícito previsto em nossa atual 

Constituição Federal e imprescindível para a eficácia do princípio maior, o devido 

processo legal. No entanto, no revés do entendimento de que são princípios 

complementares, é necessário ressaltar que alguns doutrinadores e historiadores 

sustentam que há diferença entre os preceitos da plenitude de defesa e da ampla 

defesa, pois não teria sido ao acaso que o legislador introduziu as duas formas em 

nosso ordenamento jurídico. 

O doutrinador Nucci (2013) sustenta que existe uma diferença substancial 

entre a plenitude de defesa e ampla defesa, tendo a primeira um significado 

complexo porquanto busca uma defesa perfeita, razão pela qual é usada 

especificamente no Tribunal do Júri.Tem o propósito de jamais deixar o réu indefeso 

frente ao Conselho de Sentença. Por sua vez, a segunda é usada de um modo mais 

amplo, vasto, para todos os acusados, independente de ter cometido um crime 

doloso contra a vida, buscando a mais aberta possibilidade de defesa.O legislador 

deixa bem clara a diferença entre um direito fundamental e outro.  

Outra questão que está envolta ao princípio da plenitude de defesa, conforme 

explica Silva (2010), trata-se de sua dupla divisão: a primeira é a defesa técnica, que 

tem como significado dizer que o acusado deve ter uma defesa consistente e seu 

defensor não deverá ficar restrito à defesa meramente formal, podendo valer-se de 

meios como o emocional, o social, dentre outros extrajurídicos.  

Já a segunda é a autodefesa,que se remete a versão do acusado sobre os 

fatos e o que este irá sustentar no interrogatório, podendo optar sempre pela versão 
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que o favorecer mais. Merece destaque que a defesa técnica é uma garantia do 

acusado, desta forma torna-se indisponível.  

A respeito do tema colaciona-se a seguinte decisão: 

 

HOMICÍDIO QUALIFICADO - VINCULAÇÃO DA APELAÇÃO NOS CRIMES 
DE COMPETÊNCIA DO JÚRI - QUESITO REFERENTE À TESE DE 
DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO - TESE DEFENSIVA 
SUSTENTADA NA TRÉPLICA. Quando as razões do recurso deixam claro 
o embasamento legal no qual se funda o apelo, o recurso deve ser 
conhecido, mesmo que a peça de interposição não limite os motivos do 
inconformismo dentre as ""alíneas"" do inciso III do artigo 593 - Sustentado 
em Plenário que a ré praticou crime culposo, deve o magistrado incluir um 
terceiro quesito indagando ao Conselho de Sentença se a morte adveio da 
imprudência, negligência ou imperícia, conforme o caso, com que ela agiu. 
A tese defensiva sustentada durante a tréplica deve ser objeto de 
formulação de quesito aos jurados, porque a Constituição da República 
prevê que nos crimes de competência do Júri a defesa é plena e, porque, tal 
fato não constitui ofensa ao contraditório.(TJ-MG 101550300441110021 MG 
1.0155.03.004411-1/002(1), Relator: JANE SILVA, Data de Julgamento: 
02/05/2006, Data de Publicação: 21/06/2006)1 

 

Nesse diapasão, deve sempre ser observado pelo juiz presidente do júri se a 

defesa está atuando de forma primorosa, pois se entender que o acusado está 

indefeso poderá o magistrado optar pela dissolução do Conselho de Sentença, 

nomear outro defensor e redesignar nova data para o ato, à luz do artigo 497, inciso 

V, do Código de Processo Penal. 

 

 

3.2 SIGILO DAS VOTAÇÕES 

 

O sigilo das votações é um princípio informador específico do Tribunal do 

Júri .O Código de Processo Penal em seu artigo 485 estabelece que após terem sido 

feitas todas as explicações pertinentes em plenário e não restando nenhuma dúvida, 

“o juiz presidente, os jurados, o Ministério Público, o assistente, o querelante, o 

defensor do acusado, o escrivão e o oficial de justiça dirigir-se-ão à sala especial a 

fim de ser procedida a votação”. O parágrafo primeiro do artigo supracitado 

complementa dizendo: “Na falta de sala especial, o juiz presidente determinará que o 

público se retire, permanecendo somente as pessoas mencionadas no caput deste 

artigo”. 
                                            
1 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Disponível em: 
<http://tj-mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/5879252/101550300441110021-mg-1015503004411-1-
002-1>. Acesso em: 27 mar 2014.  
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Deste modo, a votação feita pelos jurados se realizará em portas fechadas 

longe do público, com o fito de evitar interferência direta ou indireta de cada qual. 

Em razão da exclusividade do princípio do sigilo ao instituto do júri, requisito 

necessário a garantir a autonomia na decisão, tem-se que a sala especial onde os 

jurados votam não se torna inconstitucional ou fere o princípio da publicidade, 

ficandoisenta do disciplinado no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, que 

trata sobre tal princípio2.  

Em suma: “Ainda que o juiz exerça o poder de polícia na sala e possa 

determinar a retirada de alguém espalhafatoso de plenário, é certo que, durante a 

votação, essa interferência teria consequências desastrosas” (NUCCI, 2013, p. 35). 

  

3.3 SOBERANIA DOS VEREDICTOS 

 

Nossa Carta Magna, de maneira expressa, conferiu ao Tribunal do Júri a 

garantia à soberania dos veredictos. Assim, são os jurados que darão a decisão final 

em plenário, por conta disto são dotados de poder supremo, sendo sua decisão 

imutável perante o juiz ou os tribunais superiores, no que tange ao mérito da 

questão. 

Segundo o ensinamento de Nucci (2013, p. 36): “Jurados decidem de acordo 

com sua consciência e não segundo a lei. Alias, esse é o juramento que fazem (Art. 

472, CPP), em que há a promessa de seguir a consciência e a justiça, mas não as 

normas escritas e muito menos os julgados do país3”. 

Contudo, o artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal4, 

assevera que havendo prova manifestamente contrária a dos autos e o acusado for 

                                            
2Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da 
Magistratura, observados os seguintes princípios: 
IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as 
decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias 
partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à 
intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. 
3 Art. 472. Formado o Conselho de Sentença, o presidente, levantando-se, e, com ele, todos os 
presentes, fará aos jurados a seguinte exortação:  
Em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e aproferir a vossa decisão 
de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. 
Os jurados, nominalmente chamados pelo presidente, responderão:  
Assim o prometo. 
4Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: 
III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:  
d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.  
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condenado em plenário pelos jurados, deve ele interpor recurso de apelação ao 

Tribunal de Justiça, e o mesmo pode designar novo júri. A apelação, no entanto, só 

poderá ser interposta com esse fundamento em uma única oportunidade; na 

hipótese do acusado ser condenado novamente, não poderá continuar alegando 

inexistência de prova nos autos para sua nova condenação. Sendo possível também 

pedir a revisão criminal das decisões do júri não só a apelação. 

Em análise a essa questão, uma parte da doutrina entende pela relatividade 

do princípio da soberania dos veredictos, pois considera que não se pode abandonar 

a busca da verdade real, princípio informador do processo penal, em razão das 

regras insculpidas nesse princípio.  

Ademais, o Tribunal do Júri tem competência miníma para julgar os crimes 

dolosos contra vida, prevista em nossa Constituição Federal, mas essa competência 

poderá ser ampliada a qualquer momento por lei ordinária. 
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4 CONTEÚDOS DA DECISÃO DE PRONÚNCIA  

 

A decisão de pronúncia e seus requisitos estão previstos no artigo 413 do 

Código de Processo Penal, com redação da Lei 11689/2008. 

 

Artigo. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se 
convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes 
de autoria ou de participação. 
 

O procedimento do Tribunal do Júri é bifásico. A primeira fase é denominada 

pela doutrina de “formação de culpa,” ou “judicium accusations”, e se inicia com o 

oferecimento da denúncia ou queixa. 

Superada a fase de instrução e julgamento, o réu é devidamente 

interrogado. São feitas as alegações finais pelo Ministério Público e facultada a 

proposta da mesma situação à defesa. Ato contínuo, os autos são conclusos ao 

magistrado para sentença. 

Da decisão o magistrado, emergirá uma das hipóteses decisórias: pronúncia, 

impronúncia, desclassificação ou absolvição sumária.  

Optando o magistrado pela pronúncia, a primeira fase terminará com a sua 

preclusão, iniciando-se a segunda fase, intitulada como “juízo de causa”, no qual o 

réu irá a plenário ser julgado por seus pares. 

A respeito da primeira fase do Tribunal do Júri, Parra Neto relata:  

 

O juízo de formação de culpa tem por objetivo delimitar a res in iudicium 
deducta, servindo, portanto, para fixar os limites da acusação. A decisão de 
pronúncia, nesse sentido, nada mais faz do que declarar a viabilidade da 
pretensão inicial, em reconhecendo presentes indícios suficientes de autoria 
e prova da materialidade do fato. Ademais delineia os limites da acusação, 
fixando o objeto da lide, declarando a norma legal em que julgar o réu 
incurso e especificando, ainda, as circunstâncias qualificadoras e as causas 
de aumento de pena pertinentes ao caso. (2009, p. 5). 
 

Já com relação ao conceito da decisão de pronúncia Nucci (2013) expõe que 

embora seja uma decisão interlocutória mista, ela contém os mesmos requisitos de 

uma sentença, como previsto no artigo 381 do CPP5, como: relatório, no qual haverá 

                                            
5Art. 381. A sentença conterá: 
I - os nomes das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias para identificá-las; 
II - a exposição sucinta da acusação e da defesa; 
III - a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão;  
IV - a indicação dos artigos de lei aplicados; 
V - o dispositivo; 
VI - a data e a assinatura do juiz. 
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a exposição do que ocorreu no processo desde o início até o final; fundamentação, 

que explica porque o juiz acha viável levar o acusado a plenário e; dispositivo, no 

qual o magistrado deverá citar qual o artigo que o acusado infringiu. Feita a decisão 

de pronúncia e encerrada a fase de formação de culpa inicia-se uma nova fase que 

será a preparação do plenário, sempre salvaguardando os princípios do 

contraditório, ampla defesa e plenitude e defesa em todos esses momentos 

processuais. 

Sobre a natureza jurídica da pronúncia ensina Rangel (2012), que a 

pronúncia é uma decisão interlocutória mista de cunho meramente declaratório, pois 

inexiste término resolutivo do processo, mas tão somente um encerramento de fase 

procedimental. O artigo 800, I, do Código de Processo Penal estipula o prazo para 

ser prolatada a decisão de pronúncia, sendo de 10 dias. 

Para que a decisão de pronúncia possa ser prolatada existem dois requisitos 

imprescindíveis, previstos no artigo. 413 do Código de Processo Penal, que são 

materialidade do fato e indícios suficientes de autoria e participação. Há que se 

ressaltar que o fato deverá ser criminoso para que o acusado seja levado a plenário. 

Ainda na mesma lição do autor supracitado:  

 

A pronúncia é uma decisão judicial que reconhece a admissibilidade da 
acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) 
em sua petição inicial penal (denúncia), determinando, como consequência, 
o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o conselho de 
Sentença (RANGEL, 2012, p.147). 

 

Já com relação à fundamentação da decisão de pronúncia o legislador no 

parágrafo 1º, do artigo 413 do CPP diz: 

 

§ 1o 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 de pena.  
 

Logo, como qualquer ato judicial, a pronúncia necessita de fundamentação, 

mas não analisa o mérito da questão, pois se o fizer deixa de ser uma decisão 

interlocutória mista de cunho meramente declaratório passando a ser uma sentença. 

Por conta disso a linguagem do magistrado deverá ser comedida e cautelosa ao 

pronunciar o acusado, o presente tema será melhor aprofundado no item 4.3. 
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A respeito do tema, o doutrinador Tourinho Filho preleciona sobre os limites 

da sentença de pronúncia, restrita aos requisitos, como: provas de materialidade; de 

autoria e; eventualmente, qualificadoras. Merece destaque que é necessário que a 

decisão não externe juízo de valor para condenação ou absolvição: 

 

A pronúncia precisa ser fundamentada? Sim, mas em termos: a 
fundamentação deverá ficar adstrita tão-só aos seus requisitos: indicar as 
provas que demonstram a materialidade, autoria e eventual qualificadora. 
Infelizmente juízes a que, na pronúncia, pensando tratar-se de decisão de 
mérito, analisam o feito como se fossem, em seguida, condenar ou 
absolver. Na pronúncia cinge-se e restringe-se em demonstrar materialidade 
e autoria. (2003, p. 31). 

 

Cabe ressaltar que o artigo 418, do Código de Processo Penal6, deixa 

aberta ao magistrado a possibilidade de na decisão de pronúncia dar uma definição 

jurídica diversa da constante acusatória, mesmo que a pena se torne mais gravosa 

ao acusado. 

Os parágrafos segundo e terceiro do artigo 413, do Código de Processo 

Penal merecem atenção, eis que dizem respeito a fiança e prisão cautelar do 

acusado: 

 

§ 2o Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a 
concessão ou manutenção da liberdade provisória. (Incluído pela Lei nº 
11.689, de 2008) 
§ 3o O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou 
substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente 
decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da 
decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no 
Título IX do Livro I deste Código. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008) 

 

O doutrinador Mameluque (2008, p.121) analisa os parágrafos acima: 

“Tratando-se de acusado solto, o juiz decidirá sobre a necessidade da decretação da 

prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas nos artigos 282 a 350 do 

Código de Processo Penal: decretação da prisão preventiva ou administrativa”. 

A respeito do parágrafo terceiro Faucz (2010) relata que ainda não havendo 

o trânsito em julgado de sentença penal condenatória é uma afronta ao princípio da 

presunção de inocência ser decretada a prisão processual cautelar do acusado, só 

devendo ocorrer caso haja algum motivo forte e devidamente fundamentado pelo 

magistrado. 

                                            
6Art. 418. O juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da constante da acusação, embora o 
acusado fique sujeito a pena mais grave.  
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Dessa forma, a pronúncia encerra a fase de formação da culpa, exigindo, 

além da prova material do fato, indícios suficientes de autoria ou de participação no 

ato criminoso, prescindindo de um juízo de certeza neste aspecto, para reverter tal 

decisão, somente por meio de recurso em sentido estrito previsto no artigo 581, 

inciso IV do Código de Processo Penal7. 

 

4.1 PROVA DA MATERIALIDADE DO FATO.  

 

Segundo o doutrinador Silva (2010) o magistrado só pode encerrar o 

procedimento escalonado e pronunciar o acusado se estiver convencido da 

materialidade do fato e indícios suficientes de participação. Não pode, no entanto, 

adentrar no mérito da questão, sob pena de prejudicar o julgamento, eis que poderia 

levar aos jurados leigos a um entendimento injusto e viciado de opiniões pessoais do 

próprio juiz. 

Ainda expõe o doutrinador (2010, p. 62 e 63): “O Tribunal do Júri somente 

julgará, e, por conseguinte, será o juiz natural do processo, quando o magistrado 

pronunciar o acusado”. 

No Brasil, o legislador optou pelo sistema de provas do livre convencimento. 

Nesse passo, caso não haja provas técnicas como o exame cadavérico previsto no 

artigo 1588 do Código de Processo Penal, existem outros meios de se comprovar a 

materialidade como a prova testemunhal prevista no artigo 1679 do mesmo Código 

(RANGEL, 2012).  

Ademais, na opinião de Nucci (2013), deverá o magistrado estar convencido 

da materialidade (prova da existência do fato criminoso). Esse convencimento 

deverá ser pleno e objetivo, nunca imaginando ou supondo. Expõe ainda o autor 

(2013, p. 85): “Exige-se, pois, a prova da materialidade do fato e não do crime”. 

O fato ao qual o juiz deve se manifestar em sua decisão deve conter uma 

carga de entendimento que não pode ser confundido com a verdade. 

Marinoni e Arenhart expressam em relação a este entendimento: 

 

                                            
7Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: 
IV - que pronunciar o réu; 
8 Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto 
ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. 
9 Art. 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a 
prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. 
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O fato não pode ser qualificado de “certo”, “induvidoso” ou “ verdadeiro”. Ele 
existe ou não existe, sem comportar qualificação. Ora, se o fato obviamente 
existe independentemente do processo, esse apenas pode servir para 
declarar a verdade acerca de uma afirmação de fato. A sentença de 
cognição exauriente, fundada no convencimento do juiz, declara somente a 
verdade ou a falsidade de uma afirmação. (2011, p 103). 

 

Ou seja, a decisão do juiz baseada na existência de um fato, não pode ser 

tomada como verdade, mas que, o direito baseado naqueles fatos foram 

comprovados. 

Para Cintra; Grinover e Dinamarco: 

 

  As afirmações de fato feitas pelo autor podem corresponder ou não a 
verdade. E a elas ordinariamente se contrapõe as afirmações de fato feitas 
pelo réu em sentido oposto, as quais, por sua vez, também podem ser ou 
não verdadeiras. As dúvidas sobre a veracidade das afirmações de fato 
feitas pelo autor ou por ambas as partes no processo, a propósito de dada 
pretensão deduzida em juízo, constituem questões de fato que devem ser 
resolvidas pelo juiz, a vista da prova dos fatos pretéritos relevantes. A prova 
constitui, pois, o instrumento por meio do qual se forma a convicção do juiz 
a respeito da ocorrência ou inocorrência dos fatos controvertidos no 
processo. (2011, p. 377). 

 

Por outro lado, deve-se entender que as provas podem ser diretas e 

indiretas. 

O Código de Processo Penal em seu art.15510 admite todos os meios de 

provas para a comprovação dos fatos alegados.  

Estas provas não dizem respeitos a todos os fatos, pois aqueles que são 

irrelevantes, notórios, presunções legais, dos incontroversos, dos impossíveis e dos 

obtidos de forma ilícita não devem ser admitidos como prova, em especial porque o 

objeto da prova são as alegações de fato (AVENA, 2012).  

Como a destinação da prova é o convencimento do juiz, se este percebe por 

meio da prova o fato que deveria ser provado, esta é denominada prova direta, 

como por exemplo, a inspeção judicial e a documental. 

Mas se a percepção da prova se dá de maneira dedutiva, ela é prova 

indireta, como exemplo a prova testemunhal e pericial. 

Quando, por exemplo, o juiz, para entender o fato se utiliza de uma prova 

pericial, esta prova é indireta, haja vista que compreendeu o fato pela opinião do 

perito e não diretamente pelo seu entendimento. 

                                            
10 Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório 
judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos 
na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. 
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“Esse entendimento, embora aluda à distinção entre a prova direta e a prova 

indireta, na realidade está preocupado com raciocínio judicial diante das provas do 

fato direto e do indireto” (MARINONI; ARENHART, 2011, p.105).  

Com relação à valoração das provas essa sim poderá ser subjetiva, pois 

algumas serão mais valoráveis do que outras ( art.155 do CPP). 

 

4.2 INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO E O PRINCÍPIO IN 

DUBIO PRO SOCIETATE. 

 

Frisa-se o conceito de indícios, que também é um dos requisitos para a 

prolação da decisão de pronúncia, o qual é elencado no artigo 239 do Código de 

Processo Penal: “Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, 

tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou 

outras circunstâncias”. 

A busca por indícios só se faz necessário quando não existem provas 

suficientes a existência do ilícito. Leciona Nucci (2013): que os indícios suficientes 

de autoria e participação são indicativos de que foi o réu o agente do suposto fato, 

pois esse requisito se torna imprescindível para que o magistrado possa formular 

uma decisão justa e levar o acusado a plenário .Ainda expõe o doutrinador (2013, 

p.86): “Reiteremos que não bastam meros indícios, mas também que sejam eles 

suficientes. O indício é uma prova indireta (artigo. 239, CPP). Para formar o 

raciocínio indutivo”. 

Nesse diapasão, Parra Neto (2009, p. 30) preleciona: “Indícios suficientes de 

autoria ou participação estão presentes quando existem elementos indiciários ou 

circunstâncias que apontam para a responsabilidade do acusado”. 

Não se deve analisar restritivamente os indícios ou a materialidade, mas 

com a nova redação da lei 11689/2008, há também de se observar a participação ou 

co-autoria, que será sempre analisada ao prolatar a decisão de pronúncia. Segundo 

Rangel (2012, p. 151): “A participação é sempre uma atividade acessória, 

dependente da principal”. 

O juiz, mesmo não estando convencido dos requisitos previstos no artigo 

413 do Código de Processo Penal, ainda sim poderá pronunciar o acusado com 

base no princípio in dubio pro societate (na dúvida decide-se a favor da sociedade). 
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Na opinião do doutrinador Capez (2001), o magistrado ao prolatar a decisão 

de pronúncia só tem mero juízo de suspeita e não de certeza, por conta disso vigora 

o princípio in dubio pro societate. 

Seguindo a mesma linha de raciocínio a respeito do princípio Parra Neto 

entende: 

 

Havendo dúvida razoável acerca da veracidade da imputação inicial, deverá 
o juiz pronunciar o réu, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal 
Popular. Prevalece, quanto à autoria ou participação, o princípio do in dubio 
pro societate. Isto porque a competência para julgar os delitos dolosos 
contra a vida cabe exclusivamente ao júri, por disposição constitucional. 
(2009, p. 30). 
 

Em posição contrária Rangel (2012), entende que não se deve seguir a 

doutrina tradicional, pois estaria ultrapassada. Explica que se houve falha do parquet 

em comprovar os requisitos necessários a pronúncia, não é o acusado que deve ser 

prejudicado com isso, pois um dos princípios constitucionais é que todos são 

inocentes, até que se prove o contrário. Na dúvida sobre a materialidade probatória 

o réu sempre deverá ser beneficiado e não prejudicado, nunca prevalecendo o 

princípio in dubio pro societate, mas sim o in dubio pro reo. 

Ainda o autor supracitado nos expõe (2012, p. 152): “A desculpa de que os 

jurados são soberanos não pode autorizar uma condenação com base na dúvida”. 

Diante dos argumentos lançados pelo autor acima, reforça Nucci: 

 

Em suma, não há um autêntico princípio denominado in dubio pro societate, 
mas uma expressão de cunho didático, que serve para enaltecer a 
passagem de uma fase de formação da culpa uma fase de apreciação do 
mérito. E essa transição há de ter critério, consubstanciado em juízo de 
mera admissibilidade da imputação, sem toque de mérito, mas que garanta, 
minimamente, a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria. 
(2013, p.88). 

 

Nesse sentido, corroborando com o autor supracitado colaciona-se a 

decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: 

 

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE 
HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME E 
DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. I - Para que haja a pronúncia, 
como exige o artigo 408 do Código de Processo Penal, é necessário que o 
Juiz tenha pleno convencimento, ou seja, a certeza, sobre a existência do 
crime e, ao menos indícios de autoria. A dúvida sobre a autoria, como é 
cediço, remete o caso ao Tribunal do Júri, o que não ocorre em relação à 
existência do crime. A dúvida sobre a existência do crime implica na 



25 
 

impronuncia.II  Não há que se argumentar, in casu, que a dúvida se resolve 
em prol da sociedade, uma vez que a prova arrecadada não está a ensejar 
o convencimento do julgador no tocante à autoria por parte do recorrido. III - 
havendo novas provas, mais concludentes e robustas, novo processo 
poderá ser instaurado contra o recorrido, conforme dispõe o parágrafo único 
do art. 409 do Código de Processo Penal.(200430044148, 84457, Rel. 
ROSA MARIA PORTUGAL GUEIROS, Órgão  Julgador 2ª CÂMARA 
CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 12/01/2010, Publicado em 02/02/2010) 
(2014, p. única)11 

 

Diante do exposto, restando comprovada a materialidade do fato e os 

indícios suficientes de autoria de participação, o réu deverá ser pronunciado e 

levado a plenário. 

 

 4.3 LINGUAGEM DO JULGADOR NA DECISÃO DE PRONÚNCIA 

 

A pronúncia, como já visto, encerra a primeira fase do Tribunal do Júri e 

torna procedente a pretensão acusatória. Como se trata de uma decisão favorável a 

uma condenação, mesmo que implicitamente, posto que o magistrado entende 

existirem motivos suficientes para levar o réu ao tribunal de seus iguais, necessário 

ser prolatada com cuidados especiais, a fim de não vincular sua exposição a 

tentativa de condenação do indiciado, posto que esta tarefa deve ser restrita ao júri. 

A linguagem jurídica utilizada pelo magistrado na pronúncia deve obedecer 

ao princípio da imparcialidade, pois deve haver um equilíbrio, não podendo constar 

afirmações que dificultem o entendimento dos jurados em plenário. 

Na opinião dos doutrinadores Marrey, Franco e Stocco prelecionam que: 

 

A sentença de pronúncia deve ser redigida em linguagem serena, sem as 
influências perturbadoras da isenção da Justiça. A sentença de pronúncia 
deve ser sucinta, precisamente para evitar sugestiva influência ao Júri. Não 
pode o juiz antecipar-se ao julgamento do Tribunal do Júri com uma 
interpretação definitiva e concludente da prova em favor de uma das 
versões existentes nos autos. O juízo de comparação e escolha de uma das 
viabilidades decisórias cabe ser feito pelos jurados e não pelo juiz da 
pronúncia. Mesmo em relação aos julgados de segunda instância têm 
cabimento as observações ora expendidas. Devem os juízes e tribunais, 
quando lhes cumpra praticar o ato culminante do judicium accusationis, que 
é a pronúncia, submeter-se à dupla exigência de sobriedade e de 
comedimento no uso da linguagem. Há mesmo quem entenda que, em 
casos teratológicos, deva ser desentranhada dos autos a decisão de 
pronúncia anulada. (2000, p. 263). 

 

                                            
11 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Jurisprudência. Disponível em: 
<http://wsconsultas.tjpa.jus.br/consultaprocessual/pages/inteiroTeorHTML.html> Acesso em: 28 abr. 
2014. 
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Diante dos argumentos lançados, o doutrinador Lopes Junior (2012, p. 998) 

narra: “a linguagem empregada pelo juiz na pronúncia reveste-se da maior 

importância. Deve ela ser sóbria, comedida, sem excessos de adjetivação, sob pena 

de nulidade do ato decisório”. 

Nesse sentido colaciona-se a decisão do STF a respeito do tema, que prevê 

a anulabilidade da pronúncia se existir excesso de linguagem utilizada pelo 

magistrado. 

 

SENTENÇA DE PRONÚNCIA – AUTORIA E QUALIFICADORA –
CONCLUSÃO – IMPROPRIEDADE. Surge discrepante do figurino legal 
sentença de pronúncia que, embora lançada em página e meia, contém 
notícia de ser certa a autoria e de encontrar-se provada a 
qualificadora.(RHC 103078, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira 
Turma, julgado em 21/08/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-182 
DIVULG 14-09-2012 PUBLIC 17-09-2012 RMDPPP v. 9, n. 50, 2012, p. 80-
84) (2014, p. única).12 

 

A pronúncia deve ser elaborada em um modo técnico e objetivo, com a 

fundamentação exigida no artigo 413 paragrafo 1º. Deve descrever quais os indícios 

que motivaram o convencimento do magistrado a respeito da autoria e materialidade 

do delito. 

Na opinião de Campos (2014, p. 91): “O ideal é o meio termo. Fundamentar 

adequadamente, sem exageros terminológicos que possam influenciar 

indevidamente os jurados, mas também sem deixar tantas lacunas”. 

Não obstante, com relação ao recurso cabível ao excesso de linguagem, o 

doutrinador supracitado narra que poderá o advogado preliminarmente recorrer em 

sentido estrito e pedir anulação da decisão de pronúncia que conter excesso de 

linguagem, e se for denegado o recurso poderá ainda impetrar, nos Tribunais 

Superiores, habeas corpus. Havendo a anulação da pronúncia por excesso de 

linguagem, outra decisão deverá ser prolata, sendo que a decisão anulada ficará 

entranhada nos autos e os jurados terão pleno acesso, como prevê o artigo 48013, 

                                            
12BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Jurisprudência. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28103078%2ENUME%2E+
OU+103078%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/bmsanyu>. Acesso em: 
19 mar. 2014.  
13 Art. 480. A acusação, a defesa e os jurados poderão, a qualquer momento e por intermédio do juiz 
presidente, pedir ao orador que indique a folha dos autos onde se encontra a peça por ele lida ou 
citada, facultando-se, ainda, aos jurados solicitar-lhe, pelo mesmo meio, o esclarecimento de fato por 
ele alegado. 
§ 3o Os jurados, nesta fase do procedimento, terão acesso aos autos e aos instrumentos do crime se 
solicitarem ao juiz presidente. 
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parágrafo 3 e o 472 parágrafo único do Código de Processo Penal. Retirar dos 

jurados esse direito seria uma afronta ao artigo 5º, XXXVIII, “d” da Constituição 

Federal.  

Ainda prevê o artigo 47814 do Código de Processo Penal, pretende evitar 

que o juiz exceda sua linguagem, e as partes não podem fazer menção a decisão de 

pronúncia e nem à qualquer outra decisão que levou o acusado a júri, sob pena de 

nulidade.  

No entanto o artigo 472, parágrafo único do Código de Processo Penal, 

prevê que os jurados receberão cópias tanto da pronúncia quando de outras 

decisões que levaram o acusado a ser condenado. Há um paradoxo a ser 

desvendado, deixado pelo legislador. Na opinião de Lopes Junior: 

 

Ora, não se permite que o acusador e defesa façam alusão à pronúncia, mas 
entrega-se cópia dela para os jurados!? E tem o jurado condições de 
compreender plenamente o que ali está? Nem sempre. E o pior, não podem as 
partes explicar-lhes a decisão! Um paradoxo absurdo, que só pode ser 
atenuado pela postura atenta e coerente do juiz presidente, explicando, de 
forma clara e cuidando ao máximo para não ser tendencioso, eventuais dúvidas 
que os jurados possam ter em relação à decisão de pronúncia. (2012, p. 1000) 
 

Deste modo, o que se busca é resguardar a originalidade em plenário da 

votação dos jurados ao condenar ou absolver o acusado e isso só acontece se a 

linguagem do juiz for comedida ao prolatar a decisão de pronúncia. 

 

4.4 CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS, AGRAVANTES E ATENUANTES 

 

O juiz só pode reconhecer na pronúncia, as qualificadoras. As agravantes e 

atenuantes não serão apreciadas, pois servem para fixar a pena e não para definir o 

tipo penal que está incurso o réu. 

Segundo narra o doutrinador Parra Neto (2009, p. 32): “Havendo 

circunstâncias qualificadoras deverá o juiz sobre elas se manifestar, indicando os 

elementos de convicção que justificam sua manutenção”. 

                                            
14 Art. 478. Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências: 
I - a decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à 
determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o 
acusado;  
II - ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo. 
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Ainda na mesma lição do autor supracitado, algumas matérias não podem 

ser apreciadas pelo magistrado neste momento processual, sendo o caso da 

diminuição da pena: 

 

Assim, por exemplo, quando a defesa pretende, em alegações, o 
reconhecimento de homicídio privilegiado. À toda evidência não poderá o 
magistrado manifestar-se sobre a incidência do parágrafo 1 do artigo 121 do 
Código Penal, sob pena de imiscuir-se na competência exclusiva do Júri 
Popular. A matéria deve ser objeto de questionamento ao júri. (2009, p.32) 

 

Congruentemente sobre o tema, Rangel (2012) alega que a parte especial 

do Código Penal trata das circunstâncias qualificadoras do crime que, uma vez 

retiradas, o crime continuará a ser um ato típico, porém, menos gravoso. Um 

exemplo é o artigo 121 do Código Penal o qual, se retirarmos o parágrafo segundo, 

mesmo assim continuará sendo homicídio, porém, será homicídio simples. 

O juiz ao prolatar a decisão de pronúncia não pode fazer menção a 

qualificadora que não estiver expressa na denúncia, como prevê o artigo 41 do 

CPP15. Insistindo o magistrado na qualificadora do crime para prolatar a decisão de 

pronúncia, este deverá pedir o aditamento da denúncia para o Ministério Público, 

garantindo assim a ampla defesa e o contraditório do acusado. 

Nesse sentido o Supremo Tribunal de Justiça fortalece o posicionamento do 

autor supracitado: 

 

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO 
QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. AFERIÇÃO. DESCABIMENTO. 
TESE DE INTEMPESTIVIDADE DO ADITAMENTO À DENÚNCIA. 
IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE INCLUIR NA EXORDIAL 
ACUSATÓRIA AS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E UTILIZAÇÃO 
DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. 
CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. QUALIFICAÇÃO MANTIDA 
PELA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. 
EXCLUSÃO .IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. 
SUPERVENIÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. 
HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NO RESTANTE, 
DENEGADO. 1. A inexistência de indícios suficientes de autoria e 
materialidade do crime de homicídio qualificado imputado ao Paciente é 
questão insuscetível de análise na presente via, porquanto, como é sabido e 
consabido, não se presta o habeas corpus para o revolvimento de matéria 
fático-probatória. Sobretudo após a prolação de sentença condenatória pelo 
Tribunal do Júri, transitada em julgado, descabe desconstituir a sentença de 
pronúncia, mantida pelo acórdão que denegou o habeas corpus na origem. 
2. Consoante o disposto no art. 569, do Código de Processo Penal, as 
omissões da denúncia poderão ser supridas a todo tempo, desde que antes 

                                            
15 Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas 
circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a 
classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. 
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da sentença final. Não se vislumbra, assim, a alegação de intempestividade 
do aditamento à exordial, uma vez que ocorreu antes da pronúncia do 
Paciente. 3. É perfeitamente admissível, por meio de aditamento à 
denúncia, incluir qualificadoras na anterior imputação do crime de homicídio 
simples, desde que se dê antes da sentença final e, também, que seja 
possibilitado ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório, tendo 
em vista que os novos fatos importam em aplicação de pena mais grave. 4. 
Esta Corte Superior tem reiteradamente decidido que "somente é cabível a 
exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia quando 
manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca 
da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença" 
(HC 198.945/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 19/10/2011). 5. 
Constatado que a prisão do Paciente, agora, decorre da execução de 
sentença condenatória transitada em julgado, resta evidenciada a perda 
superveniente do interesse processual do presente habeas corpus, que 
objetivava demonstrar a existência de constrangimento ilegal pela 
manutenção da prisão cautelar. 6. Precedentes desta Corte e do Supremo 
Tribunal Federal. 7. Habeas corpus parcialmente prejudicado e, no restante, 
denegado. (HC 219.350/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, 
julgado em 15/05/2012, DJe 23/05/2012) (2014, p. única).16 
 

Portanto, o juiz ao pronunciar o acusado deve se manifestar com relação às 

qualificadoras, desde que elas estejam explicitamente indicadas na denúncia, caso 

contrário o juiz deverá se manifestar e pedir através do Ministério Público, por força 

do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, o aditamento da denúncia 

para incluir a qualificadora. 

A respeito das matérias que podem ou não ser apreciadas pelo juiz na fase 

de pronuncia reforça o doutrinador Nucci: 

 

Não se incluem as circunstâncias genéricas de aumento ou diminuição da 
pena, isto é, as previstas na Parte Geral, que servem para auxiliar o juiz a 
fixar a pena e não a definir o tipo penal no qual está incurso o réu (ex.: 
matéria relacionada ao concurso de crimes), bem como as circunstâncias 
genéricas de agravação da pena (arts. 61 e 62, CP). (2013, p. 107). 
 

Assim, preleciona o autor acima citado (2013), que muito embora as causas 

de diminuição de pena se amoldem ao tipo penal, como no caso do artigo 121 

parágrafo 1º, são expressamente vedadas pelo nosso ordenamento jurídico na fase 

de pronúncia, como prevê o artigo 7º da LICPP (Dec.-lei 3.931/41)17. 

 

                                            
16 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp>. 
Acesso em: 19 de mar. 2014.  
17 Art. 7º. O juiz da pronúncia, ao classificar o crime, consumado ou tentado, não poderá reconhecer 
a existência de causa especial de diminuição da pena. 
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4.5 CRIMES CONEXOS 

 

Está previsto em nossa Constituição Federal, no art. 5º inciso XXXVIII, que é 

restrito ao Tribunal do Júri o julgamento de crimes dolosos contra a vida. Contudo 

essa competência pode ser estendida, incumbindo ao júri, também, o julgamento 

dos crimes que forem conexos aos dolosos contra a vida. Há exceções à regra, no 

entanto, com relação a conexão e a continência que estão previstas no art. 79 do 

CPP18, mesmo sendo conexos,o Tribunal do Júri não poderá julgar crimes de 

natureza eleitoral, juízo de menores e os que pertencerem a Justiça Militar. 

O Ministério Público, ao fazer o oferecimento da denúncia, poderá imputar 

ao acusado mais de um crime, sendo eles conexos. Por exemplo: homicídio doloso e 

porte de arma. O primeiro a competência será do Tribunal do Júri, já o segundo seria 

de competência do juiz singular, mas, de acordo com a previsão do artigo 78, inciso 

I, CPP19, ambos serão julgados no Tribunal Popular. 

Na opinião de Rangel (2012), o magistrado, no momento em que for prolatar 

a decisão de pronúncia, deve colocar os crimes conexos, se presentes estiverem 

não podendo fazer qualquer análise de mérito ou de admissibilidade. O autor expõe 

ainda (2012, p. 160): “não pode o juiz absolver ou condenar o réu pelo crime de 

competência do juiz singular (ocultação de cadáver) e pronunciar pelo crime doloso 

contra vida (homicídio)”, deve levar os mesmos a plenário pois a competência para 

julgar o mérito e decidir se o acusado é culpado ou inocênte com relação ao crime 

de competência do juiz singular cabe aos jurados.  

No mesmo sentido narra Parra Neto acerca da admissibilidade dos delitos 

conexos no iudicium accusationis: 

 

Reconhecida a competência do júri quanto ao crime doloso contra a vida, 
poderia o juiz impronunciar ou absolver o réu da imputação referente ao 
delito conexo? A jurisprudência não é pacífica. Via de regra, pronunciado o 
acusado em relação ao crime doloso contra a vida, reconhecida a 
competência do júri deverão os delitos conexos ser submetidos ao crivo do 
Tribunal Popular, preservando-se a soberania da instituição para decidir a 
causa em sua incerteza (2009, p.33). 

                                            
18 Art. 79. A conexão e a continência importarão unidade de processo e julgamento, salvo: 
I - no concurso entre a jurisdição comum e a militar; 
II - no concurso entre a jurisdição comum e a do juízo de menores. 
19 Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as 
seguintes regras: 
I - no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a 
competência do júri;  
Il - no concurso de jurisdições da mesma categoria. 
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Os delitos conexos são os previstos no artigo 76 do CPP20, como também 

no artigo 77 do CP21, os quais dizem respeito a continência.  

Nesse diapasão, mister salientar a opinião de Nucci a respeito do tema: 

 

A conexão é a ligação existente entre infrações penais, cometidas em 
situações de tempo e lugar que as tornem indissociáveis, além de significar 
a união entre delitos, uns cometidos para que outros sejam viabilizados, ou 
então quando vários atos criminosos são cometidos por agentes em 
reciprocidade. 
A continência significa a possibilidade de um fato criminoso abranger outros, 
tornando-os uma unidade indivisível. (2013, p.104). 

 

O legislador criou o Tribunal do Júri para com o fito exclusivo de dirimir 

questões específicas dos crimes dolosos contra a vida, por se tratar de crimes que 

versam sobre o bem jurídico maior, a própria vida. Por tal razão deve o réu, ser 

levado a júri popular e ser julgado por seus pares. Nessa esteira, a jurisprudência 

vem entendendo que, havendo um crime conexo ao doloso contra a vida, o juiz 

competente será o do Tribunal do Júri. Nesse sentido colaciona-se a seguinte 

decisão: 

 

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE 
PRONUNCIADO POR INFRAÇÃO AOS ARTS. 121, § 2º, IV E V, C/C 29, 
CAPUT; 121, § 2º, IV E V, C/C 29, CAPUT; 121, § 2º, V, C/C 29 E 14, II; 
157, § 2º, I E II; 157, § 2º, I, II E V; 157, I, II E III; 155, § 4º, I E IV, C/C 14, II; 
288, PARÁGRAFO ÚNICO; E 307, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 
14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/03. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO 
JUÍZO DA ORIGEM PARA JULGAR OS CRIMES CONEXOS: 
IMPROCEDÊNCIA. IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE E 
EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO: 
IRRELEVÂNCIA JURÍDICA. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO: 
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE 
INÚMERAS NULIDADES NA AÇÃO PENAL: INADEQUAÇÃO DA VIA 
ELEITA E PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO ORDINÁRIO 
DESPROVIDO. 1. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal 
no sentido de que a competência penal do Júri tem base constitucional, 
estendendo-se - ante o caráter absoluto de que se reveste e por efeito da 

                                            
20 Art. 76. A competência será determinada pela conexão: 
I - se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias 
pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por 
várias pessoas, umas contra as outras; 
II - se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para 
conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas; 
III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na 
prova de outra infração. 
21 Art. 77. A competência será determinada pela continência quando: 
I - duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração; 
II - no caso de infração cometida nas condições previstas nos arts. 51, § 1o, 53, segunda parte, e 54 
do Código Penal . 
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vis atrativa que exerce - às infrações penais conexas aos crimes dolosos 
contra a vida. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
estabelece que não mais cabe discutir o flagrante ou o despacho 
indeferitório da revogação da custódia quando existir sentença de 
pronúncia, que, expressamente, manteve a sua prisão, sendo também 
inviável a anulação do processo penal em razão das irregularidades 
detectadas no inquérito, pois as nulidades processuais concernem, tão-
somente, aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados ao 
longo da ação penal condenatória. Precedentes. 3. Se a alegação da 
eventual excesso de prazo da prisão processual não foi submetida ao 
Tribunal de Justiça estadual, não cabe ao Supremo Tribunal delas conhecer 
originariamente, sob pena de supressão de instância. Ademais, não há 
constrangimento ilegal por excesso de prazo quando estiver vencida a fase 
de formação da culpa e a complexidade da causa justificar a razoável 
demora para o encerramento da ação penal. Precedentes. 4. Além de não 
ter sido demonstrado prejuízo concreto pela parte suscitante do vício, a 
verificação sobre as diversas nulidades argüidas pelo Recorrente esbarra na 
inadequação da via eleita, pois o habeas corpus constitui remédio 
processual inadequado para a análise da prova, para o reexame do material 
probatório produzido, para a reapreciação da matéria de fato e, também, 
para a revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal 
de conhecimento. Precedentes. 5. Recurso ordinário desprovido. 
(RHC 98731, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 
02/12/2010, DJe-020 DIVULG 31-01-2011 PUBLIC 01-02-2011 EMENT 
VOL-02454-02 PP-00357) (2014, p. única).22 

 

Há uma corrente minoritária que entende em sentido contrário, consistente 

em que havendo um crime doloso contra a vida e um conexo a ele, poderá o juiz ao 

prolatar a decisão de pronúncia, analisar o conexo e, sendo o caso, impronunciar ou 

absolver o réu com relação a este. Preleciona Campos: 

 

Deve-se notar que a filtragem de feitos para a remessa ao Tribunal do Júri 
deve se dar também no momento da análise dos crimes conexos aos 
dolosos contra a vida, cujas provas devem igualmente ser suficientes para 
que haja sua pronúncia; se tal não se der, nada impede o magistrado de 
pronunciar a infração contra a vida e impronunciar ou absolver 
sumariamente a conexa, sendo cabíveis recursos dessas decisões. (2014, 
p.105). 
 

Diante do exposto, e seguindo a doutrina majoritária, tendo o júri 

competência absoluta com relação ao crime doloso contra vida, automaticamente os 

demais delitos conexos serão atraídos e julgados pelo júri popular onde os jurados 

leigos irão analisar a materialidade do fato e a autoria dos crimes conexos, 

chegando a uma devida condenação ou absolvição.  

 

                                            
22

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=618116>. Acesso em: 16 mar. 
2014. 
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4.6 REVISÃO DAS CAUTELARES 

 

O magistrado, ao prolatar a decisão de pronúncia, pode se valer das prisões 

cautelares previstas nos artigos 311, 312 e 313 do CPP23, condicionadas, no 

entanto, a fundamentação específica. A respeito do tema narra Campos:  

 
Seja para decretar a prisão preventiva do acusado, seja para impor medidas 
cautelares diversas da prisão, à luz do príncipio constitucional da não 
culpabilidade do réu antes do transito em julgado de sentença penal 
condenatória (art.5º, LVII, da CF), tais medidas só podem ser decretadas 
havendo comprovada e fundamentada necessidade para tanto, uma vez 
que restrições individuais excepcionam a regra geral de liberdade irrestrita 
dos processados criminalmente. De igual maneira, sempre motivadamente, 
decidirá o magistrado a respeito da manutenção ou não da custódia cautelar 
do réu ou de outras medidas cautelares em face dele decretadas, podendo 
mantê-las, revogá-las ou substituí-las, quando necessário. (2014, p. 104) 
 

É a previsão constante do artigo 413, parágrafo 3º, do CPP, no qual o juiz 

pode motivadamente decidir as medidas cautelares cabíveis ao caso que está em 

exame, podendo aumentar, mudar para uma menos drástica ou decretar a prisão 

cautelar do acusado.  

Na opinião de Nucci (2013, p. 110): “Não há mais prisão cautelar obrigatória, 

nem tampouco depende a liberdade do acusado de apenas dois requisitos 

(primariedade e bons antecedentes)”. 

Não deve mais ser observado estritamente só esses dois requisitos como o 

autor acima descreve, mas se deve analisar conjuntamente os preceitos o artigo 312 

do CPP, que fala sobre os requisitos para a decretação da prisão preventiva 

(garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da 

instrução, garantia de aplicação da lei penal). Exemplifica o doutrinador Nucci: 

 

                                            
23Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão 
preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério 
Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. 
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem 
econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, 
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. 
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: 
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;  
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o 
disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código 
Penal;  
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, 
enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. 
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O réu, pronunciado por homicídio qualificado, reincidente específico 
(cometeu anteriormente outro homicídio qualificado), apresenta um quadro 
condizente com o perigo gerado à ordem pública, devendo –se decretar a 
sua prisão cautelar. Entretanto, a mãe que matou o filho após o parto, em 
estado puerperal (infanticídio), ainda que tenha antecedente criminal (foi 
condenada anteriormente por furto simples), não representa perigo algum à 
ordem pública, logo, deve permanecer em liberdade, aguardando o seu 
julgamento pelo Tribunal do Júri. (2013, p.110). 

 

Nesse diapasão, colaciona-se a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo: 

 

"Habeas Corpus" - Pronúncia - Direito de aguardar o julgamento pelo 
Tribunal do Júri em liberdade.Entendimento. Deve o juiz, ao pronunciar o 
réu, manifestar-se, expressamente, motivando qual caminho adotará em 
relação à prisão ou à liberdade. Se o acusado estiver solto, a regra é assim 
permanecer, salvo se algum dos requisitos do art. 312 do CPP se fizer 
presente. Se estiver preso, pode assim permanecer, devendo o magistrado 
indicar o fundamento, calcado no referido art. 312. Pode, também, ser 
colocado em liberdade, desde que não mais existam requisitos 
autorizadores da prisão processual (HC 0012487-22.2011.8.26.0000/SP, 
14º. Câm. Crim., j. 31.03.2011, rel. Wilson Barreira)24.(2014, p. única 
 

Congruentemente a respeito do tema, Silva (2010) entende que a prisão 

cautelar prévia ao trânsito em julgado é uma afronta ao princípio do estado de 

inocência. Ela só poderá ser determinada quando houver fundamentos fortes e 

relevantes. Não se pode decretar a prisão do acusado pelo simples motivo dele ter 

sido pronunciado. 

Diante do exposto, a prisão cautelar deve ser observada na decisão de 

pronúncia pelo magistrado, mas sempre salvaguardando o princípio da não 

culpabilidade do réu e sendo devidamente fundamentada seja para decretar a prisão 

ou outra medida menos gravosa. 

 

4.7 UTILIZAÇÃO DA PROVA DO INQUÉRITO PARA PRONUNCIAR O RÉU 

 

A origem do inquérito policial no Brasil é de cunho inquisitorial, cuja 

característica permanece até os dias de hoje. No inquérito consta o nome do 

investigado como réu ou acusado o que é um absurdo. Mais lamentável ainda é a 

existência de juízes, na fase acusatória, exercendo juízo de valor na sentença 

                                            
24BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Disponível em: 
<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=5045350>. Acesso em: 30 mar. 2014. 
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fazendo comparações sobre o que a testemunha ou réu declarou na fase de 

inquérito e se confirmam tais depoimentos em juízo (Rangel, 2012). 

Ainda o autor supracitado relata que: 

 

 Em uma estrutura acusatória de processo penal o inquérito policial deveria 
ser excluído dos autos do processo, devendo permanecer apenas as provas 
irrepetíveis (ou não renováveis), ou seja, aquelas que não têm como ser 
reproduzidas no curso do processo (2012, p. 73) 
 

Ademais Nucci (2013, p. 77), entende que: “ Em suma, perícias em geral, 

realizadas na fase de inquérito policial, servem de provas pré-constituídas, mesmo 

sem o crivo do contraditório e ampla defesa, pela urgência com que devem ser 

realizadas”. 

No entanto nada impede que estas provas colhidas no inquérito sejam 

questionadas futuramente em fase de ação penal. 

Asseverando tal assertiva, Campos (2014), entende que o artigo. 155 do 

CPP, veda a possibilidade de o juiz se valer exclusivamente de provas colhidas na 

fase de inquérito, por ser procedimento informativo servindo apenas para o parquet 

fazer o oferecimento da acusação, pois, se pudesse utilizar tais provas estaria indo 

contrariamente às dos autos (processo), desrespeitando os princípios do 

contraditório e a ampla defesa, ensejando um julgamento nulo. 

Nesse diapasão colaciona-se a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do 

Paraná: 

 

APELAÇÃO CRIME. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 
121, § 2º, II E IV, DO CP). IMPRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE PRONÚNCIA DE UM DOS 
ACUSADOS PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO 
(ART. 121, § 2º, IV, DO CP). ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS 
SUFICIENTES DE AUTORIA. INDÍCIOS DE AUTORIA CONSISTENTE EM 
DEPOIMENTO E RECONHECIMENTO REALIZADOS PERANTE A 
AUTORIDADE POLICIAL POR TESTEMUNHA PRESENCIAL QUE 
FALECEU E, POR ISSO, NÃO FOI OUVIDA EM JUÍZO E NÃO PODERIA 
SÊ- LO EM PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI, CASO O ACUSADO 
FOSSE PRONUNCIADO. RECURSO DESPROVIDO. - Não sendo possível 
condenação com base em prova produzida exclusivamente no inquérito 
policial (art. 155 do CPP) e tendo falecido Willian Carneiro Pires de Oliveira 
(f. 226), única testemunha presencial, não é possível pronunciar o apelado 
com base em indícios surgidos de prova colhida apenas no inquérito policial 
e que não poderia ser repetida na sessão de julgamento do Tribunal do Júri, 
caso fosse ele pronunciado. Nessas Apelação Crime nº 866.679-3. 
circunstâncias, impõe-se a manutenção da impronúncia do acusado Andrey 
de Lira Biazon, sendo de rigor o desprovimento do presente recurso de 
apelação criminal interposto pelo Ministério Público.(TJ-PR 8666793 PR 
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866679-3 (Acórdão), Relator: Naor R. de Macedo Neto, Data de 
Julgamento: 05/07/2012, 1ª Câmara Criminal). (2014,p. única).25 

 

Deste modo, o juiz não pode, só com base nas provas colhidas 

exclusivamente no inquérito policial pronunciar o acusado sem a confirmação delas 

em juízo. Mas o  Superior Tribunal de Justiça vem decidindo na possibilidade de a 

pronúncia ser fundamentada em provas colhidas no inquérito policial e que não 

foram rechaçadas na instrução criminal: 

 

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. JÚRI. PRONÚNCIA. SUPOSTA 
VIOLAÇÃO AO ART.155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 
INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE PROVAS COLHIDAS NO 
INQUÉRITO POLICIAL AUXILIAREM NA FUNDAMENTAÇÃO DA 
DECISÃO DE PRONÚNCIA, DESDE QUE NÃO RECHAÇADAS NA FASE 
JUDICIAL. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. EXCLUSÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO VERIFICADA. 
USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ORDEM DE 
HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Esta Corte Superior de Justiça já 
decidiu no sentido da possibilidade de a pronúncia ser fundamentada em 
provas colhidas no inquérito policial e que não foram rechaçadas na 
instrução contraditória. 2. Não obstante, a pronúncia do Paciente não está 
fundamentada apenas em elementos informativos colhidos na fase 
inquisitorial, mas se amparou também no interrogatório do Paciente 
realizado durante a instrução, sob a garantia do contraditório. 3. Esta Corte 
Superior tem reiteradamente decidido que "somente é cabível a exclusão 
das qualificadoras na sentença de pronúncia quando manifestamente 
improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua 
caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença" (HC 
198.945/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 19/10/2011). 
Precedentes. 4. Na hipótese, constata-se que a qualificadora do motivo 
torpe encontra suporte nas provas carreadas aos autos, como bem 
explicitado pelo Tribunal de origem, de modo a merecer do Conselho de 
Sentença - juiz natural da causa - , pronunciamento sobre a questão. 5. 
Ordem de habeas corpus denegada. (HC 242.231/MG, Rel. Ministra 
LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 19/11/2013) 
(2014, p. único).26 

 

Diantre do exposto, se explorarmos o voto na integra fica evidenciado que 

ao prolatar a decisão de pronúncia o magistrado não se valeu só das provas 

colhidas na fase inquisitorial, mas também do interrogatório do acusado feito durante 

a instrução sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 

Por conta disto, prevalece a opinião do autores supracitados de que o 

acusado não pode ser pronunciado só com base em provas colhidas exclusivamente 

                                            
25 BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do Paraná 
<http://tj-pr.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21974744/8666793-pr-866679-3-acordao-tjpr>. Acesso 
em: 28 mar. 2014 
26

BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sLink=ATC&sSeq=32143459&sReg=20
1200968297&sData=20131119&sTipo=9> Acesso em: 15 abr. 2014. 
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no inquérito policial, a não ser que elas sejam irrepetíveis ou não renováveis, ou 

seja, aquelas que não têm como ser reproduzidas no curso do processo.  

A decisão de pronúncia deve ser prolatada com provas colhidas na fase 

instrutória, pois se o magistrado pudesse só com base exclusivamente em provas 

colhidas no inquérito policial pronúnciar o acusado, porque o judicíario perderia 

tempo fazendo uma instrução criminal, marcando audiências e mais audiências, 

fazendo a oitiva de testemunhas, interrogando os acusados, ter juízes, escrivões e 

membros do Ministério Público. De nada valeria todo esse trabalho cansativo e 

arduo. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Com a formação do Estado foi retirado do indivíduo o poder de realizar 

“justiça” por sua própria força, cabendo à organização social garantir a segurança 

pública e punição daqueles que ofendem as regras de convívio pacífico. 

Cabe ao Poder Judiciário a função de julgar, punir e ressocializar (por meio 

da pena) o indivíduo infrator, mas, como não mais existe um Estado de Polícia (onde 

o soberano tudo podia e inexistiam direitos e garantias individuais) o Estado 

moderno deve sujeitar-se ao império da lei, atender às sujeições que garantem ao 

cidadão direitos fundamentais à vida, liberdade e propriedade. Somente poderá 

privar o indivíduo de algum de seus direitos mediante devido processo legal, onde 

serão demonstradas as razões plausíveis à essa privação. 

O Tribunal do Júri é a instituição onde se faz a defesa de duas garantias 

fundamentais, o direito a vida e a liberdade, porquanto deve julgar os cidadãos 

suspeitos de praticar homicídios dolosos e retirá-los do convívio social quando 

comprovada sua culpa. Ademais, essa decisão será realizada por cidadãos leigos, 

isto é, o acusado será julgado por seus pares, pessoas comum do povo que 

definirão se o ato perpetrado é passível de punição. Para fazer isso o Judiciário não 

pode agir arbitrariamente, deve seguir diversas determinações estabelecidas desde 

a Constituição Federal a normas e regulamentações legais. 

A decisão de pronúncia encontra-se na primeira fase dentre quatro decisões 

que o magistrado pode prolatar noTribunal do Júri, sendo a única a levar o acusado 

a plenário, por essa razão torna-se relevante ponto de estudo conhecer as formas 

como o magistrado poderá manifestar-se diante desta decisão, este fora o intento do 

presente trabalho de conclusão de curso. Abaixo se expõe a análise realizada no 

estudo e seus capítulos. 

O capítulo 2 trouxe o surgimento do Tribunal do Júri e como se enraizou na 

cultura e legislação brasileira. Veremos que não há pacificação, entre os 

historiadores e doutrinadores, a respeito da origem do Tribunal do Júri. 

Impossível precisar com exatidão, em razão da ausência de acervos 

históricos. Tal fato defendido em razão de, em alguns momentos, o tribunal do júri 

ter se confundido com a própria essência do direito, e pela existência de aglutinação 

de pessoas. 
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Já o capítulo terceiro discorrerá a cerca dos princípios constitucionais 

norteadores do Tribunal do Júri previstos no artigo 5º, inciso XXXVIII, da 

Constituição Federal de 1988, que são plenitude de defesa, sigilo das votações e 

soberania dos veredictos sendo básilares para seu funcionamento como uma 

instituição jurídica que prioriza o bem maior que é a vida e garantindo ao acusado 

um julgamento justo por seus pares. 

Finalmente o quarto capítulo tratará sobre o conteúdo da decisão de 

pronúncia, dissertando sobre regulamentações legais, materialidade e indícios, o 

princípio in dubio pro societate, significa dizer que se o juiz estiver em dúvida a 

respeito da materialidade e dos indídios pode pronúnciar o réu para que os jurados 

decidam se ele é culpado ou inocênte, mas a doutrina vem entendo que esse 

princípio não deve ser aplicado na prática pois viola direitos e garantias 

fundamentais do indivíduo na posição de acusado, como o  princípio de que todos 

são inocentes, até que se prove o contrário.  

Na dúvida sobre a materialidade probatória o réu sempre deverá ser 

beneficiado e não prejudicado, nunca prevalecendo o princípio in dubio pro 

societate, mas sim o in dubio pro reo. 

Com relação a linguagem jurídica utilizada pelo magistrado na pronúncia 

deve obedecer ao princípio da imparcialidade, pois deve haver um equilíbrio, não 

podendo constar afirmações que dificultem o entendimento dos jurados em plenário. 

Deste modo, a linguagem do julgador deverá ser comedida e cautelosa nunca 

cometendo excessos. 

O juiz ao prolatar a decisão de pronúncia pode se manifestar com relação as 

qualificadoras previstas no artigo 41 do Código de Processo Penal, mas as 

atenuantes e as agravantes serão vedadas a apreciação pelo magistrado, essa 

função será exclusiva do Conselho de Sentença como prevê a doutrina e a 

jurisprudência. 

A respeito dos crimes conexos a doutrina majoritária e a jurisprudência vem 

entendendo que o magistrado, ao prolatar a decisão de pronúncia, deve fazer 

menção aos crimes conexos, porém, não poderá fazer qualquer análise de mérito ou 

de admissibilidade. Via de regra, caso o juiz pronuncie o acusado com relação ao 

crime doloso contra a vida o crime conexo automaticamente vai junto, e quem será 

competente para decidir se o acusado é culpado ou inocênte por ambos os crimes 

será o Conselho de Sentença. 
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Ademais, o magistrado pode se valer na decisão de pronúncia das prisões 

cautelares podendo aumentar, mudar para uma menos drástica ou decretar a prisão 

do acusado, mas tais medidas só podem ser estatuídas havendo comprovada e 

fundamentada necessidade para tanto como a prevista no artigo 312 do Código de 

Processo Penal, sempre salvaguardando o princípio da não culpabilidade do 

acusado. 

Com relação as provas colhidas exclusivamente no inquérito policial não 

poderam ser usadas para o magistrado prolatar a decisão de pronúncia como prevê 

a doutrina e a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, mas o Superior 

Tribunal de Justiça vem entendo que pode sim o magistrado se valer de provas 

cohlidas na fase inquisitória e que não foram rechaçadas na instrução criminal. 

No entanto, se analisarmos a decisão na intregra veremos que na realidade 

o magistrado não embasou sua decisão exclusivamente em prova colhida no 

inquérito, mas também em prova colida na fase instrutória que foi o interrogatório do 

acusado. Por conta disto podemos observar que a posição da doutrina está certa em 

dirimir que só com base em provas do inquérito o acusado seja pronunciado, pois 

caso isso fosse possível, para que serviria a fase instrutória. 
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