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Resumo: O presente artigo busca detalhar a constitucionalidade da execução antecipada da 

pena no rito do Tribunal do Júri pelo método cientifico hermenêutico, pois há divergências 

doutrinarias, salientando que há preponderâncias em cada casa concreto, não utilizando apenas 

a gravidade do crime em abstrato para o cumprimento provisório da pena. Para isso, nossos 

Ministros do Supremo Tribunal jurídico com seus notáveis saberes jurídico, é uma ótima 

suscitação para a fomentação dos princípios que vão de encontro. Por fim, almeja-se no caso 

concreto aquilo que for mais conveniente e garanta o direito fundamental do réu, não utilizando 

apenas o ipsis litteri, pois a Constituição não é uma mera folha de papel.  
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Abstract: This article seeks to detail the constitutionality of early execution of the sentence in 

the rite of the Jury Tribunal by the hermeneutic scientific method, as there are doctrinal 

divergences, emphasizing that there is a preponderance in each concrete house, not only using 

the gravity of the crime in abstract for the provisional fulfillment of the feather. For this, our 

Ministers of the Supreme Legal Court, with their remarkable legal knowledge, is a great 

incentive to foster the principles that go against them. Finally, what is most convenient in the 

specific case is aimed at guaranteeing the defendant's fundamental right, not only using ipsis 

litteri, as the Constitution is not a mere sheet of paper. 
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INTRODUÇÃO 

O Tribunal do Júri é um instituto jurídico tutelado pela Constituição Federal de 1988, é adotado 

esse procedimento que surgiu em meados de 1822, com a edição do decreto do príncipe regente, 

na qual era restrito há apenas um grupo de crime, sendo julgado apenas o crime de imprensa.  

Instituto esse que ao longo do tempo sofreu alterações e hodiernamente é julgado os crimes 

contra a vida, consumados ou tentado. 

O artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea  da CF dispõe o seguinte “é reconhecida a instituição do 

júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: c) a soberania dos veredictos C/c o artigo 

74, § 1º, do código de processo Penal: “Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes 

previstos nos arts. 121, §§ 1º e 2º, 122, parágrafo único, 123, 124, 125, 126 e 127 do Código 

Penal, consumados ou tentados. (Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.19480)”  

Com princípios colidindo e entendimentos de Ministros do STF divergentes com “causas 

semelhantes”, cabe fomentar a hermenêutica jurídica. Cabendo o seguinte questionamento: A 

soberania do Veredito se sobrepõe à presunção de inocência ou a presunção de inocência se 

sobrepõe à soberania do veridito? 

1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO RITO NO TRIBUNAL DO JURI  

Desde o advento da Constituição Federal de 1988, a prisão em segunda instância já mudou em 

três oportunidade pelo Supremo Tribunal Federal. A pauta da execução provisória da pena 

ressurgiu em 2018 com o Acordão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4º região 

ratificando a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula Silva, por corrupção e lavagem de 

dinheiro, na qual ganhou notoriedade mundial e, consequentemente chegou ao Supremo 

Tribunal Federal, a Corte Suprema do Estado Brasileiro. A pauta não é nova, como é sabido, 

quando se trata deste instrumento jurídico, sabe-se que há divergências doutrinarias, tanto que 

a prisão em segunda instância causa debates calorosos no judiciário. 

O presente tema de como base mostrar dois princípios: Principio da Soberania do veredicto e 

Princípio da presunção de inocência. Visto a complexidade, há alguns julgados que defendem 

a prisão e outros não, para isso deve-se verificar a preponderância destes princípios no rito do 

Tribunal do Júri, na qual não há um entendimento ratificado pelo Supremo Tribunal Federal. E 

qual deles devem ser aplicados no caso, e que garantam o direito fundamental trazida pela 

Constituição Federal de 1988.  



O Ministro Celso de Melo, após a derrubada do entendimento que a prisão em segunda instância 

poderia ser cumprida antes do trânsito em julgado, salientou o seguinte, já conjecturando com 

base no rito do Tribunal do Júri: 

“Tenho para mim que não cabe invocar a soberania do veredicto do 

Conselho de Sentença para justificar a possibilidade de execução 

antecipada (ou provisória) da condenação penal recorrível emanada do 

Tribunal do Júri, eis que o sentido da cláusula constitucional inerente 

ao pronunciamento soberano dos jurados (CF, artigo 5º, XXXVIII, “c”) 

não o transforma em manifestação decisória intangível, mesmo porque 

admissível, em tal hipótese, a interposição do recurso de apelação, 

como resulta claro da regra inscrita no artigo 593, III, D, do CPP”, 

afirmou na ocasião.”   

Na ocasião, o entendimento da execução provisória não imbuiu o rito do Tribuna do Júri, na 

qual surgiu está controvérsia, cabendo-lhe a Suprema corte julgar o RE 1.235.340 interposto 

pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina.  

O princípio da presunção de inocência é uma das bases da Constituição de 1988, na qual é 

estabelecido no artigo 5º, inciso LVII, que o réu somente será considerado “culpado após o 

transito em julgado”. Esse princípio garante que o réu seja considerado inocente até que não 

haja mais nenhuma possibilidade a apreciação pelo poder judiciário.  

Também se encontra respaldo na Convenção Interamericana de Direitos Humanos, da qual é 

signatário, no art. 8.2: “Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua 

inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. ” 

Princípio este que garante a liberdade do réu, não podendo o considerar culpado, pois como há 

casos práticos que ao final da sentença, o réu e considerado inocente, segundo dados do 

IFOPEN, extraídos no ano de 2017: 41% da população carcerária, são presos provisórios.  

Cabe salientar que qualquer erro do Estado Juiz exercendo o seu “Jus Puniendi”, podem causar 

problemas irreversíveis, tais como: a captação à organização criminosa, consequentemente 

praticará diversos crimes. 

Com isso, o Humberto Nogueira Alcalá, afirma que cabe ao acusar provar a culpabilidade do 

réu, na qual explica que: 

El principio de presunción de inocência como parte integrante del 

derecho a una investigación y procedimiento justo y racional o um 

debido proceso establece la obligación de conformar el sistema jurídico 

en el sentido de que es el órgano acusador el que deve acreditar los 

cargos, impidiendo la inversión de la carga de la prueba o estableciendo 



la prueba de hechos negativos, em otras palabras, no existe com carga 

del imputado probar su inocência o la ausencia de participación en los 

hechos (...) Así em âmbito procesal, el derecho a la presunción de 

inocencia significa uma presunción iuris tantum, la que exige ser 

desvirtuada ante los órganos jurisdiccionales a través de la actividad 

probatoria. Así toda condena deve ir precedida de la actividad 

probatoria que regula el ordenamiento jurídico, impidiendo siempre la 

existencia de uma condena sin pruebas, aplicándose auxiliarmente el 

principio in dúbio por reo (...).58 

É mister a preocupação dos juristas ao tocante deste princípio, pois o encarceramento brasileiro 

é altíssimo, destarte salienta-se que: 

A pena só pode ser executada após o esgotamento das possibilidades de 

modificação do veredito condenatório, justamente porque o recurso 

criminal é compreendido como um fiel instrumento de garantias, um 

remédio contra a arbitrariedade e o abuso judicial. Em busca de 

celeridade, pois outra razão não existe, não se deve admitir a violação 

da garantia do cidadão no seu direito de ver a prestação jurisdicional 

ocorrer às inteiras. Recorrer é um direito previsto em lei e não se trata, 

portando, de subterfúgio ou procrastinação, mas de buscar maior 

segurança jurídica. Já tive a oportunidade de escrever e agora reafirmo 

que o recurso na seara criminal tem um fundamento normativo político-

constitucional, absolutamente necessário para o sistema jurídico-

constitucional estabelecido em graus de jurisdição.14 (ALEXANDRE  

WUNDERLICH, 2020, P. 29). 

 

2 . PRINCIPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA 

O princípio da presunção de inocência é a base no ordenamento jurídico brasileiro, como 

salienta o Ministro Alexandre de Morais “ São direitos fundamentais democráticos e individuais 

são de eficácia e aplicabilidade imediata”.  

Como dispõe, Rodrigo Capez: 

Em nosso regime Constitucional, a liberdade de locomoção, enquanto 

pressuposto para o pleno exercício das demais liberdade constitucionais 

asseguradas, constitui a regra; a prisão e exceção (Capez, Rodrigo. A 

individualização da medida cautelar pessoal no processo penal 

brasileiro. São Paulo 2015.  Dissertação Universidade de São Paulo) 

 

 



No procedimento comum e especial, este último, leia-se o procedimento do Tribunal do Júri 

variam de entendimento.  Enquanto o ministro Gilmar Mendes, aduz o seu voto no recurso 

extraordinário 1.235.340 Santa Cantarina:   

“[...]por decorrência de opção democrática e, inclusive, corolário de 

interpretação lógica e epistemológica, o Estado só pode aplicar uma 

pena a quem praticou um crime, ou seja, só podemos sancionar 

penalmente quem for culpado por um fato tipificado por lei criminal. 

Assim, a prisão-pena, imposta como retribuição ao crime praticado e 

com finalidades preventivas a novos delitos, só pode ser aplicada a 

quem for culpado. ” 

Como o presente princípio é considerado uma base para que não haja arbitrariedade, o Ministro 

Gilmar Mendes, reitera a sua tese no pedido com o fundamento do dispositivo Constitucional 

Federal e na Convenção Americana de Direitos Humanos: 

“A presunção de inocência (art. 5º, inciso LV), e a Convenção 

Americana de Direitos Humanos, em razão do direito ao recurso ao 

condenado (art. 8.2.h) vedam a execução imediata das condenações 

proferidas por Tribunal do Júri, mas a prisão preventiva do condenado 

pode ser decretada motivadamente, nos termos do art. 312 CPP, pelo 

Juiz Presidente a partir dos fatos e fundamentos assentados pelos 

Jurados. ” 

É mister salientar que alguns Recursos Extraordinários, tiveram entendimento divergentes com 

causas de pedir semelhantes, no procedimento criminal de lavagem de dinheiro e corrupção, o 

Ministro Dias Toffoli, salientou que preponderava era o princípio da presunção de inocência, 

para o isso, muitos presos em segunda instância conseguiram sair dos sistemas prisionais por 

este precedente. Já no Rito do Tribunal do Júri, não vigorava o principio da presunção de 

inocência.  

 

3. PRINCÍPIO DA SOBERANIA NOS VEREDITOS 

A decisão proferida pelo conselho de sentença, denominado veredito, é soberano, como 

princípio primordial que visa garantir aos jurados autonomia, independência e imparcialidade 

para decidir o caso sem a interferência de qualquer autoridade do Poder Judiciário. Não 

significando que a sua decisão seja intangível, pois a decisão do conselho de sentença não é 

primazia dá onipotência. 



O princípio da Soberania do Veredito, é o rito na qual o povo que julga aquele que cometeu 

crime doloso contra a vida, tentado e os conexos, com o antagonismo dos princípios indo de 

encontro em algumas decisões, sendo assim, Guilherme Nucci entende que: 

“o veredito popular é a última palavra, não podendo ser contestada, 

quanto ao mérito, por qualquer Tribunal togado.” (Guilherme de Souza 

Nucci, Tribunal do Júri, 2015, p. 31.) 

O Ministro e relator do Recurso Extraordinário, Roberto Barbosa, no seu voto salienta o 

seguinte: 

“Embora tenha ficado vencido quanto à interpretação conferida ao art. 

283 do CPP pelo Plenário desta Corte, entendo que o imediato 

cumprimento de pena aplicada soberanamente pelo Tribunal do Júri não 

viola o princípio da presunção de inocência nem se mostra posição 

contraditória com o precedente firmado por este plenário nas Ações 

Declaratórias de Constitucionalidade referidas.” 

Corroborando com a vertente que o Conselho de Sentença é Soberano, Ministro Barroso 

salienta o seguinte: 

“No caso específico da condenação pelo Tribunal do Júri, na medida 

em que a responsabilidade penal do réu já foi assentada soberanamente 

pelo Conselho de Sentença, e o Tribunal de segundo grau não pode 

substituir-se à deliberação dos jurados (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, 

“c”), o princípio da presunção de inocência adquire menor peso ao ser 

ponderado com o interesse constitucional na efetividade da lei penal, 

em prol dos bens jurídicos a que ela visa resguardar (CF/1988, arts. 5º, 

caput e LXXVIII, e 144), notadamente a vida humana. Noutros termos: 

interpretação que interdite a prisão como consequência da condenação 

pelo Tribunal do Júri representa proteção insatisfatória de direitos 

fundamentais de especial relevância no quadro de valores 

constitucionais, tais como a vida, a dignidade humana e a integridade 

física e moral das pessoas. Isso significa dizer que a prisão de réu 

condenado por decisão do Tribunal do Júri, ainda que sujeita a recurso, 

não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou da 

não culpabilidade. ” 

CONCLUSÃO: 

No decorrer dos anos, a prisão em segunda instância foi ganhando notoriedade no cenário 

Brasileiro, na qual fomentou debates acalorados por Juristas. Foi aí que entrou no cenário, o 

Tribunal do Júri, procedimento este peculiar com relação aos demais. Nisso, dois princípios 

entraram em conflito, são eles: do Princípio da Presunção de Inocência e o Princípio da 

Soberania dos Vereditos.   



Este trabalho busca mostrar, que a Ciências Humanas do Direito, não são estáticas, o dinamismo 

desta área, sempre terão que acontecer, não se debate com apenas a letra da lei, a hermenêutica 

jurídica vai muito além do Stricto sensu, ou seja, caráter moral, social e da dignidade da pessoa 

humana e etc. 
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