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RESUMO 

 
Júri popular e a possibilidade de inovação de tese na tréplica. O trabalho tem por 
intuito abordar as hipóteses da plenitude de defesa sem ocorrer ou submeter-se a 
mera formalidade, porém ao mesmo tempo respeitando a figura da acusação sem 
lhe causar cerceamento ou lhe ser desleal. Sendo este trabalho subdivido em seis 
capítulos, primeiramente a introdução, depois abordagem referente ao Tribunal do 
Júri, após a abordagem quanto aos princípios constitucionais informadores, então 
passamos a analise quanto ao procedimento do Tribunal do Júri, subsequentemente 
a análise ao que se refere a possibilidade de inovação de defesa na tréplica e por 
último as considerações finais. Ao Tribunal do Júri, sendo este tema de suma 
importância para os operadores do direito. Analisando o posicionamento de alguns 
autores referente a este tema para verificar as hipóteses e aplicações da inovação 
em plenário. Na prática o quanto esse método seria aplicado e quais as 
consequências no júri sob esse método se aplicado. 

 
Palavras-chave: Tribunal do Júri. Inovação. Tréplica. Direito.  
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1   INTRODUÇÃO  

A monografia tem como tema principal “Tribunal do Júri: A Possibilidade de 

Inovação de tese na tréplica”.  

O trabalho tem por intuito abordar as hipóteses da plenitude de defesa sem 

ocorrer ou submeter-se a mera formalidade, porém ao mesmo tempo respeitando a 

figura da acusação sem lhe causar cerceamento ou lhe ser desleal. Apresentar de 

forma a exposição de tal inovação ou não poderá interferir nos em ambos os lados 

do processo. O presente tema se faz necessário de suma importância, para o meio 

jurídico, para a acusação, para a defesa, tendo em vista a exposição dos pontos 

divergentes sobre a inovação. Considerando assim algo que, uma vez que os 

jurados votam conforme sua convicção e consciência, as exposição e teses 

apresentadas ao que se refere a inovação causa sobre o fato.  

Expor o que poderia ocorrer de prejuízo a tese da acusação se a inovação 

superar os ditames já analisados anteriormente do processo, ou ainda a utilização 

como forma de aplicação da ampla defesa.      

A razão proposta para este tema é a análise da inovação, a propositura dos 

argumentos inéditos abordados pela defesa em plenário nos debates orais após a 

replica realizada pela acusação, este tema não existe o regulamento na lei, porém 

existem os princípios constitucionais quais serão abordados no decorrer deste 

trabalho em que apontam as justificativas para a possibilidade ou impossibilidade da 

inovação em tréplica. Das hipóteses de plenitude de defesa com a finalidade de 

melhor exploração das teses em plenário. 

Para tanto deverá ocorrer a análise dos aspectos quanto a soberania do 

Tribunal do Júri bem como a possibilidade da inovação, alisando a influência sobre 

os jurados sob o ponto de uma possível inovação. Expondo assim de forma didática 

as discussões referente as inovações realizadas em fase de sustentação oral no 

Tribunal do Júri. 

O capítulo a seguir abordará sobre o Tribunal do Júri, sua origem e 

finalidade.  
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2   TRIBUNAL DO JÚRI 

 A origem histórica do instituto do júri popular inicia-se mais tradicionalmente 

na ideia de que seria na Inglaterra com Concílio de Latrão em 1123, que segundo a 

historia teria por finalidade julgar os crimes de bruxaria ou situações que 

envolvessem o misticismo, sendo que pessoas do povo eram escolhidas realizam 

juramento e as decisões deveriam ser de consciência pura.  

 Com a Revolução Francesa, século XVIII, a instituição foi então levada a 

França, desta forma espalhou-se pela Europa com a alteração ao invés do povo 

decidir se a pessoa deveria ser encaminhada ao júri ou não está função passou a 

ser de um juiz togado (TOURINHO FILHO, 1997, p.73). 

 

 

2.1  ORIGEM DO TRIBUNAL DO JÚRI NO BRASIL 

No Brasil o Tribunal do Júri passou a ser instituído através do decreto 

imperial pela lei 18 de junho de 1824 em seu Art. 151, qual determina a competência 

tanto para julgar crimes penais quanto cíveis. Verifica-se que a primeira positivação 

legislativa em relação ao Tribunal do Júri ocorreu no Brasil Império ainda sob a 

regência de Dom Pedro I, mediante os artigos 151 e 152 da Constituição do Império, 

que foi outorgada em 25 de março de 1824:  

 

Art. 151. 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. Art. 152. Os jurados pronunciam 
sobre o fato, e os juízes aplicam a lei.  

 

Na visão de Almeida (2006, p.25) enfatizou-se a consagração da 

independência da instituição do júri, definindo sua composição por juízes e jurados.  

Sendo assim, o Código de Processo Criminal do Império, contribuiu para 

ampliar de forma considerável as atribuições do júri, implementando dois Conselhos: 

o Júri de Acusação e o Júri de Sentença, que eram formados por eleitores de 

“reconhecido bom senso e probidade” (ALMEIDA, 2006, p.26).  

Dada a importância ao destacar o embasamento destas atribuições do júri, 

que o mesmo atingiu uma evolução considerável, atingindo diversas transformações 

legislativas (TASSE, 2008, p.22). 
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Após o período imperial, passou a instituição do júri ser mantida pela Carta 

1891 com a mesma redação do decreto imperial. 

A primeira modificação partiu do ano de 1926, com a Emenda Constitucional 

qual transferiu o artigo para o capitulo reservado aos direitos dos cidadãos, 

estabelecendo assim o Tribunal do Júri como garantia individual. 

No período da era Vargas em 1934 ocorreu nova alteração, dando então as 

características como conhecemos hoje do Tribunal do Júri, determinando o número 

ímpar de jurados, sigilo nas votações, plenitude de defesa, soberania sob o 

veredicto e o mais importante direcionando o júri para julgar exclusivamente causas 

de crimes dolosos contra a vida. 

Em 1937 o presidente Getúlio Vargas atingiu o fim do seu mandato, porém  

revogou a Carta de 1934, outorgando à Nação, e instituindo uma nova Constituição  

em 10 de novembro de 1937, porém o júri foi retirado de forma total do texto da 

referida Constituição. O Decreto-lei 167, ocorrido em 1938, confirmou-se novamente 

a existência do júri, mas sem a soberania. (NASSIF, 2009, p.20). 

Mediante o advento do Decreto nº 167 de 1938 onde foi suprimida a 

soberania dos veredictos, possibilitando que os Tribunais reformulassem as 

decisões pelo mérito de apelação a estas, tendo como justificativa de que existisse 

injustiças na decisão, isto é, divergências encontradas nas provas dos autos, ou 

ainda produzidas em plenário, bem como na decisão dos jurados                         

(FREDERICO,  1997, p.51). 

Após o ocorrido Decreto 167 de 1938, e com o surgimento da Constituição 

Federal de 1946, a soberania do Júri foi restaurada, onde o constituinte teve como 

motivações os ideais democráticos, mas a participação popular foi sua grande 

inspiração. O constituinte fez constar o júri os direitos e garantias individuais, onde 

surgem a competência obrigatória para os crimes dolosos contra a vida. Em suma foi 

restabelecida a soberania dos veredictos do júri, determinando de forma inclusiva, o 

número impar dos membros de jurados (MARQUES, 1997, p.46).   

Quanto a Constituição de 1946, afirma Aramis Nassif (2009, p.21):  

 

A Constituição de 1946 proclamou entre os “Direitos e Garantias Individuais” 
que era mantida a instituição do Júri, com organização que lhe der a lei, 
contanto que seja ímpar o número de seus membros e garantido o sigilo 
das votações, a plenitude de defesa do réu e a soberania dos veredictos. 
Serão obrigatoriamente de sua competência os crimes dolosos contra a vida 
(art. 141, §28).  
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Na promulgação da Lei n. 263 em 1948, foi então regulado o § 28 do art. 141 

da Carta Magna que passou a incorporar o Júri ao atual Código de Processo Penal. 

Enquanto nas Constituições de 1967 e 1969 manteve a redação da 

Constituição anterior. Na Emenda Constitucional (EC) de 1969, sendo esta a nova 

Constituição, o Júri foi mantido, bem como a competência aos crimes dolosos contra 

a vida, de forma incessante foi cassado a soberania dos veredictos, a voz do povo 

foi desconsiderada. (NASSIF, 2009, p.22). 

No período de ditadura militar assolado no território brasileiro nos anos 60, 

70 e 80, surgindo o movimento de redemocratização, e por meio deste em 1988 

entrou em vigor a Constituição Federal, presente até o momento, que manteve no 

Tribunal do Júri, os direitos e garantias fundamentais, estabelecendo assim a 

soberania dos veredictos, mas limitando sua competência de forma exclusiva aos 

crimes dolosos contra a vida (NUCCI, 2008, p. 44). 

Por fim, passou a Constituição Federal de 1988 que por definitivo 

recepcionou no capítulo das garantias e direitos individuais em seu art. 5°, XXXVIII o 

Tribunal do Júri em suas atribuições. 

Avaliando a atual carta Magna, bem como a sua abordagem em relação ao 

Tribunal do Júri, ressalta-se o entendimento de Aramis Nassif (2009, p.23-24):  

 

A atual Carta Magna é reflexo de amplo movimento popular e de intensa 
movimentação política. É fruto de atitudes corajosas e da persistência de 
um povo inteiro, cansado de arbitrariedade, em busca de resgate de sua 
integridade político-jurídica. Por isso mesmo, que ela convoca cidadãos 
para compor a amostragem da sociedade e, soberanamente, julgar seus 
pares. O legislador constituinte elegeu como reserva constitucional, 
imutável, a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos 
veredictos e a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a 
vida, distribuindo-a em quatro alíneas. 

 

Com a instituição da Constituição Federal (CF) de 1988, o doutrinador Nassif 

(2008, p. 22) diz que a “redemocratização do país, onde a CF de 1988 não só 

manteve a instituição dos direitos e garantias fundamentais (art. 5º, XXXVIII)”. Sendo 

assim, coube restabelecer a soberania dos veredictos, limitando a definir da 

competência mínima em seus julgamentos, deixando como preceito constitucional, e 

exclusivo, que na forma relativa aos crimes dolosos contra a vida. 



12 
 

 

2.2  A FINALIDADE DA INSTITUIÇÃO DO JÚRI POPULAR 

O Tribunal do Júri tem por finalidade processar e julgar os crimes dolosos 

contra a vida seja na forma tentada ou consumada bem como os respectivos crimes 

conexos. Sendo disciplinada no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição 

Federal 1988 e o art. 74, §1º, do Código de Processo Penal (CPP). 

Na atual Constituição Brasileira, em seu artigo 5º, no capítulo dos direitos a 

garantias fundamentais, em seu inciso XXXVIII, tem-se:  

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: XXXVIII - é reconhecida a instituição do 
júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: a) a plenitude de 
defesa; b) o sigilo das votações; c) a soberania dos veredictos; d) a 
competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida; (BRASIL, 
2017). 
 
 

Para Nassif (2009, p.17) o Tribunal do Júri é “matéria de direito processual 

constitucional”, sendo essencial a estrutura do Poder Judiciário, onde foi estruturado 

mediante a dependência de lei, e inserida nos dispostos entre os arts. 406 a 497 do 

Código de Processo Penal (CPP). 

Guilherme de Souza Nucci (2013, p.45) busca complementar a importância 

da participação do cidadão:  

 
Ao estabelecer, na Constituição Federal, como cláusula pétrea (art. 5.º, 
XXXVIII), que haverá júri em nosso País, termina-se por inserir o cidadão no 
contexto do hermenêutico Poder Judiciário. Não deixa de ser uma 
vantagem, pois confere à pessoa comum um status de magistrado, julgando 
seus pares e provocando as mais diversas reações da sociedade. O jurado 
vota pela “condenação” ou “absolvição” do réu, o que lhe confere poder, 
mas, sobretudo, responsabilidade. Essa mescla provoca o sentimento de 
civismo, extremamente interessante às nações que se pretendam 
democráticas. 

 

Na visão de Fernando da Costa Tourinho Filho (2003, p. 596) que conceitua 

o Júri por meio da sua estrutura:  

 

O Júri, entre nós, é um tribunal formado de um Juiz togado, que o preside, e 
de 21 jurados, que se sortearão dentre os alistados, dos quais 7 constituirão 
o Conselho de Sentença em cada sessão de julgamento. É um órgão 
especial de primeiro grau da Justiça Comum Estadual e Federal, colegiado, 
heterogêneo e temporário. Heterogêneo, porque constituído de pessoas das 
mais diversas camadas da sociedade, sendo presidido por um Juiz togado; 
temporário, porque pode não se reunir todos os dias ou todos os meses.  
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E na contextualização dos doutrinadores Alencar e Távora (2009, p. 674) em 

relação aos jurados, sendo que a ideia do tribunal popular “é a de que o acusado 

venha a ser julgado por pessoas que formam a sociedade a qual pertence, por isso 

a ideia de que o julgamento realizado no júri popular se dê pelos pares do réu”. 

 Por meio deste aspecto, torna-se possível compreender que o Tribunal do 

Júri é composto por juízes leigos que apresentam a sociedade em suas estruturas 

diversas, sem a necessidade de obterem conhecimentos específicos na área 

jurídica, que devem ser submetidos a apreciação do caso e concomitante, atingindo 

a uma decisão, cuja o juiz togado poderá proferir sobre a sentença de acordo com a 

decisão deste Conselho (TÁVORA; ALENCAR, 2009, p.674). 

Sendo que a instituição do Tribunal do Júri será assegurada de acordo com 

o artigo 5º, XXXVIII, a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos 

veredictos, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 

De acordo com Nucci (2013, p. 39), afirma que muito embora o art. 5º, 

XXXVIII, em sua alínea “d”, da CF/88 garantindo a competência do júri, assim como 

“julgamento de crimes dolosos contra a vida, existindo certas posições sustentando 

que essa competência é fixa não podendo ser alterada pelo Constituinte Reformador 

(ou Derivado), ainda que ampliada não poderá ser abalada”. É possível ressaltar que 

por ser cláusula pétrea não deverá ser alterada a competência do Tribunal do Júri, 

demonstrando esta ampliação e atentar-se a preservação da função finalística do 

Tribunal do Júri (NASSIF, 2009, p.50). 

O capítulo a seguir abordará os princípios informadores do Tribunal do Júri.  
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3   PRINCÍPIOS INFORMADORES DO TRIBUNAL DO JÚRI 

 Os princípios informadores do Tribunal do Júri estão basicamente elencados 

no artigo 5° XXXVIII.  Segundo Nucci (2008, p.23), “o princípio constitucional há de 

ser respeitado como o elemento irradiador, que imanta todo o ordenamento jurídico”. 

 Entende-se que um princípio constitucional deve de forma obrigatória ser 

respeitado, sendo que este torna-se componente pelo qual emana-se todo o 

ordenamento jurídico. Complementa Bonavides (2006, p. 288), ao ressaltar a 

importância em que “os princípios são o oxigênio das Constituições (...). É graças 

aos princípios que os sistemas constitucionais granjeiam a unidade de sentido e 

auferem a valoração de sua ordem normativa”.  

 O doutrinador Celso Antônio Bandeira de Mello (2004, p. 451), diz ainda que:  

 

O princípio é um mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce 
dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas 
compondo-lhes o espírito e servindo de critério para a sua exata 
compreensão e inteligência, exatamente para definir a lógica e 
racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica de lhe dá 
sentido harmônico.  

 

 A partir deste entendimento, compreende-se que os princípios 

constitucionais explicitados ao Tribunal do Júri, e regidos no art. 5º, inciso XXXVIII 

da CF/88 possuem ainda demasiada relevância na ordem jurídica. É possível 

ressalta que aos princípios basilares que venham a compor o Tribunal do Júri, citam-

se: plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos veredictos e ainda, a 

competência para os julgamentos de crimes dolosos contra a vida, cujos tornam-se 

sua essência e obrigatória que encontram respaldados na Carta Magna (MELLO, 

2004, p.451). Logo deve-se considerar a constituição como o Norte para todos os 

princípios em que revestem o Tribunal do Júri.  

 

 

3.1  PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE 

 

 Este princípio vela as decisões de pronuncia, sendo utilizado pelo Ministério 

Público. Logo o In Dubio Pro Societate nada mais é do que o inverso do In Dubio 

Pro Réu, sendo então este princípio, levantar a questão de que, na dúvida deve-se 



15 
 

 

encaminhar o réu ao júri.  Como declara Rangel (2002, p.79) “não há nenhuma 

disposição legal que autorize esse chamado princípio do in dubio pro societate”. 

 O princípio in dúbio pro societate, entende-se que onde a dúvida não pode 

ser autorizar uma condenação, dispondo uma pessoa no banco dos réus. De acordo 

com Rangel apud (LOPES JUNIOR, 2013, p.1012) sendo que o Ministério Público, 

“como defensor da ordem jurídica e dos direitos individuais e sociais indisponíveis, 

não pode, com base na dúvida, manchar a dignidade da pessoa humana e ameaçar 

a liberdade de locomoção com uma acusação penal”. 

 Ainda em sua obra “Estigma de Pilatos” de Adriano Sergio Nunes Bretas, 

utiliza-se de inúmeras decisões referente ao rito do júri qual utiliza-se desse 

princípio, qual ainda segundo o autor sequer assim poderia ser considerado por 

inexistir aparato legal, realizando uma crítica quanto a utilização do mesmo como 

forma de autorização para aplicação do direito. 

 Ademais sabendo que o Ministério Público em suas prolações inexiste a 

necessidade de provas para encaminhar ao plenário e sim a convicção ou o mero 

indicio poderá este encaminhar o réu ao júri, sendo assim considerando que o 

Ministério Público tem como função o agir em prol da sociedade este princípio nada 

mais é do que o formador deste conceito em que por mais que ocorra a dúvida o 

Ministério Público em nome da sociedade poderá encaminhar o réu ao júri. 

 

 

3.2  DA PLENITUDE DE DEFESA 

 

O devido processo legal só existirá se ocorre à plenitude de defesa, este 

princípio tão importante que tem em sua função a proteção da liberdade individual e 

assegurar as garantias constitucionais. Princípio este que se encontra previsto no 

Art. 5°, XXXVIII, “a”, da Constituição Federal de 1988. 

Ainda de acordo com Canotilho (2003, p. 494) afirma que “(...) uma pessoa 

tem direito não apenas a um processo legal, mas sobretudo a um processo legal, 

justo e adequado, quando se trate de legitimar o sacrifício da vida, liberdade (...).”  

Nucci (2013, p. 30) diz ainda que o tribunal do Júri tornou-se mais 

diferenciado, sendo assegurada a plenitude de defesa (art. 5º, XXXVIII, a, CF), onde 

“para este doutrinador entende haver considerável divergência entre a ampla defesa, 
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o que lhe é garantido aos acusados em geral. Assim, a plenitude de defesa torna-se 

uma particularidade própria do júri”.  

Para Aramis Nassif (2009, p.24), o princípio da plenitude de defesa:  

 

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

 

Em relação às garantias processuais, Capez (2010, p. 630) entende-se que 

uma breve distinção entre estas:  

 

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

 

Importante ressaltar que ocorrem diferenças quanto a ampla defesa e a 

plenitude de defesa, em seu livro Guilherme de Souza Nucci, (2015, p.51.) diz que 

“ampla defesa, garantia aos acusados de um modo geral, e plenitude de defesa, 

elemento essencial ao Tribunal do Júri”.  

Poderíamos então expor como fundamento a Plenitude de Defesa segundo 

Marconi Calmon do Nascimento Filho (2011, p. 01) em seu artigo “a possibilidade de 

inovação na tréplica” diz que: 

 
O conhecimento prévio e claro da imputação; a faculdade de 
apresentar contra-alegações; a faculdade de acompanhar 
contraprova e de produzir prova; a possibilidade de interpor recurso; o 
direito a um juiz e a acusador público independente e parcial; o direito 
a defesa técnica; e o direito de excepcionar a suspeição, 

incompetência ou impedimento do magistrado. 
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Nucci (2013, p. 30) complementa que estas duas garantias constitucionais: a 

ampla defesa e a plenitude de defesa, atuam dentro de acepções distintas, onde a 

diferenciação, encontram-se na defesa de forma ampla na defesa dos acusados de 

forma geral, porém, aos réus dos processos no Tribunal do Júri, tornam-se garantida  

a plenitude de defesa. 

Ainda nesse sentindo Ronaldo Batista Pinto (2006, p.1) em seu artigo sobre 

“LEALDADE PROCESSUAL, Inovação na tréplica no júri é estratégia desonesta” 

declara que:  

 
(...) o princípio da plenitude da defesa, de maior abrangência do que a 
mera ampla defesa. Por conta disso, nenhum obstáculo deve ser 
tolerado capaz de afrontar esse princípio, que autoriza a sustentação 
de qualquer tese, a qualquer momento, desde que em favor do réu. 

 

O que este princípio vem estabelecer precipuamente é a mais vasta 

viabilidade de chances para contemplar o direito de defesa, valendo-se dos 

instrumentos legais e impedindo qualquer forma de cerceamento de defesa. A 

defesa é articulada em favor do acusado por intermédio de seu advogado, porém, 

contempla Nucci (2013, p.31) que se a defesa não fazê-la de forma conveniente ou 

até mesmo se a sustentação for divorciada da prova dos autos acarretará em sua 

nulidade. Assim ilustra Nucci (2013, p.32):  

 

Advogados que atuam no Tribunal do júri devem ter tal garantia em mente: 
a plenitude de defesa. Com isso, desenvolver suas teses diante dos jurados 
exige preparo, talento e vocação. O preparo deve dar-se nos campos 
jurídico e psicológico, pois se está lidando com pessoas leigas. O talento 
para, naturalmente, exercer o poder de convencimento ou, pelo menos, 
aprender a exercê-lo é essencial.  

 

Desta forma, entende-se que a defesa técnica encontra-se pautada em 

argumentos jurídicos, bem como não jurídicos, exigindo um estudo preparado para  

quem pretende a invocação, onde a plenitude de defesa torna-se uma das garantias 

fundamentais para existir o devido processo legal (NUCCI, 2013, p.32). 

Importante acrescentar para o raciocínio qual será elaborado mais adiante 

que diferente do que ocorre nos procedimentos comuns no Tribunal do Júri 

constituirá nulidade não somente a ausência de defesa, mas também e neste o 

diferencial a defesa insuficiente, ou seja, se o juiz entender a defesa apresentada 

insuficiente este poderá de oficio declarar o réu indefeso, assim como prevê o art. 

497, V, Código de processo penal. 
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Dado o exposto concluímos que a Ampla Defesa possibilita uma defesa 

consistente qual não necessita ficar restrita a mera formalidade, mas poderá 

inclusive utilizar-se de meios “extrajurídicos” como razões de ordem emocional, 

social, criminológicas, etc. Sendo a Plenitude de Defesa a união do que foi dito 

anteriormente, ou seja, a Ampla Defesa adicionando a isto a autodefesa do acusado, 

considerando modos dessa autodefesa, por exemplo, o direito ao silêncio que o 

acusado tem em seus interrogatórios. 

 

 

3.3   DO SIGILO DAS VOTAÇÕES 

 

Utiliza-se por base o princípio do sigilo a votação com o intuito de evitar 

influências de qualquer natureza, seja entre os jurados ou influencias externa, como 

forma de prevenção a imparcialidade dos jurados. Além do fato de manter os jurados 

incomunicáveis com a mesma finalidade, evitar a nulidade nas votações em caso de 

comprovada ausência do sigilo da votação. 

Além do fator influência, o sigilo nas votações, compreende a também 

realizar com que os jurados formem seu convencimento em sua livre consciência. 

Este princípio encontre-se elencado no art. 5º, inciso XXXVIIII, alínea “b” da 

Constituição Federal de 1988. 

Tratando-se deste princípio do Júri, sua forma de garantia é feita através de 

dois meios, sendo eles: pela incomunicabilidade dos jurados e pelo julgamento dos 

jurados com base na sua íntima convicção.  

Nassif (2009, p. 25) inclina-se na seguinte concepção a respeito da íntima 

convicção:  

 

Assegura a Constituição o sigilo das votações para preservar, com certeza, 
os jurados de qualquer tipo de influência ou, depois do julgamento, de 
eventuais represálias pela sua opção ao responder o questionário. (...) a 
decisão unânime dos jurados compromete a ideia de sigilo, pelo que 
merece seja repensada a ordem de que sejam declarados o número de 
votos afirmativos e o de negativos (art. 488, última parte, CPP). Parece-me 
correta a sugestão de que, alcançada a maioria de uma das opções (sim ou 
não), o magistrado encerre a verificação das respostas. 
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Neste sentindo, destaca-se o que Marconi Calmon do Nascimento Filho 

(2011, p. 1), disse em seu artigo: 

 

O sigilo das votações impõe a incomunicabilidade dos jurados sobre o fato a 
ser julgado, tendo estes que se recolher à sala secreta para a tomada das 
decisões, sendo vedado qualquer tipo de comunicação entre eles, sob pena 
de nulidade do júri. 

 

Ainda neste sentido, Guilherme de Souza Nucci (2015, p. 19), se posiciona 

no seguinte sentido: 

 

Em primeiro lugar, deve-se salientar ser do mais alto interesse público que 
os jurados sejam livres e isentos para proferir seus vereditos. Não se pode 
imaginar um julgamento tranquilo, longe de qualquer pressão, feito a vista 

do público, no plenário do júri. 
 

Fernando Capez, em seu livro Curso de Processo Penal (2016, p. 678),                        

“o sigilo, princípio constitucional do júri, é garantido pela incomunicabilidade e pela 

sala secreta, assegurando ao jurado total tranquilidade no momento de externar 

silenciosamente o seu voto”. 

Sendo assim conclui-se que a maior função deste princípio é a prevenção de 

possíveis alterações referente as votações, pois com o sigilo poderá o jurado de 

forma livre dentro de seu convencimento realizar a votação de forma que não 

prejudique sua liberalidade de decisão. 

 

 

3.4   SOBERANIA DOS VEREDITOS 

 

Em seu artigo 5º, inciso XXXVIIII, alínea “c” da Constituição Federal de 

1988, prevê a soberania dos vereditos. Nos crimes dolosos contra vida a 

competência para julgamento é apenas do Tribunal do Júri, sendo assim uma vez 

ocorrida a decisão por parte dos jurados esta não poderá ser reformada, sendo o 

recurso previsto para as decisões do tribunal insurgem apenas no sentido de 

remeter-se a novo júri ou não. Logo as decisões qual forem proferidas por este 

corpo de jurados será soberano (NASCIMENTO FILHO, 2011, p.1).  
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Referente a este assunto o autor Marconi Calmon do Nascimento Filho 

(2011, p. 1) em seu artigo, discorre no sentido que: 

 

Já a soberania dos veredictos consiste em que a decisão tomada pelo 
Conselho de Sentença não é imutável, podendo ser revista por outro órgão 
jurisdicional (Tribunal de segunda instância e tribunais superiores), 
sobretudo por meio da ação de revisão criminal prevista no Código de 
Processo Penal pátrio, art. 621, desde que seja no interesse do réu e nos 
casos previstos em lei. 

  

Ainda Guilherme de Souza Nucci (2015, p. 31) escreve que “é algo simples 

se levarmos em conta o óbvio: o veredito popular é a última palavra, não podendo 

ser contestada, quanto ao mérito por qualquer Tribunal togado”. Nesse sentido, 

alude ainda: 

 
Não é possível que, sob qualquer pretexto, cortes togadas invadam o mérito 
do veredito, substituindo-o. Quando – e se – houver erro judiciário, basta 
remeter o caso a novo julgamento pelo Tribunal Popular. Porém, em 
hipótese alguma, pode-se invalidar o veredicto, proferindo outro, quanto ao 
mérito. 

 

Nucci (2008, p. 32) ressalta em sua obra Tribunal do Júri:  

 

Jurados decidem de acordo com a sua consciência e não segundo a lei. 
Aliás, esse é o juramento que fazer (art.472, CPC), em que há a promessa 
de seguir a consciência e a justiça, mas não as normas escritas e muito 
menos os julgados do País.  

 

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri na visão de Bezerra Filho 

(2001, p. 34), “é ocasionada como garantia a fim de que os julgados não possam ser 

alterados por outro jurisdicional absolvendo quem anteriormente fora condenado ou 

condenar quem anteriormente tenha sido absolvido”. Entende-se que a finalidade do 

referido princípio está em confirmar a participação popular em julgamentos 

proferidos do Júri, de acordo com a formação de suas intimas convicções. 

O Superior Tribunal de Justiça em sua jurisprudência decide conforme 

exposto em voto prolatado pelo Ministro Nafi Cordeiro, que: 

 

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, mostra-se incabível o pleito de 
afastamento de  qualificadora  e  de  aplicação  de  privilégio formulado  
perante  a  Corte  a  quo  se a decisão dos jurados não é manifestamente  
contrária  à  prova  dos autos, sob pena de ofensa à soberania  dos 
vereditos, sendo imprópria a via do writ à revisão do entendimento. 
Precedentes (HC 302557 / SP, 6.ª T., j. v.u., rel. NEFI CORDEIRO, DJ 
02.02.2017). 
 

 

 
 

 
 



21 
 

 

 
 

Tendo como base a lição do doutrinador Guilherme de Souza Nucci (2008, 

p.33), que a soberania dos veredictos “é garantia constitucional, devendo os jurados 

não se absterem aos julgamentos já ocorridos em nosso país, pois cada caso traz 

suas peculiaridades, devendo os jurados terem por base sua própria consciência”. 

Logo se denota que a soberania indica no sentido que as decisões dos 

jurados não poderão ser substituídas por decisões de juízes togados.  

O capítulo a seguir abordará o Procedimento do Tribunal do Júri.  
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4  DO PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI  

 

 O procedimento do Tribunal do Júri é considerado procedimento especial 

bifásico, logo um procedimento que se divide em duas fases. A primeira fase é 

denominada judicium accusationis ou sumário de culpa que tem início com o 

recebimento da denúncia ou da queixa e se encerra com o trânsito em julgado da 

decisão de pronúncia. Sendo iniciada a segunda ase qual tem por denominação 

judicium causae, que trata-se da fase de julgamento em plenário, com seu início 

depois do trânsito em julgado da decisão de pronúncia e o término com o trânsito em 

julgado da sentença prolatada, sentença esta que ocorre após a decisão dos jurados 

e passa então o juiz togado prolatar a sentença. 

 Referente a este tópico Aury Lopes Junior (2016, p.789), diz: 

 

O procedimento do júri é claramente dividido em duas fases: instrução 
preliminar e julgamento em plenário. A instrução preliminar não se confunde 
com a investigação preliminar, que é a fase pré-processual da qual o 
inquérito policial é a principal espécie. A instrução preliminar pressupõe o 
recebimento da denúncia ou queixa e, portanto, o nascimento do processo. 
Feita essa ressalva, compreende-se que a instrução preliminar é fase 
compreendida ente o recebimento da denúncia ou queixa e a decisão de 
pronuncia (irrecorrível). 

 
 

Neste mesmo sentido Fernando Capez (2015, p. 653) declara: 

 

O rito procedimental para os processos de competência do Júri é 
escalonado. A primeira fase se inicia com o oferecimento da denúncia e se 
encerra com a decisão de pronúncia (judicium accusationis ou sumário de 
culpa). A segunda tem início com o recebimento dos autos pelo juiz-
presidente do Tribunal do Júri, e termina com o julgamento pelo Tribunal do 
Júri (judicium causae). 

 

Em seu artigo o Marconi Calmon do Nascimento Filho (2011, p. 01), explica 

o procedimento do júri da seguinte forma: 

 

O júri é dividido em duas fases: o judicium accusationis e, em seguida, o 
judicium causae. A primeira é semelhante ao procedimento comum para os 
crimes apenados com reclusão, que corre em face do juiz singular, tendo 
início com o oferecimento da denúncia  (art. 394, I, CPP) e chegando a seu 
termo na fase das alegações finais  (art. 406, CPP), podendo ocorrer à 
pronúncia, impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação do crime. 
Já a segunda etapa só irá existir se o juiz convencendo-se das 
circunstâncias materiais do fato criminoso e de que há indícios suficientes 
de autoria, profere decisão que submete o réu a julgamento perante o 
Tribunal do Júri, de acordo com art. 408 do mesmo diploma legal.  
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Porém existem autores como, a exemplo Guilherme de Souza Nucci (2015, 

p. 68), que firmam entendimento sobre o procedimento do tribunal do Júri como 

trifásico, ou seja, o autor inclui uma terceira fase no rito, sustentando um momento 

intermediário, de preparação para o plenário: 

 
 

Parece-nos equivocado não considerar como autônoma a denominada fase 
de preparação de plenário, tão importante quanto visível. Após a edição da 
lei 11.689 2008, destinou-se a Seção III, do Capítulo II (referente ao júri), 
como fase especifica (Da Preparação do Processo para o Julgamento em 
Plenário), confirmando-se, pois a existência de três estágios para atingir o 
julgamento de mérito. Transitada em julgado a decisão de pronúncia, abre-
se vista ao órgão acusatório (Ministério Publico ou querelante) e ao 
defensor, para, em cinco dias, o oferecimento do rol de testemunhas que 
irão depor em plenário, até o máximo de cinco, a cada parte, além de poder 
juntar documentos e requerer diligência (art. 422, CPP). Nessa fase, ainda, 
as testemunhas que residirem fora da Comarca serão ouvidas por 
precatória. 

 

É possível concluir que o procedimento do Tribunal do Júri é basicamente 

divido em fases primeiramente instrutórias e segundo em plenário. 

 

 

4.1  DO SUMÁRIO DE CULPA 

 

Sumário de culpa ou judicium accusationis nada mais é do que a fase de 

instrução do processo, sendo está prevista nos arts. 406 ao 421 do Código de 

Processo Penal.  Assim está a fase de conhecimento, iniciando esta fase com o 

recebimento da denúncia ou queixa pelo magistrado, e transcorrendo para os 

demais momentos procedimentais, ou seja, a citação do acusado, sua resposta a 

acusação inicial, seguido pela audiência de instrução e julgamento, alegações finais 

e a decisão judicial desta primeira fase. 

Quando a esta fase processual segundo, Marconi Calmon do Nascimento 

Filho (2011, p. 01), explica que: 

 

A instrução preliminar é destinada a formação da culpa, e sua decisão é 
sobre a existência de um crime da competência do Tribunal do Júri, na qual 
o juiz singular examinará a existência de um crime doloso contra a vida, 
emitindo um mero juízo de admissibidade, uma vez que caberá ao Tribunal 
do Júri dar a última palavra.(...) Atualmente o procedimento inicia com a 
denúncia (pelo MP), ou queixa subsidiária (pelo querelante no caso de 
inércia do MP), onde o acusado terá o prazo de dez dias para apresentar 
defesa completa e escrita (art. 406 do CPP), contendo as preliminares, 
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exceções e as provas a serem produzidas, todavia se o réu foi devidamente 
citado e não apresentou resposta no prazo legal o juiz irá nomear defensor 
para fazê-la através de citação por edital (art. 406, §1º, CPP), sendo 
concedido vistas ao órgão acusador sobre questões preliminares e juntada 
de documentos em cinco dias. Após será designada audiência para oitiva 
do ofendido (no caso de tentativa), testemunhas de acusação e defesa, 
peritos e acareações, e o interrogatório do acusado. Terminada a audiência 
o magistrado irá proferia a sentença que poderá ser de pronúncia, 
impronúncia, absolvição sumária, ou desclassificação. Caso a sentença seja 
de pronúncia o acusado será levado a plenário para julgamento. Vale 
ressaltar que nesta fase ainda não existem os “jurados”, toda a prova é 
colhida na presença do juiz presidente do júri. 
 
 

Fernando Capez (2015, p. 653) explica que o procedimento de primeira fase 

da seguinte forma: 

 

A fase do judicium accusationis, como já visto anteriormente, inicia-se com 
o oferecimento da denúncia e encera-se com a decisão de pronúncia 
(judicium accusationis ou sumário de culpa). Pela nova sistemática, de 
acordo com a redação do Art.406, após a citação, o réu terá dez dias para 
apresentar sua defesa. Se não apresentá-la, deverá o juiz nomear defensor 
para tanto (CPP, art. 408). (...). 

 

 Guilherme de Souza Nucci (2015, p.70) refere-se à fase de judicium 

accusationis, da seguinte forma: 

 

É a primeira fase, em juízo oferecido a denuncia ou queixa, acompanhada 
do inquérito policial, como regra, o juiz pode rejeitá-la liminarmente se não 
houver justa causa para a ação penal. Entretanto havendo provas 
suficientes da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, deve 
receber a peça acusatória, ordenando a citação do réu para responder a 
acusação, por escrito no prazo de dez dias. Havendo citação por edita, 
computam-se os dez dias para o oferecimento da resposta escritas da data 
do comparecimento pessoal do acusado ou de seu defensor constituído.   

 

 Aury Lopes Junior (2016, p. 798) quando descreve esta fase processual, 

utiliza-se como a segunda fase: 

 

A segunda fase do rito se inicia com a confirmação da pronúncia e vai ate a 
decisão proferida no julgamento realizado no plenário do Tribunal do Júri. 
Na nova morfologia do procedimento do júri, a segunda fase ficou reduzida, 
praticamente, ao plenário. Antes dele, há um único momento procedimental 
relevante, que é a possibilidade de as partes arrolarem as testemunhas de 
plenário. 
 

Após essa fase do Tribunal do Júri, passamos a composição da sessão no 

júri, sendo o juiz togado apenas o juiz de fato do processo, o promotor de justiça 
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para realizar a acusação, o advogado de defesa, e os jurados qual nesta fase serão 

os juízes de direito da causa. 

Pois bem após a composição passa-se ao procedimento em suma, realizar o 

sorteio dos jurados, neste momento deverá conter no mínimo 25 (vinte e cinco) 

jurados dos quais serão sete sorteados a compor o conselho de sentença.  

Escreve Guilherme de Souza Nucci (2015, p. 167) quanto a organização do 

Tribunal do Júri: 

 
O Tribunal do Júri é composto por um juiz de direito, que é o presidente, e 
por vinte e cinco jurados, sorteados dentre os alistados (art. 447, CPP). 
Portanto, cuida-se de um órgão colegiado formado, como regra, por vinte e 
seis pessoas. 

  

 Supremo Tribunal Federal se posiciona da seguinte forma: 

 

Na instalação do Conselho de Sentença, não havendo o quorum mínimo 
exigido pela lei, de 15 jurados, deve p magistrado proceder na forma do que 
estabelece o [antigo] art. 445 do Código de Processo Penal. Prejuízo 
presumido. (...) Logo na hipótese em exame, deveria o Presidente do 
Tribunal do Júri proceder de acordo com a norma, convocando nova sessão 
para o dia subsequente, porque apenas 14 dos 21 jurados sorteados 
estavam presentes aquele ato solene (fato que se percebe pela 
confrontação entre o edital publicado – f. – e a ata da sessão de julgamento 
– f.). A justificativa para tanto rigor técnico reside no fato de que acusação e 
defesa devem conhecer previamente os nomes dos jurados que podem 
integrar o Conselho de Sentença, com intuito de preparar eventual 
suspeição dos sorteados (art. 106, CPP). Não há nem o que se discutir 
sobre a configuração do prejuízo real suportado pela defesa (art. 566 do 
CPP), porquanto 4 dos 7 jurados que integraram o Conselho de Sentença – 
que decidiu pela condenação do réu – eram membros suplentes. O prejuízo, 
no caso, diante da violação do preceito ilegal, é presumido, conforme 
precedente desta Corte (HC 88.801/ SP, 2ª t., rel. Min. Sepúlveda Pertence) 
(HC 87.723/ AP, 2ª T., j. 05.06.2007, v.u., rel. Joaquim Barbosa) (BRASIL, 
2017a) 
 
 

 Após este momento de sorteio e realização da composição do júri 

novamente passará a se ouvir a vítima se possível, depois as testemunhas de 

acusação sendo no máximo cinco, as testemunhas de defesa qual também devem 

ser no máximo o número de cinco, sendo estas testemunhas aquelas arroladas 

ainda na fase de instrução do processo, e então por fim o réu será ouvido em 

plenário. 

 Depois desta, fase de será então realizado os debates em plenário com o 

tempo de uma hora e trinta para acusação abrindo os debates e depois o mesmo 

tempo para a defesa realizar a sua sustentação oral. 
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 Terminado as fases anteriormente citadas cabe aqui uma prerrogativa qual  

apenas os membros do ministério público que é o retorna a sustentação chamado 

de réplica nesta fase, tendo então o promotor da causa mais uma hora para realizar 

sua sustentação, porém ao realizar esta prerrogativa a parte adversa terá o mesmo 

tempo como forma de realizar a resposta aos argumentos apresentados pelo 

promotor ou ainda apresentar todos os meios para defesa de seu cliente, utilizando 

seu tempo como melhor favoreça seu cliente. 

 

 

4.2   DO JUÍZO DA CAUSA 

  

 O início do da fase do juízo da causa ou judicium accusationis, inicia-se 

depois do transito em julgado da decisão de pronúncia e o término com o trânsito em 

julgado da sentença prolatada pelo juiz presidente após a votação dos jurados. 

 Segundo Edilson Mougenot Bonfim (2015, p. 731) define está fase 

processual: 

 

Com a preclusão da decisão de pronuncia, os autos serão encaminhados 
ao juiz presidente do Tribunal do Júri para que se inicie a preparação do 
processo de julgamento em plenário (art. 421, caput). Em outras palavras, 
ocorrendo a chamada preclusão pro judicato, não havendo recursos ou 
esgotadas as vias impugnativas, tem início a segunda fase do procedimento 
do Júri, voltado para o julgamento da causa. 

 

 

 Dando início ao recebimento dos autos, o Magistrado determinará a 

intimação do Ministério Público e o Defensor para que possa no prazo de cinco dias 

apresentar rol de testemunhas sendo ainda está a oportunidade em que poderão 

juntar documentos e requerer diligências. 

 Referente aos requerimentos realizados quanto as provas a serem 

produzidas ou exibidas em plenário e as providências necessárias, o juiz realizará a 

ordem das diligências bem como realizar o relatório do processo de maneira sucinta 

qual determine a inclusão do processo em pauta. 
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 Guilherme de Souza Nucci (2015, p. 183), declara quanto ao preparo da 

sessão de julgamento que: 

 

 
Ultrapassada a fase em que as partes arrolam suas testemunhas, juntam 
documentos e requerem diligências, o magistrado providenciará a produção 
das provas necessárias. Após, designará dia e hora para a realização da 
sessão plenária, determinando a intimação das partes (membro do 
Ministério Público, querelante e seu defensor, quando houver, assistente da 
acusação, se existir, réu e seu defensor) e das pessoas a serem ouvidas no 
dia do julgamento (testemunhas, vitima, se houver, peritos, se necessário), 
nos termos do art. 431 do CPP. 

 

 Quando a este tema o Superior Tribunal de Justiça posiciona-se na seguinte 

forma: 

 

Esta Corte Superior de Justiça já decidiu que, em se tratando de decisão de 
pronúncia e não tendo sido o acusado localizado para ser intimado da 
decisão, basta a intimação do defensor constituído (...) O mesmo 
entendimento se aplica à intimação da sessão de julgamento do Tribunal do 
Júri, uma vez que o art. 431 do Código de Processo Penal, ao disciplinar a 
intimação das partes da sessão de julgamento do Júri, faz referência à 
aplicação, no que couber, ao disposto a respeito da intimação da decisão de 
pronúncia (HC 215956/sc, 6ª T., rel. Sebastião Reis Júnior, 02.10.2012, v.u). 
 

 

Quanto a ordem de julgamento do plenário deverá apresentar a seguinte 

ordem, primeiro os réus presos, depois aqueles entre os presos que tiverem há mais 

tempo na prisão e por último em igualdade de condições aqueles que foram 

pronunciados, estão ordem apenas não será respeita caso ocorra motivo relevante. 

Referente a esta ordem de julgamento anteriormente descrita, Guilherme de 

Souza Nucci (2015, p. 183) realiza as seguintes observações: 

 

Com relação à preferência para o julgamento, em primeiro lugar, estão os 
réus presos e, dentre eles, os que estiverem há mais tempo na prisão. Em 
igualdade de condições, os precedentemente pronunciados (art. 429, caput, 
CPP). Entretanto, o referido art. 429, caput, estabelece a viabilidade de se 
romper essa ordem desde que haja motivo relevante, entendido como o 
motivo de interesse público ou mesmo de interesse individual, desde que 
superior ao do acusado preso. O controle da pauta pelo juiz é fundamental 
para que balanceie os julgamentos de presos e soltos, assegurando vagas 
para os primeiros, mas sem perder de vista os demais. Afinal, réus soltos 
também devem ser julgados rapidamente e ter a sua situação definida. 
Portanto, embora os magistrados devam reservar, em suas pautas, vagas 
suficientes para os réus presos, não podem evitar de marcar julgamentos de 
acusados soltos, sob pena de levar muitos casos à prescrição e, além disso, 
gerar impunidade somente por conta da liberdade auferida. 
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 Em relação ao desaforamento do processo, previsto nos arts. 427 a 428, 

CPP, diz quem em caso de dúvida quanto a imparcialidade do júri ou a segurança 

pessoal do acusado ou ainda sendo do interessa de ordem pública, poderá o 

Tribunal a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do 

acusado sendo ainda possível sob a representação do juiz competente, poderá 

determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região 

dando preferência a comarca mais próxima. 

 Quanto ao desaforamento, Fernando Capez (2015, p. 661) conceitua como: 

 

Conceito: é o deslocamento da competência territorial do Júri, para a 
comarca mais próxima, sempre que houver interesse da ordem pública, 
dúvida sobre a imparcialidade do Júri ou sobre a segurança do réu (CPP, 
art. 427), ou quando, por comprovado excesso de serviço, após ouvidos o 
juiz-presidente e a parte contraria, o julgamento não puder ser realizado no 
prazo de 6 (seis) meses, contado do transito em julgado da decisão de 
pronuncia (CPP, art. 428). 

 

A este assunto Edilson Mougenot Bonfim (2015, p. 732) declara que: 

 

Como regra, o desaforamento deve se dar para comarca da mesma região, 
preferindo-se as ais próximas. Assim se porventura o Tribunal exclui as 
comarcas mais próximas, da mesma região, e elegeu outra mais distante do 
local dos fatos, deverá justiçar a decisão, sob penal de nulidade. 

  

 Aury Lopes Junior (2016, p. 825) elabora o seguinte analise quanto ao 

desaforamento: 

 

Estabelece o art. 427 que o desaforamento é uma medida extrema (até 
porque apresenta uma violação da competência em razão do lugar), na qual 
o processo é (des)aforado, ou seja, retirado do seu foro, daquela comarca 
originariamente competente para julgá-lo, e encaminhado para julgamento 
em outro foro (comarca ou circunscrição judiciaria, caso a competência seja 
da Justiça Federal). 

 

 
 Por fim sobre o desaforamento, Guilherme de Souza Nucci (2015, p. 164-

165) que: 

 
É a hipótese de, cessado o motivo que autorizou o desaforamento, tornar o 
processo à Comarca original, de onde foi removido pelo Tribunal. Não é 
procedimento legalmente admitido. Se o processo for encaminhado para o 
Julgamento em comarca diversa, não mais retornará à origem, visto não ter 
novamente algum dos requisitos do art. 427, caput, ou art. 428, caput, do 
CPP, na comarca para onde foi enviado o delito, poderá haver novo 
desaforamento, mas para lugar diverso e não para comarca original. 
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Referente a casos em que ocorra pendência de recurso contra a decisão de 

pronúncia ou ainda quando ocorrer efetivamente o julgamento, não será admitido o 

pedido de desaforamento, exceto, nesta última hipótese em que ocorra durando ou 

depois ou após a realização de julgamento anulado. 

Ainda quanto ao desaforamento, poderá ocorrer em razão de comprovado 

excesso de serviço, depois de ouvir o juiz e a parte contrária, se ocorrer a 

impossibilidade de julgamento a ser realizado no período máximo de 6 meses, 

contados do trânsito em julgado da decisão de pronúncia. Não ocorrendo excesso 

de prazo, o acusado ainda requerer ao Tribunal que determine a realização de 

imediato do julgamento. 

Passamos a composição da Sessão do Tribunal do Júri. A sessão é 

composta por um juiz de togado e por vinte e cinco jurados como já dito 

anteriormente, sendo estes os constituintes do Conselho de Sentença em cada 

sessão. Para a composição do mesmo deverá verificar-se os impedimentos previsto 

nos artigos 448 a 452 do Código de Processo Penal, para servir como jurados. 

Segundo Fernando Capez (2015, p. 663) refere-se a instalação da sessão, 

diz que:  

 
(...) no dia e hora designados para o julgamento, o juiz-presidente verificará 
se a urna contem as cédulas com os nomes dos vinte e cinco jurados e 
mandara o escrivão lhes proceda à chamada (CPP, art. 462). 
(...) após o anuncio do julgamento e do pregão é que devem ser alegadas 
as nulidades relativas posteriores à pronuncia, sob pena de serem 
consideradas sanadas;  

 

 Edilson Mougenot Bonfim (2015, P.735), declara sobre julgamento em 

plenário: 

 

No dia e hora designados para a reunião do Júri, presente o órgão do 
Ministério Público, o juiz presidente declarará instalada a sessão, 
anunciando o processo que será submetido a julgamento, se houverem 
comparecido pelo menos 15 jurados. Caso contrário, fará o sorteio dos 
jurados suplentes tantos quantos necessários, designando nova data para o 
julgamento (art. 464). 
 
 

Até o momento de abertura da sessão, caberá ao juiz decidir os casos 

argumentados de isenção e dispensa de jurados e ainda o pedido de adiamento de 

julgamento, determinando as deliberações, que, posteriormente serão incluídas na 

ata da sessão de julgamento. 
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Nas hipóteses de não comparecimento em plenário por parte do Ministério 

Público caberá ao juiz adiar o julgamento como dispõe o art. 455 do código Penal.  

Se a mesma situação narrada anteriormente ocorre com o advogado e não 

tiver outro defensor constituído, o juiz deverá adiar o julgamento como dispõe o art. 

456, Código de Processo Penal, porém nesta segunda hipótese existe a 

peculiaridade de que na ausência injustificada por parte do defensor admite o 

adiamento apenas uma vez e para a sessão seguinte, será intimada a Defensoria 

Pública no prazo dez dias que antecedem o novo Júri. Nesta hipótese poderá o 

acusado constituir outro defensor e se assim não o fizer caberá ao defensor público 

atuar.  

Nessas hipóteses apresentadas devemos lembrar que com a ausência por 

parte dos assistentes tanto de acusação quanto de defesa não ocorrerá o adiamento 

da sessão. 

Há a possibilidade de ausência do réu qual encontre-se em custodia quando 

esse não for conduzido ao plenário, e nesta hipótese o juiz adiará o julgamento 

conforme o art. 457, §2º do Código de Processo Penal. Ainda referente a ausência 

do acusado deve-se lembrar que o mesmo poderá pedir a dispensa do 

comparecimento no plenário, desde que o pedido seja escrito por ele e por seu 

defensor. 

Quando em plenário ocorrer a ausência do réu solto, não ocorrerá o 

adiamento da sessão de julgamento, e não será permitido ao juiz presidente a 

decretação da prisão preventiva pelo motivo da ausência. 

Ainda o não comparecimento de testemunha qual foi devidamente intimada 

para a sessão do Júri, sem motivo justo, será implicado na fixação de multa. 

Em casos que verifique-se o adiamento da sessão de julgamento devido a 

presença da testemunha ser considerada substancial, deverá ser averiguado se a 

parte qual arrolou a mesma, fez da forma caráter de imprescindibilidade, indicando 

sua localização. Nessa hipótese, intimada, a testemunha não comparecer, o juiz 

presidente suspenderá os trabalhos e mandará conduzi-la ou adiará o julgamento 

para o primeiro dia disponível. 

No caso do comparecimento de no mínimo quinze jurados, o juiz declarará 

instalada a sessão e ordenará que o oficial de justiça realize o pregão. Em caso do 

não comparecimento desse número mínimo, procederá sorteio com os chamados 
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jurados suplentes quantos necessários, e então o juiz designará nova data para a 

Sessão do Júri segundo o art. 464, Código de Processo Civil. 

Após a realização do pregão, será o momento para que a parte interessada 

realize a argumentação de alguma nulidade ocorrida após a pronúncia forma essa 

prevista pelo art. 571, inciso V, Código de Processo Penal. A parte adversa será 

ouvida de forma imediata e o magistrado decidirá. Caso o juiz presidente entenda 

ser caso de nulidade absoluta, deverá declarar, não realizando a sessão. Se não 

acolher o pedido, descreverá em ata o ocorrido, prosseguindo então no julgamento. 

Ao final desta fase o juiz presidente realizará o sorteio dos sete jurados qual 

passam a compor o Conselho de Sentença verificando as hipóteses de recusa tanto 

ao defensor quanto ao Promotor de Justiça qual podem recusar no máximo três 

jurados cada sem apresentar motivação para as recusas conforme os arts. 462 a 

468 do Código de Processo Penal. 

Formando o Conselho de Sentença, o juiz passa a realizar a exortação dos 

jurados nos moldes do art. 472 do Código de Processo Penal. 

Passamos então a realizar a análise quanto a fase de instrução em plenário 

previsto o procedimento nos arts. 473 a 475, Código de Processo Penal. 

Após realizar o juramento de compromisso legal, pelos jurados, será iniciada 

a instrução processual qual será ouvida primeiramente a vítima (se possível), então 

as testemunhas de acusação depois as da defesa e por último o réu. 

Depois de realizado a acareação, encera-se a fase de instrução e então 

passam aos debates entre acusação e defesa. 

Nos debates inicia-se com o promotor de justiça, qual terá o tempo de uma 

hora e trinta minutos podendo ser adicionado mais uma hora em casos que tenham 

mais de um réu. 

Então passa-se a palavra para a defesa qual terá tempo igual, ou seja, de 

uma hora e trinta minutos para sustentação e se ocorrer de ter mais de um réu será 

acrescido o tempo de mais uma hora. 

Cabe ao Ministério Público a prorrogativa quanto a réplica no tempo de uma 

hora. Neste caso, será concedido ao mesmo tempo para a tréplica da defesa, sendo 

esse último e seus desdobramentos o tema da presente monografia. 

Quando realizar-se os debates tanto acusação quando defesa não poderão, 

sob pena de nulidade, realizar referências quanto a decisão de pronúncia, às 

decisões posteriores que julgarem admissível à acusação ou à determinação do uso 
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de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou que prejudiquem o 

acusado ainda quanto ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório. 

Não sendo nesta fase permitido a leitura de documento ou a exibição de 

objeto qual não tenha ocorrido a juntada nos autos com a antecedência mínima de 

três dias úteis a data da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri. 

A decisão qual ao final dos debates ocorrerá pelos jurados se dará por 

maioria de votos, ou seja, basta que quatro jurados tenham decidido no mesmo 

sentido para que se ocorra o resultado da votação de um determinado quesito. Ao 

final de cada resposta, o juiz deve conferir os votos proferidos pelo Conselho de 

Sentença. 

Após a apresentação dos quesitos e a votação, o resultado, proferirá o juiz 

togado sentença absolutória ou condenatória, neste caso, fará a fixação da pena. 

Encerrando-se a Sessão de Julgamento o magistrado questiona as partes se ocorre 

o interesse em recorrer. 

O capítulo a seguir abordará sobre a possibilidade de inovação de tese na 

tréplica. 
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5   A POSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO DE TESE NA TRÉPLICA 

 

Neste momento após a explanação quanto ao procedimento do Tribunal do 

Júri e os princípios norteadores deste tema, passa-se a fase de análise quanto ao 

tema escolhido para o presente trabalho de monografia. 

Pois bem, muito se discute quanto a possibilidade de inovação de tese em 

fase de tréplica no plenário do júri. Tema este que apresenta divergência doutrinária 

e jurisprudencial.  

Em razão do princípio de plenitude de defesa, Nucci (2013, p. 234) ressalta 

que “o acusado dispõe da defesa mais adequada possível, inclusive na arguição de 

qualquer tese, quando do momento em que a lei garante direito a manifestação ao 

defensor”.  

Importante ressaltar o posicionamento de que o júri torna-se indispensável 

para que a defesa esteja disposta em sua forma plena, proporcionando todos os 

argumentos jurídicos, assim como extrajurídicos abordados em suas limitações que 

são intrínsecas, com a finalidade da concessão ao réu, na sessão plenária, o 

privilégio de uma defesa completa (CAPEZ, 2010, p.630). 

Segundo Guilherme de Souza Nucci (2013, p. 181), se faz perfeitamente 

possível a inovação da tese defensiva na tréplica, desde que utilizada com 

prudência, considerando que prevalece nesse procedimento especial a garantia de 

uma plena defesa. 

 
A inovação da tese na tréplica é um direito decorrente, dentre outros 
fatores, da plenitude de defesa. Não deve o defensor abrir mão disso. Por 
óbvio, a utilização da inovação na tréplica é medida de exceção, ou seja, 
não deve ser usada como regra. Surgindo argumentos novos, muitas vezes 
em função do alegado pela acusação na réplica, pode o defensor inovar na 
sua tese, quando se manifestar em tréplica. 

 

Vicente Greco Filho (2010, p.408) ensina que, privilegiando o princípio da 

Plenitude de Defesa, é perfeitamente possível a inovação, desconsiderando uma 

possível surpresa ao órgão acusador, vez que a acusação apresentada aos jurados 

tem que ser eficiente, seja em sua coerência lógico-argumentativa, quanto no exame 

de provas. Portanto, de acordo com seu entendimento, o Ministério Público não 

pode, simplesmente, retornar para rebater o que foi exposto pela defesa em seu 

tempo. Afasta, outrossim, qualquer possibilidade do parquet replicar a tréplica 

defensiva. 
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Questiona-se se a defesa pode inovar na tréplica, ou seja, apresentar na 
tréplica tese então não constante nos autos. Ainda que isso possa causar 
surpresa a acusação, a garantia da ampla defesa assegura que isso seja 
permitido. Esse expediente, porém se estrategicamente pretendido pela 
defesa é muito perigoso, porque pode não haver tréplica se a acusação, na 
falta de argumentos consistente da defesa, não faz replica, o que pode levar 
o réu a ser considerado indefeso (GRECO FILHO, 2010, p.408). 
 

 

Neste sentindo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se posicionou sobre 

o tema, acolhendo a tese acima exposta. Na ocasião, o Ministro Nilson Naves, ao 

examinar o pleito da Defensoria Pública que buscava a chancela do julgamento qual 

inovou da tese defensiva durante a tréplica, momento que utilizou a tese em torno da 

excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa perante o 

Conselho de sentença, reitera-se, mesmo sem ter lançado mão desta tese em 

oportunidades processuais prévias. 

Segue a jurisprudência:  

 

STJ, HC 61.615-MS, rel. Min. Nilson Naves: Tribunal do júri (plenitude de 
defesa). Tréplica (inovação). Contraditório/ampla defesa (antinomia de 
princípios). Solução (liberdade). 1. Vem o júri pautado pela plenitude de 
defesa (Constituição, art. 5º, XXXVIII e LV). É-lhe, pois, lícito ouvir, na 
tréplica, tese diversa da que a defesa vem sustentando. 2. Havendo, em 
casos tais, conflito entre o contraditório (pode o acusador replicar, a defesa, 
treplicar sem inovações) e a amplitude de defesa, o conflito, se existente, 
resolve-se a favor da defesa – privilegia-se a liberdade (entre outros, HC-
42.914, de 2005, e HC-44.165, de 2007). 3. Habeas corpus deferido 
(BRASIL, 2017b). 
 
 

A ocorrência da tréplica nada mais é do que o momento em que a defesa 

rebate as teses apresentadas pelo Ministério Público. Logo, a oportunidade que o 

acusado tem de, por meio de seu defensor, convencer o corpo do júri sobre sua 

inocência. Mesmo que elabore a tese após findo o momento ministerial para rebater 

tal argumentação. 

Neste sentindo, é possível observar clara coerência sistêmico-processual no 

posicionamento, uma vez que à Defesa cabe, tanto em resposta à acusação quando 

em alegações finais, inovar seu posicionamento, privilegiando, portanto uma ampla 

defesa. Já no júri, onde a defesa deve ser plena, a possibilidade de inovação na 

tréplica merece especial atenção. 

Na Constituição Federal brasileira, em seu art. 5º inciso XXXVIII, encontra-

se consagrado o princípio da plenitude de defesa, previsão esta que tem como 

fundamento aberto quanto a imputação, devendo assim ocorrer a escolha quando se 
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refere a apresentação das alegações em resposta, ainda o conhecimento 

precedente e aberto da imputação a opção de apresentar alegações contrapostas, 

acompanhar contraprova, produzir provas, possibilidade de interpor recurso, direito a 

um juiz e a acusador público independente e imparcial, a defesa técnica e direito de 

excepcionar a suspeição, incompetência ou impedimento do magistrado.  

Devemos considerar que a função do Promotor de justiça não é rebater as 

teses defensivas quais foram apresentadas e sim sustentar quanto sua tese 

referente a pronuncia realizada, logo nesta linha de raciocínio poderia então a 

defesa utilizar-se de novos argumentos em tréplica. Não ocorrer a simples proibição 

quanto a tese da defesa caso o único argumento for a surpresa do Ministério 

Público, até porque a defesa sempre será a última a se pronunciar, logo não 

podemos considerar de forma alguma que a missão essencial do Promotor de 

justiça é de provar os fatos que articulou a defesa. 

Todavia, esta dogmática não é pacífica. 

Para Mirabete (1997, p.525), na tréplica não se pode inovar, eis que oneraria 

a parte adversa com um acréscimo substancial do pleito defensivo durante o iter 

procedimental. De modo a reduzir, sobremaneira, o direito da parte autora contrariar, 

e arrazoar, o que foi exposto pela defesa em tréplica. Ou seja, uma flagrante 

violação ao princípio do contraditório e, por conseguinte, uma mácula ao devido 

processo legal. Assim, entende o preclaro autor que o juiz fica restringido às teses 

debatidas e rebatidas em plenário, somente formulando quesitos quando 

estritamente observadas as normas processuais, referindo-se, de toda sorte, ao 

contraditório. A inobservância, segundo seu mister, acarretaria em posterior nulidade 

processual.  

Neste sentido, opina Ronaldo Batista Pinto (2006, p.03) de forma contraria 

esta possibilidade, uma vez que o fulcral objetivo desta estratégia é de cercear o 

direito de acusação do Estado. Portanto uma tese ímproba a ser utilizada perante o 

Conselho de Sentença. Confira-se: 

 
Ora, a experiência revela que a inovação na tréplica implica, isso sim, em 
estratégia desonesta cujo objetivo é de ludibriar a acusação que, a essa 
altura, já não mais encontrará tempo hábil para refutá-la. Para se valer da 
mesma figura de linguagem utilizada no julgamento do STJ, cuja ementa foi 
acima transcrita, trata-se de carta que a defesa, astuciosamente, tira do 
bolso do colete, movida por intensa má-fé, capaz de quebrar a regra do 
jogo. 
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Ainda, Marconi Calmom do Nascimento Filho (2011, p.01) argumenta no 

sentido que: 

 

Considerando diversos posicionamentos doutrinários que versam sobre a 
proibição a inclusão de tese nova na tréplica e a consequente inclusão 
destas nos quesitos, pois o membro do Ministério Público fica 
impossibilitado de exercer o direito ao contraditório, ou seja, a ciência 
bilateral dos atos e termos processuais e a capacidade de contrariá-los, 
violando assim uma série de outros princípios, como o devido processo 
legal, acarretando assim a nulidade do ato. 

 

Mantendo o entendimento citado anteriormente quanto a impossibilidade de 

inovação, o Superior Tribunal de Justiça em sua decisão argumenta acerca da 

impossibilidade devido a violação ao princípio do contraditório. Confira-se: 

 

STJ, REsp 65.379/PR, 5ª Turma, rel. Min. Gilson Dipp, j. 16.04.2002: I. Não 
há ilegalidade na decisão que não incluiu, nos quesitos a serem 
apresentados aos jurados, tese a respeito de homicídio privilegiado, se esta 
somente foi sustentada por ocasião da tréplica. II. É incabível a inovação de 
tese defensiva, na fase de tréplica, não ventilada antes em nenhuma fase 
do processo, sob pena de violação ao princípio do contraditório. III. Recurso 
desprovido (BRASIL, 2017c). 

 

Ainda a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Paraná em análise semelhante decidiu: 

 

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO DO RÉU 
POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE FORMULAÇÃO DE 
QUESITO OBRIGATÓRIO RELATIVO À TESE DE HOMICÍDIO CULPOSO 
SUSTENTADA EM PLENÁRIO SUCESSIVAMENTE À TESE DE 
NEGATIVA DE AUTORIA. NULIDADE ABSOLUTA DECLARADA DE 
OFÍCIO. SÚMULA 156 DO STF. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS 
PARA DETERMINAR O REFAZIMENTO DO ATO VICIADO. (2) 
APELAÇÃO INTERPOSTA FORA DO PRAZO LEGAL. NÃO 
RECEBIMENTO. DEFENSOR DATIVO. PRAZO SIMPLES PARA 
RECORRER. (3) INOVAÇÃO DA TESE DA DEFESA DURANTE A 
TRÉPLICA. IMPOSSIBILIDADE. (1) A ausência de quesito acerca da tese 
levantada em Plenário pela defesa, consistente em desclassificar a 
imputação para lesão corporal seguida de morte, acarreta nulidade 
absoluta, eis que restringe o direito constitucional de ampla defesa. Incide 
no caso a súmula 156, do egrégio Supremo Tribunal Federal, cujo 
enunciado dispõe: "É absoluta a nulidade do julgamento, pelo júri, por falta 
de quesito obrigatório." (2) Consoante reiterada jurisprudência dos tribunais 
superiores, o prazo para defensor dativo apresentar recurso é contado de 
forma simples. A prerrogativa do prazo em dobro disposta na Lei 1.060/50, 
com a redação dada pela Lei 7.871/89, é conferida apenas aos assistidos 
por defensores públicos. (3) Está correta a decisão que impede a 
apreciação, pelos jurados, de tese argüida pela defesa somente na tréplica, 
eis que o Processo Penal é informado pelo princípio da paridade de armas” 
(TJPR - 1ª C.Criminal - AC - 496398-4 - Guaíra - Rel.:Oto Luiz Sponholz - 
Unânime - - J.20.11.2008) (BRASIL, 2017e) 



37 
 

 

Dando continuidade à Apelação Criminal anterior,  
 

 
(...)Da leitura da sentença recorrida, observa-se que o indeferimento da 
quesitação pelo juiz Presidente se deu em razão do respeito ao contraditório 
e ao devido processo legal. Isso porque, a questão só foi ventilada quando 
da tréplica, ocasião em que a defesa inovou, sustentando que o réu agiu 
sob o domínio de violenta emoção, não permitindo ao Ministério Público 
debater o tema(...)Portanto, não há qualquer ilegalidade na decisão que não 
incluiu, nos quesitos a serem apresentados aos jurados, tese a respeito de 
homicídio privilegiado, se esta somente foi sustentada por ocasião da 
tréplica. (TJPR - 1ª C.Criminal - AC - 1342944-4 - Barbosa Ferraz -  Rel.: 
Miguel Kfouri Neto - Unânime -  - J. 14.05.2015) (BRASIL, 2017e).  

 
 

De outro vértice, encontramos o posicionamento peculiar, expendido por 

Renato Brasileiro de Lima (2015, p.1387), que entende ser plenamente possível a 

inovação por ocasião da tréplica, uma vez que ao acusado é oportunizada uma 

defesa plena e irrestrita. Todavia, entende o supracitado autor, que a acusação não 

poderá ser prejudicada pela inovação defensiva, indicando, portanto, que o 

Ministério Público poderá responder a novel tese utilizando-se, para tanto, do 

mesmo período de tempo lançado pela defesa em tréplica, de modo a se privilegiar 

a garantia constitucional ao contraditório e à plenitude de defesa. 

De acordo com Lima (2015, p.1387) a defesa deve ter a possibilidade de 

“inovar sua tese por ocasião da tréplica, mas à acusação deve ser concedida a 

palavra imediatamente depois, pelo mesmo prazo da tréplica, em fiel observância do 

contraditório”.  

Assim, vê-se que a temática é alvo de intenso debate doutrinário e 

jurisprudencial, e, nem de longe, vê-se uma corrente forte, na iminência de ser 

consolidada, haja vista que o tema não se filia à conjectura doutrinária, mas 

estabelece-se de acordo com a colisão de normas constitucionais, notadamente o 

contraditório (art. 5.º, inc. LV, CF) e a Plenitude de Defesa (art. 5.º, inciso XXXVIII, 

“a”, CF), normas invocadas por ambos os lados para justificarem posições 

divergentes. 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente monografia tem por intuito expor e analisar não somente o 

conceito, competência e característica do Tribunal do Júri, analisando toda a fase 

processual até o momento da utilização e apresentação quanto a tréplica. 

Logo questiono quanto a necessidade de uniformização de tal tema pois 

além de sua enorme relevância para o cenário do Júri ainda poderia ocorrer a 

pacificação quanto as questões de até que momento poderia ocorrer a inovação e 

que esta estaria munida de que em prol do devido processo legal ocorra a aplicação 

do contraditório e ampla defesa.  

Para que ocorra o alcance do objetivo necessário qual seria talvez até 

mesmo como bem concluído no artigo o Marconi Calmon do Nascimento Filho, “A 

possibilidade de inovação na tréplica” (2015, p. 01), que nossos legisladores 

realizassem a elaboração de alguma norma qual diretamente acabaria com a atual 

discricionariedade realizada pelos magistrados, tendo em vista que poderia ou não 

ocorrer o benefício ao réu com a inclusão de argumento inédito nos quesitos. 

O real intuito desta monografia diz a respeito de expor a importância quanto 

a inovação em fase de tréplica no Tribunal do Júri, tendo em vista que a doutrina se 

faz insuficiente para tornar claro o tema.  

Quando ocorre algum tipo de indicação por parte do autores quanto ao 

Tribunal do Júri, acabam dando destaque muito mais aos conceitos, características, 

procedimento, competência e os quesitos de forma geral. Logo passam a falar de 

forma simples quanto a fase de debates de forma que apenas descreve a previsão 

legal e alguma coisa quanto ao prazo para tréplica de utilização.  

Sobre este tema em especifico, existem inúmeras divergências, mas, não de 

forma que analise de forma esquematizada este assunto. Esta monografia aborda o 

Tribunal do Júri com levantamentos e algumas pesquisas de forma geral na internet 

e alguns livros que de forma bem simples em sua grande maioria realizam alguns 

posicionamentos quanto ao tema deste trabalho. 

O presente trabalho fora subdivido em introdução, abordagem referente ao 

Tribunal do Júri, os princípios constitucionais informadores, o procedimento do 

Tribunal do Júri, a possibilidade de inovação na tréplica e por fim as considerações 

finais. Acredito que o presente tema qual se faz foco do trabalho é de imensa 

importância e relevância, ainda mais considerando as diversas correntes 

http://www.direitonet.com.br/artigos/perfil/exibir/142319/Marconi-Calmon-do-Nascimento-Filho
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doutrinárias, tendo cada uma seu posicionamento e argumentos que apenas 

acrescentam aos estudos, contudo, de forma relativamente majoritária entendem 

pela possibilidade plena no que se refere a inovação de tese nova na fase de 

tréplica.  

Logo, poderíamos até mesmo argumentar que como forma de "solução" 

quanto a divergência da aplicação dos princípios do contraditório e da ampla defesa 

(sendo estes os responsáveis por tais discussões quanto ao tema) poderia ser uma 

uniformização quanto ao procedimento legal no Tribunal do Júri, para que pudesse 

talvez dispor de prazo a acusação para expor seus argumentos depois da tréplica, 

ficando restrita a pronúncia, observando o princípio do contraditório e da plenitude 

da defesa.  

Porém para que ocorra de alguma forma esta mudança, chegando a 

conclusão comum entre todos qual se posicionam a esta lacuna, que seria de 

necessário aos deputados e os senadores legislar sobre este tema, de forma que 

acabasse com a discricionariedade qual atualmente pesa sob o magistrado, tendo 

em vista que o réu poderá se beneficiar ou não com a inovação dos argumentos 

apresentados pelo seu defensor nos quesitos, ainda se ocorreria ceder a acusação o 

mesmo prazo para refutar a inovação, concedendo ao juiz a decidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 

REFERÊNCIAS 

ALMEIDA, João Batista de. Tribunal do júri.  2 ed., 4ª tir. Curitiba: Juruá, 2006. 
 
BATISTA PINTO, Ronaldo. Lealdade processual: inovação na tréplica no júri é 
estratégia desonesta. Consultor jurídico. 19/04/2016. Disponível em:< 
http://www.conjur.com.br/2006-abr-19/inovacao_treplica_juri_estrategia_desonesta>. 
Acesso em: 17 nov. 2016.  
 
BEZERRA FILHO, Aluizio. Tribunal do júri: homicídios. Curitiba: Juruá. 2001. 
 
BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 18 ed., São Paulo: Malheiros, 
2006. 
 
BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de processo penal. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 
2016.  
 
BRASIL, Consultor Jurídico. Lealdade processual: Inovação na tréplica no júri é 
estratégia desonesta. Disponível em:<http://www.conjur.com.br/2006-abr19/inovacao 
_treplica_juri_estrategia_desonesta.> Acesso em: 17 nov. 2016.   
 
BRASIL, Direito Net. A possibilidade de inovação na tréplica. Disponível em:< 
http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/6205/A-possibilidade-de-inovacao-
natreplica> Acesso em: 17 nov. 2016. 
 

BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Argumento novo na fase da tréplica não 
constitui ofensa ao contraditório. Disponível em:                                                                    
<http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/%C3%9 
Altimas-not%C3%ADcias/Sexta-Turma:-Argumento-novo-na-fase-datr%C3%A9plica-
n%C3%A3o-constitui-ofensa-ao-contradit%C3%B3rio> Acesso em: 17 nov. 2016.   
 
BRASIL, Superior Tribunal Federal. Habeas corpus. Tribunal do Júri. Alegação de 
nulidade quanto à composição do Conselho Sentença. Disponível em: < 
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/756949/habeas-corpus-hc-87723-ap>. 
Acesso em: 09 mai, 2017a. 
 
BRASIL, Superior Tribunal da Justiça. Tribunal do júri (plenitude de defesa). Tréplica 
(inovação). Contraditório/ampla defesa (antinomia de princípios). Solução 
(liberdade). Habeas Corpus n.61.615 – MS ((2006/0138370-8). Disponível em:  
.https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&seq
uencial=4740063&num_registro=200601383708&data=20090309&tipo=5&formato=P
DF. Acesso em: 09 mai. 2017b. 
 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial: N° 65.379 - PR 
(1995⁄0022116-0). Revista Eletrônica de Jurisprudência. Disponível em:                            
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=IMGD&se
quencial=58745&num_registro=199500221160&data=20020513&formato=PDFesaur
us=JURIDICO> . Acesso em: 09 mai. 2017c.  
 



41 
 

 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus N. 251.085 – RJ. 
(2012/0166637-4. Disponível em:                                                                                             
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=MON&se
quencial=27527887&num_registro=201201666374&data=20130319>. Acesso em: 
09 mai. 2017d. 
 
BRASIL. Tribunal de Justiça do Paraná. Apelação criminal – Tribunal do Júri. 
Homicídio duplamente qualificado e furto simples. APL 14912271 PR 1491227-1 
(Acórdão). Disponível em:< https://tj-pr.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/389447114/ 
apelacao-apl-14912271-pr-1491227-1-acordao?ref=juris-tabs>. Acesso em: 09 mai. 
2017e. 
 
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição.  7 
ed. Coimbra/Portugal: Edições Almedina, 2003. 
 
 
CAPEZ, Fernando Capez. Curso de processo penal. 22 ed., São Paulo: Saraiva, 
2016. 
 
CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 17 ed. – São Paulo: Saraiva, 2010. 
 
GRECO FILHO, Vicente. Manual de processo penal. 8 ed., São Paulo: Saraiva, 
2010. 
 
LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal. 3 ed., Salvador:  Juspodivm, 
2015. 
 
LOPES JUNIOR, Aury. Direito processual penal. 13 ed., São Paulo: Saraiva, 2016.   
 
LOPES JUNIOR, Aury. Direito processual penal. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 
 
MARQUES, José Frederico. A instituição do júri. Campinas: Bookseeler, 1997.  
 
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 17 ed. São 
Paulo: Malheiros, 2004. 
 
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo penal. 8 ed., São Paulo: Atlas, 1997. 
 
NASCIMENTO FILHO, Marconi Calmon do. A possibilidade de inovação tréplica.  
07/02/11. Disponível em: <http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/6205/A-
possibilidade-de-inovacao-na-treplica>. Acesso em: 17 nov. 2016. 
 
NASSIF, Aramis, O novo júri brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009.  
 
NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do júri. 6 ed., São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2015. 
 
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2013. 
 

https://tj-pr.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/389447114/


42 
 

 

NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do júri. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2008.  
 
RANGEL, Paulo. Direito processual penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002. 
 
TASSE, Adel El. O novo rito do júri: em conformidade com a Lei 11.689, de 
09.06.2008. Curitiba: Juruá, 2008. 
 
TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de processo penal. 5 ed., ver, atual. 
e aum., São Paulo: Saraiva, 2003. 
 
TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. São Paulo: Saraiva, 1997. 
 
TÁVORA, Nestor.; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de direito processual 
Penal. 3. ed. Bahia: Jus Podivm, 2009. 
 
 

 


