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RESUMO 

 

 

 O presente trabalho analisa a valoração da prova na decisão de pronúncia e os 

limites à sua motivação, realizando-se, inicialmente, um estudo sobre a origem dessa 

decisão com base em decisões de ordenamentos jurídicos passados. 

 A regência legal da pronúncia é estudada para a compreensão de sua definição, 

requisitos, cognição e função que exerce no procedimento do Júri. 

 Em relação à valoração da prova, objeto central do presente trabalho, estabelece-se 

um critério de decisão com base nos standards de prova da autoria ou da participação. A 

motivação é estudada para a verificação do funcionamento dos limites impostos pela lei a 

ela.  

 

Palavras-chave: Pronúncia, Tribunal do Júri, função, valoração da prova, motivação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 This study examines the valuation of proof in the indictment decision and the 

justification, and where, inictially a study about the origin of this decision based on pás 

legal decisions.  

 The rulership to indictment is studied to understand its definition, requirements, 

cognition and the function that performs the procedure os the Jury. 

 Regardin the evidence of proof, the central object of the present study we establish 

a decision criterion based on the standards of proof to autorship. The justification is studied 

to verifythe functioning of the limits imposed by law to it.  

 

Key-words: Indictment, Jury, function, valuation of proof, justification.  
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INTRODUÇÃO 

 

 O Tribunal do Júri é a instituição jurídica que mais aguça a curiosidade popular e a 

que proporciona intensos debates na doutrina, sobretudo, processual penal, culminando 

com severas opiniões contrárias
1
 e claras opiniões favoráveis

2
 a esse peculiar Tribunal 

existente no Brasil alçado à categoria de direito e garantia fundamental constitucional 

(artigo 5º, XXXVIII).  

 Como características primordiais do Tribunal do Júri, têm-se o julgamento pelas 

pessoas do povo e a ausência de motivação das decisões tomadas pelos jurados, mantendo, 

a rigor, as características originais do modelo de Júri clássico.  

 Isso torna o Tribunal do Júri ainda mais excêntrico na medida em que o seu 

procedimento é o único com tais caracteres. 

 Nesse cenário procedimental do Tribunal do Júri, exsurge outra característica 

apenas verificável nesse procedimento especial: a decisão de pronúncia, que exerce 

redobrada importância jurídico-política por ser a decisão que conclui pelo envio do feito a 

julgamento popular.  

 Com efeito, na decisão de pronúncia se realiza a valoração da prova validamente 

produzida no curso da instrução preliminar do procedimento do Júri para determinar o 

prosseguimento do feito à fase subsequente do julgamento final caso satisfeitos os seus 

requisitos legais.  

 Evidenciada, de plano, a relevância da pronúncia no procedimento do Júri, vê-se 

que, para grande parte dos posicionamentos jurisprudenciais, a preconizada competência 

constitucional do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida serve como o 

próprio (e único) fundamento para o perfazimento da pronúncia e consequente envio do 

                                                 
1
 - Um dos principais críticos e opositores do Júri, sem dúvida, é FREDERICO MARQUES, José. A 

Instituição do Júri. São Paulo: Saraiva, 1963, pp. 5/6.  

2
 - Favorável ao julgamento pelo povo, tem-se TORNAGHI, Helio. Instituições de Processo Penal. 2ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 1977, v. I, pp. 50/51; e AZEVEDO, Noé. As garantias da liberdade individual em face 

das novas tendencias penaes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1936, pp. 202/204.  
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acusado para o julgamento pelo Júri popular de modo a não subtrair a apreciação final do 

caso a quem detém a competência constitucional para tanto.  

 Ademais, há uma preocupação legal, doutrinária e jurisprudencial de que os 

fundamentos utilizados pelo magistrado na justificação da decisão de pronúncia não 

influenciem os jurados propiciando um julgamento sem que o(s) argumento(s) do juiz de 

direito afetem a compreensão dos jurados sobre o caso a ser julgado por eles.  

 De outro lado, a pronúncia, pela relevância que exerce no procedimento do Júri, 

deve possuir fundamentação suficiente a demonstrar de maneira satisfatória o 

preenchimento dos requisitos legais exigidos. 

 A decisão de pronúncia, portanto, convive com um dilema inafastável: ao mesmo 

tempo em que ela deve ser fundamentada, como toda a decisão judicial, deve também, de 

outro lado, ter a sua fundamentação contida, maneirada, sóbria, para que os jurados não 

sejam influenciados pela decisão do magistrado.  

 Ademais, outro dilema envolvendo a pronúncia chama a atenção ao determinar o 

Código de Processo Penal que a mesma não poderá ser utilizada como argumento de 

autoridade pelas partes no momento dos debates em plenário para preservar os jurados de 

influências da decisão do magistrado. No entanto, segundo o mesmo Código, antes da 

instrução em plenário da sessão do Júri, os jurados receberão cópias da decisão de 

pronúncia, facultando-se, portanto, à sua leitura aos jurados.   

 Tratam-se, portanto, de aspectos controvertidos do procedimento dos crimes de 

competência do Tribunal do Júri e, por essas razões, o presente trabalho se propõe a 

analisar o tema da valoração da pronúncia e os limites impostos à sua motivação.  

 Para essa empreitada, vislumbrando-se a necessidade de se dar “um passo atrás” na 

análise percuciente da pronúncia para melhor compreendê-la, iniciou-se o presente 

trabalho com o estudo histórico de várias decisões em diversos ordenamentos do passado 

para se buscar a origem remota da decisão atualmente conhecida como pronúncia. 

 Nesse particular, analisaram-se as características, requisitos e funções das decisões 

que analisam a admissibilidade da acusação no antigo direito romano do período comicial, 

no direito inglês da Baixa Idade Média, no direito lusitano dos séculos XV a XVII, 
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passando pelo momento em que entrou em vigor a primeira codificação processual penal 

do Brasil – o Código de Processo Criminal de primeira instância de 1832 – até a vigência 

dos Códigos de Processo Penal estaduais no começo do século XX, possibilitando-se uma 

visualização abrangente do modo como as decisões que deram origem à pronúncia se 

comportaram até se transformar na decisão que se tem hoje no Brasil. 

 A partir da compreensão histórica da pronúncia, passou-se a analisar o seu 

regramento legal e dogmático (atual) com o estudo do procedimento do Júri como garantia 

fundamental e sua destinação, da definição da pronúncia, de sua natureza jurídica, de seus 

requisitos legais, da cognição exercida na pronúncia, além de uma breve análise da 

impronúncia e da sentença de absolvição sumária, finalizando-se com a função exercida 

pela pronúncia no procedimento do Júri.  

 Com a delimitação histórica, legal e dogmática da pronúncia, passou-se a analisar 

criticamente o tema da prova no contexto dessa decisão partindo da evolução histórica dos 

sistemas de valoração da prova penal até se chegar ao atual estágio do sistema do “livre 

convencimento motivado” ou da “persuasão racional”. Nesse caminho passaram o direito 

romano, o sistema das Ordálias ou “juízos de Deus”, o sistema da “prova legal” ou 

“tarifada”, o sistema da “íntima convicção” e o da “prova legal negativa”.  

 Com a estabilização do atual sistema de valoração da prova denominado de livre 

convencimento motivado, teceram-se considerações sobre um possível novo sistema de 

valoração da prova conhecido como “valoração racional da prova” com a consequente 

análise dos standards de prova como critério legal de justificação das decisões penais, 

buscando-se uma delimitação para a suficiência da prova da autoria exigida para a decisão 

de pronúncia desde uma perspectiva dos standards probatórios ou modelos de constatação.  

 Delimitada, histórica e dogmaticamente, a pronúncia, bem como estabelecidos os 

critérios de suficiência para a valoração da prova da autoria dessa decisão, chega-se, então, 

ao momento de análise dos limites à motivação dessa decisão. 

 Essa análise se inicia pela compreensão da motivação das decisões penais como 

garantia política e jurídica no ordenamento processual brasileiro, passando pelo estudo da 

motivação da decisão de pronúncia e o risco de excesso de linguagem e a exigência de 

moderação de linguagem do juiz como óbice à influência subjetiva dos jurados.  
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 Verificou-se, ainda, o problema da dúvida no momento decisório com a análise dos 

critérios de decisão para os casos de dúvida do julgador: o in dubio pro reo e o in dubio pro 

societate. 

 O presente trabalho culmina com a análise do funcionamento do in dubio pro 

societate na decisão de pronúncia, buscando-se verificar a legitimidade e validade do in 

dubio pro societate como critério de decisão  para os casos de dúvida do julgador sobre a 

confirmação da admissibilidade da acusação.  

 Por fim, o escopo do presente trabalho é o de propor uma releitura da decisão de 

pronúncia e, consequentemente, do procedimento do Tribunal do Júri no que concerne à 

acusação e sua progressão, buscando-se, assim, a estabilização de critérios puramente 

técnicos para essa decisão e um repensar crítico sobre o tema da valoração da prova e dos 

limites impostos à motivação da pronúncia.  
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CAPÍTULO I – ORIGEM E EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA 

PRONÚNCIA 

 

1. Considerações iniciais 

 O presente capítulo se dedica à busca das origens remotas e mais recentes do que se 

tem hodiernamente como decisão de pronúncia no Brasil. A necessidade e importância de 

um estudo histórico sobre determinado instituto jurídico são de fácil constatação por nos 

permitir visualizar não apenas o contexto jurídico, mas o contexto político no qual se 

origina o objeto do estudo fazendo com que conheçamos, no florescer das instituições e 

institutos jurídicos, a sua razão de ser e, a partir do momento histórico em que sucedeu, 

compreendê-lo, criticamente, na atualidade.    

 Por essas razões, entende-se que para uma detida e aprofundada compreensão do 

que se analisa, a utilidade de uma investigação histórica é crucial, uma vez que muitos de 

nossos institutos jurídicos não são outra coisa senão o resultado de uma evolução que, na 

maioria dos casos, se dá de forma lenta e gradual, sendo paulatinamente incorporados à 

nossa cultura jurídica e, ao se dispensar essa análise histórico-evolutiva, certamente se 

torna mais dificultosa a tarefa de ultrapassar a superfície da realidade atual ao se estudar 

determinada matéria.  

 São inegáveis os benefícios percebidos com a adesão a uma pesquisa histórica: 

conhecer como determinado instituto jurídico surgiu e se desenvolveu e, sobretudo, 

conhecer a função que exercia no ordenamento de outrora, facilitando-se a compreensão do 

objeto na contemporaneidade.  

 Com isso, pode-se afirmar que o estudo histórico-evolutivo, acompanhado por 

questionamentos críticos, revela-se, segundo JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR
3
, 

                                                 
3
 - O processo criminal brazileiro. 3ª ed. Rio de Janeiro: Typ Baptista de Souza, 1920, v. 1, p. 10. No mesmo 

sentido, MENDES DE ALMEIDA, Joaquim Canuto. A contrariedade da instrução criminal. São Paulo: 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Tese (Livre Docência), 1937, p. 57, especificamente 

sobre a pronúncia, afirma que “bem melhor se compreenderá a natureza desse instituto pátrio no estudo de 

sua evolução histórica”.    
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como “o único método apto a alcançar a devida apreciação científica das formas dos 

diversos institutos jurídicos”.    

 No que concerne, portanto, ao que se tem hoje como decisão de pronúncia, não se 

trata de uma criação nacional e, como não poderia ser diferente, corresponde a um instituto 

que sofreu, ao longo dos tempos e dos diversos ordenamentos jurídicos, alterações de tão 

grande monta que chegou a possuir natureza jurídica distinta no próprio ordenamento 

nacional conforme se verá adiante.  

 O estudo histórico do que se tem hoje como decisão de pronúncia
4
 se revela 

primordial por todas as características que acumulou no correr dos tempos, tendo 

pertencido, em diversos países, às mais distintas fases dos procedimentos criminais, 

destacando-se a atual decisão de pronúncia como um instituto marcadamente heterogêneo 

e heterodoxo.  

 Nesse particular, a pronúncia já foi ato próprio da investigação do inquérito policial 

a ser dada por um dos delegados do prefeito, bem como, em extremo, já foi verdadeira 

sentença a ser proferida com todas as formalidades e exigências inerentes a tal decisão por 

um juiz de direito, afirmando-se, assim, a estrutura “flutuante” que envolve a pronúncia no 

decorrer dos tempos e dos diversos sistemas juspolíticos criminais de acordo com o país e 

o momento histórico em que se enquadra.  

 Buscar a equiparação da pronúncia com institutos arcaicos e remotos não se revela 

tarefa simples diante da heterodoxia que marcou a pronúncia, inclusive quanto à sua 

nomenclatura, razão pela qual o presente capítulo analisará a estrutura e forma de algumas 

fases procedimentais passadas a fim de possibilitar uma equiparação com a estrutura e 

forma da pronúncia que ingressou no Brasil e caminha até hoje, obtendo-se a sua eventual 

origem. 

 Para que se alcance o “embrião” da atual decisão de pronúncia o presente capítulo 

analisará três ordenamentos jurídicos em diversos momentos distintos da história: o 

processo romano acusatório clássico, o grand jury inglês e as ordenações Manuelinas e 

Philipinas do Reino de Portugal.  

                                                 
4
 - Insiste-se em não se referir diretamente à pronúncia, mas ao que se tem hoje no Brasil como decisão de 

pronúncia, pois, na origem remota e mesmo recente desse instituto jurídico, nem sempre possuiu essa 

nomenclatura.  
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 Isso se destina a melhor compreender como a atual decisão de pronúncia foi 

concebida, como se desenvolveu no curso dos tempos e de que forma adentrou no 

ordenamento jurídico brasileiro.  

  

1.2 A pronúncia  no processo romano clássico 

 Estudar e compreender o direito romano são tarefas primordiais para a análise de 

qualquer sistema jurídico a considerar que a base do pensamento jurídico ocidental advém, 

em grande parte, do direito romano e muito dele se aproveita até os dias atuais.  

 A despeito disso, diversos institutos jurídicos atuais revelam as suas origens 

romanistas, desvelando que, com o passar dos tempos, muitas das coisas seguem apenas 

em adaptação, moldando-se ou se transformando.  

 Com a pronúncia não poderia ser de outra forma. Sabidamente complexa, sua 

compreensão passa pela análise histórica do direito romano no qual se pode vislumbrar um 

“embrião” do que se tem hoje como pronúncia, porém, não sendo crível uma comparação 

direta, conforme se disse acima, a análise ocorrerá em torno das características, estruturas e 

funções desempenhadas pelos institutos romanos e atualmente pela pronúncia.  

 Partindo-se de uma abordagem localizada do processo criminal romano no qual 

esteja contido o que se tem como eventual origem da atual decisão de pronúncia, 

concentrar-se-á no procedimento penal das quaestiones perpetuae, incluindo-se os seus 

modelos procedimentais subsequentemente anteriores: os procedimentos da cognitio e da 

anquisitio.  

  Contextualizando o processo penal romano, ROGÉRIO LAURIA TUCCI
5
 dividi-o 

em três períodos marcantes: a) o correspondente a um primeiro momento, que se pode 

nomear período comicial até quando tiveram lugar os procedimentos da cognitio – fundado 

na inquisitio e caracterizado pela absoluta ausência de formalidades e pelo abuso sem 

limites no uso da coercitio – e o da anquisitio, esse último fundado no fato de que a própria 

coletividade fazia juiz dos próprios interesses, constituindo-se em órgão judicante ou 

delegando a repressão a agentes estatais especialmente instituídos; b) o segundo, 

                                                 
5
 - Lineamentos do Processo Penal Romano. São Paulo: José Bushatsky, 1976, p. 104.  
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abrangente do procedimento ordinário, do ordo iudiciorum publicorum, concernente às 

quaestiones em que se projetou a accusatio, necessitando-se da figura do acusador 

particular; e c) o último, da extraordinaria cognitio, com aquelas coexistente desde o 

primeiro século da era cristã, vingou total e definitivamente.  

 Ocupar-nos-emos do segundo período, a saber, o procedimento ordinário no 

processo acusatório (accusatio), das quaestiones perpetuae, no qual há um modelo de 

processo mais elaborado com redução do arbítrio estatal e afastamento de algumas 

atribuições do magistrado na condução do processo, além da necessidade de acusador 

particular para que a acusação fosse iniciada.  

 Saliente-se que com as quaestiones perpetuae houve um processo de estabilização 

da persecução penal, substituindo-se, então, processos e repressões de exceção por 

tribunais estáveis, instituídos por lei e presididos por um magistrado
6
, permitindo-se 

alcançar a sua “pronúncia”.    

 

1.2.1. O processo penal do período comicial romano: os procedimentos da 

cognitio e da anquisitio e a inexistência de um juízo de admissibilidade da 

acusação
7
 

 Embora o procedimento criminal a ser visto com mais detalhes seja o das 

quaestiones perpetuae, cabe mencionar os procedimentos penais que o antecederam 

imediatamente de modo a se apurar não apenas em qual procedimento penal romano 

específico teve início a decisão de pronúncia atual, mas, sobretudo, para perceber como 

ocorreu a transição do procedimento que não a previu para o procedimento que a 

concretizou.  

 Os procedimentos subsequentemente anteriores ao procedimento das quaestiones – 

cognitio e anquisito – eram distintos, pois, enquanto o primeiro detinha característica 

                                                 
6
 - SANTALUCIA, Bernardo. Diritto e processo penale nell’antica Roma. 2. ed. Milano: Giuffrè, 1998, p. 

103.  

7
 - Sem embargo da análise a ser realizada no capítulo II do presente trabalho, pode-se adiantar que a 

pronúncia corresponde ao juízo de admissibilidade de acusação, conforme MENDES DE ALMEIDA, 

MENDES DE ALMEIDA, Joaquim Canuto. A contrariedade...cit., p. 11, reconhecendo, desde logo, na 

pronúncia o nosso juízo de acusação. 
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francamente inquisitiva, este último significou um avanço em relação àquele modelo 

primordialmente inquisitivo
8
.  

 Questiona-se, inclusive, o fato de se taxar a cognitio como verdadeiro e próprio 

procedimento pelo fato de que, em função de sua característica marcantemente inquisitiva, 

não se poderia falar em procedimento propriamente dito
9
.   

 Com efeito, a tônica desse modelo primitivo de persecução penal era dada pelo 

arbítrio de quem decidia a causa, fossem os reis, fossem os magistrados. 

 Não existindo procedimento a ser seguido e se procedendo da forma como o 

magistrado desejasse, a propósito do julgamento da causa, afirma MAURÍCIO ZANOIDE 

DE MORAES
10

 que o mesmo “não era fundamentado e correspondia a pura manifestação 

de poder (“coercitio”), não se exigia demonstração de análise e convencimento sobre a 

aplicação ou não de uma norma jurídica (“iudicatio”)”.  

 Em relação ao julgamento da causa na cognitio, havia apenas uma fase dispositiva, 

uma decisão do caso sem qualquer necessidade de exposição das razões tomadas pelo 

julgador. Em síntese, não se conhecia a valoração da prova e muito menos a motivação das 

decisões, apresentando-se apenas o resultado final deliberado.  

 Diante de todo o exposto, verificando-se a ausência de um procedimento 

organizado na cognitio, bem como o predomínio do arbítrio dos reis e magistrados na 

apreciação dos fatos penais, sem qualquer referência à motivação das decisões ou algo 

semelhante, conclui-se que, nesse procedimento romano não havia juízo de admissibilidade 

sobre a acusação ou de algo que se possa equiparar à decisão de pronúncia atualmente 

concebida.  

                                                 
8
 - Para TUCCI, Rogério Lauria. Lineamentos...cit., p. 109, “a cognitio, na arcaica Roma, foi considerada a 

forma embrionária, o mais antigo dos procedimentos penais, remontando à época dos Reis”. 

9
 - A respeito da cognitio, TUCCI, Rogério Lauria. Lineamentos...cit., p. 109, conclui que “correspondendo a 

um sistema inquisitorial primitivo, no qual eram concedidos poderes ilimitados ao rex e aos magistrados, 

cujo arbítrio era basificado pelo imperium, se caracterizava, sobretudo, pela inexistência de formalidades 

legalmente estabelecidas”. Essa mesma posição é seguida por ZANOIDE DE MORAES, Maurício. 

Presunção de inocência no Processo Penal Brasileiro: análise de sua estrutura normativa para a elaboração 

legislativa e para a decisão judicial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 5; e, também, por GIORDANI, 

Mário Curtis. Direito Penal Romano. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1987, p. 96.  

10
 - Presunção de inocência...cit., item 1.2.1.1. A conclusão do autor se ancora nas lições de SANTALUCIA, 

Bernardo. Diritto e processo penale nell’antica Roma. 2. ed. Milano: Giuffrè, 1998, pp. 20/22.  
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 Seguindo a linha cronológica do processo penal romano no período comicial, ao 

término da cognitio se inicia o procedimento nominado de anquisitio. 

 O modelo procedimental da anquisitio significou inegável avanço em relação ao 

seu antecessor por três razões: pela atenuação do arbítrio do julgador e do poder desmedido 

do monarca; pelo início de uma humanização no tratamento do imputado; e, como 

consequência de ambas, pela introdução de um instrumento em benefício do imputado 

denominado de provocatio ad populum.  

 Sobre a atenuação do arbítrio do poder estatal nessa fase procedimental, afirma 

MAURÍCIO ZANOIDE DE MORAES
11

 que “no âmbito processual penal a anquisitio  

vem com e devido à República, regime sucessor da monarquia. Nessa emergente 

conjuntura política, o cidadão romano passa a assumir a condução da nação, diante do 

desaparecimento da figura onipotente do monarca. As novas leis e transformações político-

sociais revelam uma preocupação em limitar e controlar o poder dos governantes e de fazer 

com que ao povo romano sejam reconhecidas garantias frente ao Estado”.  

 A efetivação, portanto, desse modelo de redução do poder estatal com o 

reconhecimento do imputado como cidadão para lhe atribuir garantias fundamentais ocorre 

com a instituição da provocatio ad populum.  

 Para a devida compreensão da provocatio ad populum, imprescindível, contudo, a 

visualização do procedimento penal da anquisitio.   

 A anquisitio se processava na presença do povo que podia se reunir em três dias 

diferentes. O magistrado expunha os elementos constitutivos do crime, interrogava-se o réu 

e aduziam-se as provas. O acusado apresentava sua defesa, seguindo-se, então, a prolação 

da sentença absolutória ou condenatória. Ocorrendo esta última, o condenado podia 

interpor a provocatio ad populum
12

.  

                                                 
11

 - Presunção de Inocência...cit., p. 9.  

12
 - GIORDANI, Mário Curtis. Direito Penal...cit., pp. 100/101. TUCCI, Rogério Lauria. Lineamentos...cit., 

pp. 131/132, por sua vez, sintetiza o procedimento da anquisitio em cinco partes: “citação para o 

comparecimento do acusado; instrução sumária denominada de anquisitio; pronunciação da sentença; 

reclamação para o povo (provocatio ad populum); e, finalmente, a decisão final proferida por votação pelos 

comitatus maximus (iudicium populi)”. 
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 Para o presente trabalho, importa destacar que na anquisito a instrução era sumária, 

sendo composta de atos que se assemelham hoje à instrução processual. Havia análise 

sobre os elementos constitutivos do crime, produzia-se a prova, que consistia no 

interrogatório do réu, oitiva de testemunhas e, raramente, prova documental e, finalmente, 

tinha lugar a defesa do imputado realizada segundo o arbítrio do magistrado
13

.  

 Vê-se, com isso, que, a despeito de se manter algum resquício de arbítrio por parte 

do magistrado, tem início um procedimento propriamente dito com uma instrução que 

apreciava o conjunto probatório existente, configurando-se o avanço em relação ao 

procedimento da cognitio, embora ausentes critérios definidos de valoração desse conjunto 

probatório.  

 Sem embargo desse avanço procedimental advindo com a instrução sumária no 

procedimento da anquisitio, o grande trunfo desse modelo procedimental se deu com a 

instituição da chamada provocatio ad populum, que correspondia à faculdade do imputado, 

após sentença condenatória proferida pelo magistrado, de não se submeter à pena e 

requerer que fosse julgado pelo povo
14

.  

 A provocatio ad populum consistia na interferência direta do povo no poder estatal 

ao ser convocada a sua participação na administração da justiça, com a ressalva de que era 

vedada aos escravos, estrangeiros e mulheres
15

, cabendo apenas aos cidadãos homens de 

pleno direito.  

 Com a provocatio ad populum o imputado deixava de se submeter ao julgamento 

condenatório do magistrado para buscar uma última chance de julgamento absolutório 

pelos comitia, responsáveis pelo julgamento
16

.  

                                                 
13

 - TUCCI, Rogério Lauria. Lineamentos...cit., p. 134.  

14
 - SANTALUCIA, Bernardo. Diritto e processo...cit., p. 31, afirma que “nos primeiros anos da República a 

provocatio ad populum, nasce como um instituto que os publicistas romanos consideram uma das pilastras da 

constituição republicana, em virtude do qual o cidadão perseguido em via de coerção pelo magistrado poderia 

subtrair-se à morte e à fustigação, que de regra precedia a execução capital, pedindo a instauração de um 

regular processo diante dos comitia”.  

15
 - TUCCI, Rogério Lauria. Lineamentos...cit., p. 142.  

16
 - A propósito do procedimento da provocatio ad populum, TUCCI, Rogério Lauria. Lineamentos...cit., pp. 

137 138, anota que, “impetrada a provocatio ad populum, devia ser convocado o comitatus maximus, 

anunciando-se por escrito a acusação e avisando-se a cidadania com vinte e quatro dias, no mínimo, de 

antecedência”.  
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 Sobre o julgamento propriamente dito, havia uma fase de discussão contraditória 

seguida da própria votação, inicialmente pública e posteriormente secreta, devendo-se 

observar o quorum de maioria absoluta para que fosse mantida a decisão condenatória do 

magistrado
17

.  

 A respeito da natureza da provocatio ad populum diverge a doutrina em duas 

correntes distintas: a primeira vislumbra a provocatio como verdadeiro recurso
18

; a 

segunda a concebe como direito e garantia do imputado
19

.   

 Diante disso, para nós, a natureza jurídica da provocatio ad populum era a de 

verdadeiro recurso ao iudicium populi para que o cidadão tivesse sua causa novamente 

apreciada por outro órgão diverso do magistrado que poderia rever a conclusão 

condenatória por parte desde, embora o iudicium populi não se configurasse como 

autoridade hierarquicamente superior ao magistrado
20

.   

  Em conclusão, não obstante o consagrado avanço técnico proporcionado pelo 

advento do procedimento da anquisitio, não há localização de uma decisão que se revista 

de característica de um juízo de admissibilidade da acusação conforme a decisão de 

pronúncia atualmente concebida
21

, podendo-se concluir que a origem da pronúncia não se 

deu no procedimento da anquisitio do período comicial do processo penal romano.  

                                                 
17

  - TUCCI, Rogério Lauria. Lineamentos...cit., pp. 138/139.  

18
 - Nesse sentido, v. ARANGIO-RUIZ, Vincenzo. Storia del Diritto Romano. 7. ed. Napoli: Jovene, 2006, p. 

171; e TUCCI, Rogério Lauria. Lineamentos...cit., p. 119, nomeando-a como um remédio soberano para que 

o cidadão romano se impusesse sobre o arbítrio do magistrado. 

19
 - Nesse sentido estão as lições de BISCARDI, Arnaldo. Aspetti del fenomeno processuale nell’ esperienza 

giuridica romana. 2ª ed. Milano: Cisalpino-Goliardica, 1978, p. 41; GIUFFRÈ, Vincenzo. La represione 

criminale nell’esperienza romana. 5. ed. Napoli: Jovene, 1998, p. 27; e SANTALUCIA, Bernardo. Diritto e 

processo...cit., p. 39, que enxergava na provocatio ad populum um ato de oposição à coercitio judicial.  

20
 - Sem embargo da evolução proporcionada pelo procedimento da anquisitio, destaque-se a crítica de 

TUCCI, Rogério Lauria. Lineamentos...cit., p. 139, referindo-se, detidamente, à fase de julgamento desse 

procedimento: “Em que pese a indisfarçável e, até mesmo, severa limitação ao arbítrio do magistrado, o 

sistema procedimental em foco representava, por igual, o arbítrio da comunidade, indiferente, como já 

salientado, e de todo, não só à lei, como também a quaisquer esquemas formais. Este – o arbítrio,  em 

verdade, mudara apenas de campo!...”.  

21
 - Em sentido oposto ao nosso, TUCCI, Rogério Lauria. Lineamentos...cit., p. 121, que “com a provocatio 

ad populum, a decisão condenatória do magistrado adquire as características da pronúncia moderna, já que o 

verdadeiro órgão julgador passou a ser o populus e o julgamento ficou a cargo dos comitia”. Nesse sentido 

segue a lição de ARANGIO-RUIZ, Vincenzo. Storia...cit., p. 171, ao afirmar que “de um apelo ao comício 

contra as sentenças assim pronunciadas, terminou por reduzir os magistrados a uma função meramente 

preparatória do juízo popular”.  
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1.2.2 O processo romano no período acusatório: o procedimento penal 

das quaestiones perpetuae  

 O procedimento criminal a ser visto agora com mais detalhes – as quaestiones 

perpetuae – está contido no modelo acusatório do processo penal romano, o qual surgiu 

após o período marcadamente inquisitivo do procedimento da cognitio e após o 

procedimento da anquisitio, ambos no período comicial. Este último procedimento 

revelador, conforme visto, do começo de humanização no tratamento do indivíduo 

submetido à persecução penal
22

.    

 A transição entre o procedimento da anquisitio do período comicial e o 

procedimento das quaestiones do período acusatório foi justificada pelo declínio do 

procedimento da anquisitio, especialmente, da provocatio ad populum.  

 Isso pelo fato de que o procedimento calcado na provocatio parecia insuficiente, 

seja pelas escassas garantias apresentadas, seja por não conceder o instituto da provocatio 

às mulheres e aos chamados não-cidadãos, destacando, sobretudo, que o procedimento se 

tornara perigosa arma política nas mãos dos magistrados por se tratar de um procedimento 

penal cuja instauração ficava ao seu alvedrio
23

. 

 O procedimento do período acusatório, rompendo com o seu passado próximo, era 

fundado na chamada accusatio, que se consubstanciava na prerrogativa dada ao cidadão de 

deduzir a imputação perante o povo. Esse modelo acusatório inspirava todo o 

procedimento das quaestiones perpetuae.  

 A propósito das quaestiones perpetuae, MAURÍCIO ZANOIDE DE MORAES
24

 

alude que “entre os séculos II e I a.C., final do período republicano, começa a surgir um 

novo procedimento para julgamento das causas penais, as quaestiones publicae, as quais, 

mais tarde, tornaram-se quaestiones perpetuae. Esse sistema processual penal vai, 

                                                 
22

 - v. tem 1.2.1, do presente trabalho.  

23
 - TUCCI, Rogério Lauria. Lineamentos...cit., p. 142.  

24
 - Presunção de inocência...cit., p. 13. Na mesma direção, BISCARDI, Arnaldo. Aspetti...cit., p. 47, ilustra 

esse aspecto do progressivo aumento da competência das quaestiones perpetuae ao assinalar que “a origem 

das quaestiones perpetuae, destinadas a, com o tempo, suplantar a função judiciária das assembléias 

populares em matéria criminal e a se tornarem a ossatura do processo penal público da ordo, se liga aos 

meios de repressão adotados para se reagir à concussões dos magistrados”.  
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progressivamente, aumentando sua competência e áreas de atuação na esfera penal, 

fixando-se como o procedimento ordinário  criminal romano”.  

 Ressaltando-se a transcendência do procedimento das quaestiones perpetuae, já se 

afirmou ter sido mesmo a própria origem do júri
25

.  

 O procedimento das quaestiones perpetuae  foi, então, durante muito tempo a forma 

mais comum e difundida de procedimento penal na Roma antiga, estabelecendo-se que, 

desde o início do Principado, as questiones (perpetuae) eram os mais comuns e frequentes 

tribunais judicantes em Roma em matéria penal
26

.  

 Em atenção ao objeto do presente capítulo, cumpre analisar as fases do 

procedimento das quaestiones perpetuae compreendendo o material cognitivo de cada 

instituto, o conteúdo da decisão e, finalmente, o juízo de admissibilidade que se procedia 

nesse procedimento, tudo com o escopo de localizar a fonte do que se tem hoje como 

decisão de pronúncia.  

 Nas quaestiones perpetuae a acusação pública ou particular era precedida de uma 

postulatio com a qual se requeria ao magistrado a faculdade de acusar, podendo-lhe ser 

negada caso o postulante se tratasse de pessoa indigna
27

.  

 A natureza e conceituação da postulatio são temas discutíveis na doutrina, não 

havendo uniformidade nesses dois aspectos
28

.  Contudo, não se objetiva analisar tais 

aspectos da postulatio, mesmo porque a nomenclatura do instituto que se está buscando a 

origem histórica é secundária, importando mais a sua natureza, conteúdo e função que 

exerce no procedimento.   

                                                 
25

 - GINESTE, Fernand. Essai sur l’histoire et l’organisation du jury criminal en France et dans les états 

modernes. Castres: Abeilhou, 1896, p. 23, afirma, nesse sentido, que “as questiones perpetuae foram, em 

Roma, a primeira manifestação do júri, a fonte do processo seguido diante das Cortes eclesiásticas, e mais 

tarde diante das jurisdições reais”. 

26
 - GIUFFRÈ, Vincenzo. La represione...cit., p. 90.  

27
 - Nesse mesmo sentido, mencionando as alterações da constituição da questio com as Leis Cornelia e 

Aurélia, aduz GIORDANI, Mário Curtis. Direito Penal Romano...cit., p. 104, que “o autor da acusação 

requeria ao magistrado a faculdade de acusar (postulare, postulatio)”. Também nessa direção, v. ARANGIO-

RUIZ, Vincenzo. Storia...cit., p. 175.  

28
 - Ressaltando a controvérsia sobre a conceituação da postulatio, GIUFFRÈ, Vincenzo. La represione...cit., 

p. 50, nominava a postulatio de “denúncia”  SANTA UCIA, Bernardo. Diritto e processo...cit., p. 166, 

informava que a acusação era precedia por uma “instância preliminar”  TUCCI, Rogério auria. 

Lineamentos...cit., p. 151, chama a postulatio de “libelo”.   
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 Quanto ao conteúdo da postulatio há duas posições distintas: a primeira sustenta 

que se trata de mero pedido de permissão para que o cidadão pudesse acusar e que a 

postulatio não se constitui na acusação propriamente dita, mas apenas na legitimação para 

que se procedesse à acusação.   

 Capitaneando essa visão doutrinária, assevera BERNARDO SANTALUCIA
29

 que 

nesse ato “o denunciante pedia ao magistrado investido da presidência da questio o 

reconhecimento de sua legitimação para acusar. O magistrado verificava a subsistência dos 

requisitos requeridos pela lei – dentre os quais principalmente a horonabilidade do 

postulante – e decidia sobre a admissibilidade da instância”.  

 No entanto, a segunda corrente doutrinária sustenta ser a postulatio verdadeira 

inauguração da acusação com requisitos além da mera permissão para a acusação e da 

verificação da legitimação para que pudesse se acusar outrem.  

 Essa orientação é defendida e detalhada por ROGÉRIO LAURIA TUCCI
30

 que, 

dividindo o início da acusação em dois momentos, assevera que o procedimento se iniciava 

com a formulação/proposta da acusação pelo cidadão que se apresentava como acusador 

para aquele caso. Após isso, já mencionando a sustentação da acusação – diferindo, 

portanto, da formulação/proposta de acusação –, dispõe que “aquele que pretendesse 

sustentar a acusação, devia oferecer libelo (postulatio, petitio), contendo a delatio criminis, 

                                                 
29 - Diritto e processo...cit., p. 166. Acompanham esse entendimento GIUFFRÈ, Vincenzo. La 

represione...cit., p. 50, ao afirmar que “O processo iniciava por uma denúncia contra o presumido réu feita ao 

presidente da questio competente por um cidadão privado que o assumisse a responsabilidade mais 

precisamente de uma instância (postulatio) de ser admitido à acusar”; e BAUMAN, Richard A. Crime and 

punishment in ancient Rome. London: Routledge, 1996, p. 23, que ressalta a boa reputação como requisito 

essencial ao acusador, tendo, ou não, interesse na causa.  

30
 - Lineamentos...cit., p. 151. Essa mesma substância é dada à postulatio por HÉLIE, Faustin. Traité de 

l’instruction criminelle. 2ª ed. Paris, 1867, n. 2010, v. V, p. 8, em clássica lição, na qual, em um primeiro 

momento, mesmo parecendo sustentar a primeira corrente, que via na postulatio mera legitimação para 

acusar, em seguida esclarece sua compreensão sobre a postulatio: “No processo diante das quaestiones 

perpetuae, aquele que queria ser o acusador se dirigia ao presidente e ele deferia a permissão de citar a 

pessoa que se quer perseguir. (...). Mas, parece resultar que o magistrado ao qual a postulatio era apresentada 

era o competente para verificar se o acusador tinha o direito de formular a acusação, se o fato denunciado 

constituía um crime, se a imputação não era coberta por qualquer exceção ou causa de rejeição, se as 

formalidades prescritas pela lei estariam preenchidas”. Registre-se posição intermediária de ALMEIDA 

JUNIOR, João Mendes de. O processo criminal...cit., v. II, pp. 28 29, ao assinalar que “o accusador dirigia-

se ao pretor e pedia licença para formular a sua accusação, ut sibi liceret nomen deferre. O pretor, depois de 

verificar si o fato constituía crime e si era de sua competência, admittia ou rejeitava a accusação; e si eram 

muitos os accusadores, o pretor escolhia delles um que offerecesse mais garantias à justiça, aceitando os 

outros como subscriptores”.    
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isto é, a indicação do crimen e da lei violada; ao mesmo tempo em que se submetia ao 

juízo mediante juramento”.    

 Aqui inicia a tarefa de aproximação entre o procedimento das quaestiones 

perpetuae e o procedimento atual do júri brasileiro no seu particular referente à 

admissibilidade da acusação
31

.  

 Diante da análise da estrutura da postulatio, a matéria examinada pelo magistrado 

compreendia, inicialmente, a qualidade moral e honradez do acusador, que era, 

normalmente, o ofendido pela conduta criminosa. Ultrapassada essa etapa inicial, tinha-se 

a legitimação para acusar.  

 Contudo, a matéria examinada na postulatio não se resumia à seriedade, moralidade 

e honradez do acusador, mas englobava também aspectos relacionados ao próprio objeto 

da imputação, como a verificação da tipicidade penal do tipo atribuído ao imputado, além 

das análises sobre o cumprimento das formalidades legais.  

 Esse âmbito da matéria examinada pelo magistrado na postulatio do procedimento 

das quaestiones perpetuae permite concluir que se trata do ato que dava início à acusação, 

transcendendo o mero requerimento de legitimação da pessoa do acusador para acusar, 

pois, embora a relevância que se dava aos atributos morais e pessoais do acusador como 

cidadania romana de honorabilidade reconhecida, não há como negar a existência de uma 

análise sobre a imputação que se pretenderia deduzir, envolvendo apreciação sobre a 

tipicidade penal da imputação e sobre o autor do suposto crime.  

 Dessa maneira, havia uma apreciação sobre o conteúdo da acusação mais 

superficial se comparada ao ato inicial da acusação dos dias atuais, mas sem se poder negar 

a equiparação da postulatio com a atual denúncia no procedimento do Tribunal do Júri no 

processo penal brasileiro
32

, cada qual dentro do seu conteúdo procedimental.  

                                                 
31

 - Reafirma-se que, ao confrontar determinado instituto jurídico do período comicial romano com algum da 

contemporaneidade, não se pode pensar aquele instituto conforme o modelo em que vive hoje, mas segundo o 

modelo em que vigorava, analisando-se, portanto, a essência do ato ou instituto, facilitando o confronto dos 

diversos sistemas jurídicos.  

32
 - O procedimento relativo aos processos da competência do Tribunal do Júri está previsto no Capítulo II, 

do Título I do Livro II do Código de Processo Penal e será visto em detalhes adiante.  
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 Isso porque em ambos os procedimentos existe uma acusação inicial, a saber, a 

postulatio nas quaestiones perpetuae e, no vigente procedimento do Júri, a própria 

denúncia. Aliás, também ambos os procedimentos prevêem uma fase posterior de 

admissibilidade da acusação
33

, conforme se verá em seguida.   

  Diante da estrutura apresentada, conclui-se que a postulatio, como o início da 

acusação, i.e, o ato pelo qual se pedia fundamentadamente autorização ao magistrado para 

que se iniciasse a acusação, corresponde à atual denúncia, pois, além da característica 

primaz do ato inaugural da acusação, possuía um juízo mínimo de admissibilidade, ainda 

que desprovido de rigor, no qual o magistrado se atinha apenas a critérios formais com 

análise superficial sobre a tipicidade penal da conduta somada à idoneidade moral do 

acusador.  

 

1.2.2.1 A nomen recipere como juízo de admissibilidade da acusação nas 

quaestiones perpetuae: a origem da pronúncia  no direito romano 

 Conhecida a postulatio, sua estrutura e o conteúdo a ser examinado pelo 

magistrado, passa-se ao momento posterior do procedimento penal das quaestiones 

perpetuae, a saber, o estudo do segundo juízo de admissibilidade da acusação, que será 

confrontado com o atual segundo juízo de admissibilidade da acusação nos procedimentos 

do Tribunal do Júri, correspondendo, assim, à decisão de pronúncia vigente no Brasil. 

 Após o magistrado acolher a postulatio, tinha lugar a dedução da acusação em sua 

forma mais profunda e com todo o conteúdo da imputação. Essa “segunda acusação” era 

chamada de nominis delatio e constituía o liame lógico e necessário entre a instauração da 

acusação (postulatio) e o julgamento final do feito.   

 Na lição de ARNALDO BISCARDI
34

, “uma vez autorizada a acusação, se procede 

a um ato solene que é a nominis delatio ao magistrado competente”.    

                                                 
33

 - A referência feita ao posterior juízo de admissibilidade da acusação é, no Tribunal do Júri, à decisão de 

pronúncia, e, no procedimento das quaestiones, à nomen recipere.   

34
 - Aspetti...cit., p. 73. Destacando a distinção entre a postulatio e a nominis delatio, GIUFFRÈ, Vincenzo. 

La represione...cit., p. 50, informa que “uma vez admitido a propor a acusação, o acusador intimava o 
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 Essa acusação formal com a nominis delatio era fundamental, pois delimitava o 

objeto da acusação e acarretava uma decisão fundamentada de forma mais profunda e 

detida a respeito dessa imputação do que aquela referente à postulatio.   

 Veja-se, portanto, a relevante distinção entre o momento da postulatio e o da 

nominis delatio, não havendo que se confundir entre esses dois instantes da acusação e, 

conquanto se mostre adiante a relevância dessa distinção, a postulatio era pressuposto da 

nominis delatio, consistindo etapa necessária para se alcançar esta.  

 Após, então, o momento inicial da postulação da acusação, considerando-se 

formalmente instaurada a acusação criminal com a permissão para que o acusador 

deduzisse a imputação de determinado crime a determinada pessoa, o acusador elaborava a 

nominis delatio para produzir as provas cabíveis e, após a instrução da causa, levar o réu a 

julgamento.  

 Em síntese, com a elaboração da nominis delatio objetivava o acusador obter a nova 

admissibilidade da acusação deduzida para submeter o réu a julgamento ao se utilizar de 

instrução realizada diretamente pelo magistrado, a qual não obedecia a parâmetros 

definidos. 

 A apreciação da nominis delatio por parte do magistrado, e seu respectivo 

acolhimento, gerava uma decisão que possuía três nomes distintos: nomen recipere, nomen 

receptio e nomen deferre, que ora utilizamos de forma sinônima.  

 A nomen recipere, receptio ou deferre entrava em cena após um exame que se 

realizava de acordo com um juízo discricionário do magistrado que decidiria a questão, em 

regra, com base no próprio interrogatório do imputado.
35

   

                                                                                                                                                    
acusado para se apresentar ao Tribunal onde, na presença do magistrado, operava a verdadeira e própria 

nominis delatio e procedia ao interrogatório do acusado”. Essa distinção entre a postulatio e a nominis delatio 

foi ressaltada, também, por GIORDANI, Mário Curtis. Direito Penal...cit., pp. 102/104, o qual destacava que 

“acolhida a postulatio, procedia-se à acusação propriamente dita (nominis delatio). (sem destaques no 

original). Em sentido contrário, TUCCI, Rogério Lauria, Lineamentos...cit., p. 151, equiparou a postulatio à 

nominis delatio, colocando-as como se fossem pertencentes a uma mesma fase e momento ao afirmar que 

“aquele que pretendesse sustentar a acusação, devia oferecer libelo (postulatio, petitio), contendo a delatio 

nominis, isto é, a indicação do crimen e da lei violada; ao mesmo tempo em que se submetia ao juízo 

mediante juramento (ius iurandum) se perseveratum in crimen usque ad sententiam”.   

35
 - Para SANTALUCIA, Bernardo. Diritto...cit., pp. 167/168, “tinha então lugar a apresentação formal da 

acusação: o acusador intimava o acusado para se apresentar no Tribunal e imputava, na presença do 

magistrado, o fato criminoso a ele atribuído (nominis delatio), após isso o submetia a um circunstanciado 
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 Em caso de confissão do imputado, desprezava-se a instrução e julgamento e se 

aplicava diretamente a pena
36

.  

 Com isso, verifica-se a sistemática desse procedimento tendente a se fazer a 

“instrução” objetivando a confissão do imputado saltando diretamente para a aplicação da 

pena sem a necessidade e os dispêndios de uma instrução, pois a confissão bastava para a 

fixação da pena, reduzindo-se a instrução ao interrogatório. Nesse caso só haveria duas 

consequências: a confissão com aplicação de pena ou a negação da acusação com remessa 

do imputado ao julgamento (nomen recipere). 

 A decisão relativa à nomen deferre ou nomen recipere se encontra, portanto, entre o 

momento do recebimento da denúncia e o próprio julgamento pelo júri. 

 A respeito dessa decisão, afirma BERNARDO SANTALUCIA
37

 ser ela “a 

aceitação oficial da acusação da parte do magistrado, que se concretizava na inscrição da 

causa no especial registro nos quais se assinalavam os processos de competência da 

questio, tornando o acusado, a partir dela, formalmente réu. O procedimento esculpido 

pelas questiones seguia, após o recebimento oficial da acusação – nominis receptio –, a 

formação do júri para o debate e julgamento daquela causa pelos jurados”.  

 Diante disso, inscrito o processo com a nomen recipere por parte do magistrado e 

não sendo o caso de confissão do imputado, formava-se, então, o júri e, com a convocação 

de eventuais testemunhas, realizavam-se os debates e o julgamento propriamente dito do 

feito
38

.  

 

 

                                                                                                                                                    
interrogatório, voltado a demonstrar que o seu comportamento não havia sido conforme a lei. Concluído o 

interrogatório, o magistrado colhia a acusação em um processo verbal, no qual o acusador subscrevia sua 

confirmação (subscriptio)”.  

36
 - Assim dispõe GIUFFRÈ, Vincenzo. La represione...cit., p. 50, que “salvo em caso de confissão, caso no 

qual era inútil a instrução, se procedia à inscrição do nome do acusado (réu) no elenco dos que seriam 

julgados (nominis receptio)”. 

37
 - Diritto...cit., pp. 169/177. 

38
 - ARANGIO-RUIZ, Vincenzo. Storia...cit., p. 175; também BISCARDI, Arnaldo. Aspetti...cit., p. 73.  
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 1.2.2.1.1 Razões para a admissão da nomen recipere como a origem da 

decisão de pronúncia 

 Conhecido o procedimento penal das quaestiones perpetuae e analisando a sua 

estrutura, propõe-se uma aproximação com o procedimento atualmente previsto para os 

feitos do Tribunal do Júri no Brasil, notadamente com o momento da sua segunda 

admissibilidade da acusação, destacando-se as razões pelas quais se conclui ter sido a 

nomen recipere a origem remota da atual decisão de pronúncia. 

 A afirmação da nomen deferre ou nomen receptio como a origem remota da 

pronúncia decorre de sua própria função no procedimento das quaestiones perpetuae, qual 

feita a acusação por qualquer do povo, era ela levada ao pretor para que permitisse ou não 

a acusação. Verifica o pretor, então, se o fato constituía crime e se era da sua competência 

para admitir ou rejeitar a acusação.  

 No procedimento das quaestiones, recebida a acusação e após o acusador prestar 

garantia de prosseguir até o final, procedia-se à nominis delatio, fórmula pela qual se 

declarava o nome do acusado, o crime e as questões do processo, a fim de ser feita 

inscrição, decorrendo, pois, a sua aceitação com a nomen deferre ou nomen receptio. 

 Com a nominis delatio o acusador viria a demonstrar a tese acusatória diante dos 

olhos do magistrado para levar o imputado a julgamento popular.  

 A nomen deferre ou nomen receptio assemelha-se, portanto, à pronúncia na medida 

em que era precedida por uma instrução (investigação) prévia
39

 realizada em juízo diante 

do magistrado, tornando-se uma segunda decisão de admissibilidade da acusação com a 

existência de razoável material probatório.  

 Veja-se que a nomen recipere não se resumia ao mero recebimento inicial da 

acusação e correspondia, em termos amplos, a uma espécie de fase intermediária do 

                                                 
39

 - Nesse sentido a própria definição linguística da expressa Nomen recipere: “To enter the name of an 

accused person in the official record. Through such an act, a criminal, initiated by a formal accusation of an 

accuser (nomen deferre, nominis delatio), was instituted after an investigation had been made by an official 

organ”. BERGER, Adolf. Encyclopedic dictionary of Roman Law. Philadelphia: The American 

Philosophical society, 1991, p. 597. Em tradução livre: “Para inserir o nome de uma pessoa acusada no 

registro official. Ato através do qual um criminoso era imputado por uma acusação formal de um acusador 

(nomen deferre, nominis delatio), era instituído após uma investigação ter sido feito por um órgão oficial”.   
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procedimento que apreciava a consistência da acusação já anterior e inicialmente admitida. 

Daí a razão para se lhe afirmar como sendo a origem remota da pronúncia
40

.  

 Reafirme-se que, embora se trate de uma análise comparativa, trata-se de um cotejo 

entre determinado instituto jurídico hodierno com o seu correspondente da antiguidade. 

Assim, a análise só é válida se o instituto for vislumbrado a partir do seu contexto legal e 

temporal. A pronúncia conforme o seu procedimento e a nomen recipere conforme o seu 

procedimento.  

 Os institutos jurídicos nem sempre remanescem com a mesma nomenclatura do 

momento de sua criação. Com a pronúncia não foi diferente, sendo fruto de uma lenta e 

gradual transformação até ser o que é hoje no Brasil. No seu longo percurso histórico, 

portanto, possuiu vários e vários nomes e viveu em diversos momentos e procedimentos 

até culminar com o “produto” hoje denominado de decisão de pronúncia
41

.  

 Desse modo, quanto ao momento em que são proferidas a nomen recipere e a 

pronúncia, ambas se equivalem por ocorrerem após a admissão inicial da acusação, 

postulatio e a denúncia, respectivamente.  

 Quanto ao conteúdo da nomen recipere e da pronúncia, perfazem-se com a análise 

sobre o crime imputado e o seu provável autor, concluindo-se com a confirmação ou não 

da postulatio ou da denúncia, respectivamente.  

                                                 
40

 - Nesse sentido, mesmo afirmando ter sido no processo acusatório clássico vigorante na legislação 

ateniense que surgiu o ato mais rudimentar da pronúncia, no qual um magistrado chamado archonte não tinha 

a função de julgar, mas apenas, em face dos indícios e provas apresentadas pelo acusador, admitia ou não a 

acusação, equivalendo este ato ao de pronúncia, ZANGARI, Mario, Natureza jurídica da Pronúncia. São 

Paulo: Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Dissertação (Livre-Docência), 1953, pp. 5/6, 

aceita ser a “Delatio Nominis” ou “Libellum Inscriptionis”, surgida no processo acusatório das “Quaestiones 

Perpetuae”, a segunda forma evoluída da Pronúncia. Em sentido contrário, TUCCI, Rogério Lauria. 

Lineamentos...cit., p. 121, afirma estar no procedimento da anquisitio vigorante no tempo do período 

comicial, a origem da pronúncia, pois, “Com o tempo, o processo comicial difundiu-se, sendo introduzido, 

até, nas províncias, para a inculpação dos cidadãos romanos nela residentes; e tornou-se comum, adquirindo, 

então, a decisão condenatória do magistrado as características da pronúncia moderna, já que o verdadeiro 

órgão julgador, em situações que tais, passou a ser o populus e o julgamento ficou a cargo, sempre, dos 

comitia”.   

41
 - Nesse sentido concluiu ALMEIDA JUNIOR, João Mendes de. O processo...cit., v. I, p. 142, ao asseverar 

que “a nominis delatio do processo romano, isto é, a fórmula pela qual o accusador nomeava o accusado, 

qualificava o crime e estabelecia as questões do processo, foi pouco a pouco ficando a cargo do juiz, até se 

trnaformar na pronuntiatio ou sentença de pronuncia sobre a devassa ou sobre a querela, pela qual se 

declarava o nome do réu, o crime e o modo do livramento”.  
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 Quanto à pessoa que decide, há ainda maior coincidência entre a nomen recipere e 

a pronúncia, pois, em ambos os casos, quem profere a decisão é o mesmo juiz que 

inicialmente admitiu a acusação e depois decide sobre o resultado da instrução 

confirmando ou não a imputação inicial.  

 Finalizando-se as comparações entre a nomen recipere e a pronúncia, quanto à 

função que exercem em seus respectivos procedimentos também são coincidentes. A 

nomen recipere serve, a rigor, para enviar o imputado para o julgamento popular, 

equivalendo-se instrumentalmente à pronúncia que, por sua vez, é a decisão que confirma a 

admissibilidade da acusação inicialmente aceita para submeter o feito ao seu juiz natural 

constitucionalmente previsto: o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.  

 Diante de todas essas confrontações e se verificando que a nomen recipere no 

procedimento das quaestiones e a pronúncia no procedimento do Júri atual são proferidas 

no mesmo momento procedimental, analisam o mesmo conteúdo acusatório, são proferidas 

pelo mesmo magistrado que recebe a denúncia e possuem função semelhante dentro de 

cada procedimento, concluiu-se que a nomen recipere é a origem remota mais precisa e 

próxima da decisão de pronúncia atualmente existente no Brasil.  

 

1.2.2.2. O procedimento da cognitio extra ordinem e o fim do juízo de 

admissibilidade da acusação 

 Com um procedimento propriamente dito – quaestiones perpetuae – que culminou 

com o surgimento da decisão atualmente conhecida como pronúncia, cabe prosseguir no 

curso histórico do processo penal romano para se verificar como a “pronúncia” se 

comportou no modelo processual imediatamente subsequente, ou seja, se a mesma se 

manteve igual, se evoluiu em determinado aspecto ou se foi extinta.   

 O procedimento penal romano posterior ao das quaestiones perpetuae foi nominado 

de processo extraordinário (cognitio extra ordinem), já no período imperial de Roma
42

.   

                                                 
42

 - ZANOIDE DE MORAES, Maurício. Presunção de inocência...cit., p. 17.  
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 Advirta-se que o procedimento da cognitio extra ordinem tornou a ser marcado por 

caracteres inquisitivos, rompendo-se com o modelo acusatório das quaestiones.  

 Questões como a iniciativa da acusação a cabo do particular e a descentralização do 

poder judicante
43

 começaram por tornar incipiente o poder estatal do soberano, 

enfraquecendo-se, por isso, o próprio sistema de persecução penal.  

 Centralizando-se novamente o poder estatal
44

 era necessário se modificar o sistema 

processual penal para se adaptar às novas exigências que viriam.   

 Retorna, com isso, o modelo procedimental da cognitio no cenário romano com a 

adição da nomenclatura extra ordinem, surgindo, então, o procedimento penal da cognitio 

extra ordinem
45

.  

 O procedimento penal da cognitio extra ordinem possuía todos os atributos de um 

modelo inquisitivo e era composto de uma instrução escrita baseada nas investigações 

realizadas pelos órgãos do Estado com a chancela do Príncipe, que determinava a colheita 

da prova de forma inquisitiva
46

.  

 Com base na instrução inscrita era ajuizada a ação penal e, após a realização dos 

debates, prolatava-se a consequente sentença
47

.  

  Diferentemente do que ocorria com a nominis delatio e a consequente nomen 

recipere, no procedimento da cognitio extra ordinem não se constata um juízo de 

admissibilidade da acusação conforme deduz ROGÉRIO LAURIA TUCCI
48

 ao destacar 

que a diferença em relação ao seu anterior era apenas a existência de uma instrução escrita 

                                                 
43

 - ZANOIDE DE MORAES, Maurício. Presunção de inocência...cit., p. 17.  

44
 - TUCCI, Rogério Lauria. Lineamentos...cit., pp. 174/175. ZANOIDE DE MORAES, Maurício. Presunção 

de inocência...cit., p. 17, assevera que “A noção de imperium , surgida com o rex , na fase monárquica, é 

repristinada e uma única pessoa, agora simbolizada pelo Princeps , unifica todos os aspectos máximos dos 

poderes militar, político e judicante”.  

45
 - ZANOIDE DE MORAES, Maurício. Presunção de inocência...cit., p. 18, adverte que “para não ser 

confundido e não trazer qualquer matiz acusatório e, ainda, a fim de aparentar algo para além do 

procedimento ordinário até então existente, foi denominado procedimento extra ordinem . Daí sua 

nominação: cognitio extra ordinem”. 

46
 - TUCCI, Rogério Lauria. Lineamentos...cit., p. 176.  

47
 - GIORDANI, Mário Curtis. Direito penal...cit., p. 109.  

48
 - Lineamentos...cit., p. 177.  
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que antecedia aos debates orais e na qual se coligiam as provas, constituindo a base da 

acusação.   

 Dessa maneira, pode-se concluir que no antigo processo penal clássico o juízo de 

admissibilidade da acusação propriamente dito se encerra no procedimento penal das 

quaestiones perpetuae, não se vislumbrando procedimento correspondente em outros 

tempos do direito romano
49

.  

   

1.3 O modelo do júri inglês e o juízo de acusação   

 Seguindo-se o método de aproximação histórica da decisão de pronúncia com 

institutos correlatos de outrora, analisar-se-á o juízo de admissibilidade da acusação 

conforme outro modelo processual a fim de que se aporte, passo a passo, no modelo atual 

da pronúncia do procedimento do Júri em vigor no Brasil que, conquanto já se informou, 

não é um instituto estanque e segue mutável ao longo dos tempos.  

 Tal análise se dá, agora, com o clássico modelo do júri inglês.  

 O “salto” cronológico do antigo direito romano para o clássico júri inglês decorre 

de duas razões básicas: a grande influência exercida pelo júri inglês na história do júri 

brasileiro e a inexistência de registros de um procedimento organizado e com disposição de 

um juízo de admissibilidade da acusação no período compreendido entre esses dois 

modelos procedimentais entre os séculos VI e XII, que coincide com o fim do Baixo 

Império romano e início do procedimento do júri clássico inglês.  

 Com efeito, depois de findado o procedimento das quaestiones perpetuae, só se 

vislumbra um modelo procedimental racional no direito inglês do século XII
50

.   

                                                 
49

 - Admite-se com ZANOIDE DE MORAES, Maurício. Presunção de inocência...cit., p. 39, o final do 

direito romano com o início da Alta Idade Média (ano 585 d.C).  

50
 - Entre os séculos VI e XII, período compreendido como a Alta Idade Média, dominou o direito bárbaro 

fundado no julgamento das ordálias, também conhecidos por juízos de Deus, que eram absolutamente 

desprovidos de racionalidade, sobretudo, na valoração da prova. Nesse sentido, v. ZANOIDE DE MORAES, 

Maurício. Presunção de inocência...cit., p. 39.   
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 O modelo original do júri desenvolvido na Inglaterra influenciou muito o padrão de 

procedimento do Júri até os dias de hoje, sendo o modelo inicialmente introduzido no 

Brasil uma consequência dessa influência.  

 Já se viu que o “embrião” do juízo de admissibilidade da acusação e da pronúncia 

tem a sua origem no procedimento das quaestiones perpetuae, porém, sem embargo dessa 

origem, o juízo de acusação para as causas criminais do modelo de júri inglês é o 

responsável pela atual sistematização dessa fase de admissibilidade da acusação.  

 O julgamento popular e o juízo efetuado na pronúncia são demonstrações de que o 

nosso procedimento do Júri atual herdou a forma preconizada pelo histórico modelo inglês, 

que tratou de aperfeiçoar o modelo esculpido pelas quaestiones. 

 Essa propalada influência no modelo brasileiro proporcionada pelo júri inglês se 

origina a partir da estabilização do chamado grand jury inglês
51

 que, posteriormente, fora 

exportado para diversos países da Europa continental, além dos Estados Unidos.  

 Portanto, o dado relevante do júri inglês clássico é a instituição de um órgão 

exclusivo para a apreciação da admissibilidade da acusação diverso do órgão para o 

julgamento da causa, a saber, o grand jury, que culminou por conferir sistematização ao 

atual juízo de acusação.  

 Nesse ponto, a partir da análise da origem e do desenvolvimento do júri inglês, 

particularmente do grand jury, tem-se que o formato do juízo de acusação de modo 

organizado, com apreciação da razoável material probatório e desvinculado do juízo da 

causa, como se tem hoje, é uma instituição de raízes propriamente britânicas
52

.  

  

 

                                                 
51

 - Essa influência do júri inglês no modelo brasileiro, na visão de ALMEIDA JUNIOR, João Mendes de. O 

Processo criminal...cit., v. I, pp. 255 264, ocorreu porque “ao tempo da confecção e promulgação do nosso 

Código, estava na Inglaterra regularizada a instituição do júri, com dois conselhos de jurados: um (Grande 

Júri) composto de maior número, destinado a decidir se no caso havia matéria para acusação e contra quem; 

outro (Pequeno Júri) composto de menor número e destinado ao julgamento. O nosso Código de Processo 

Criminal tirou do sistema inglês o grand jury, isto é, o primeiro Conselho de jurados, ou Jury de Acusação”.    

52
 - Nesse diapasão, v. GINESTE, Fernand. Essai sur l’histoire et l’organisation du jury…cit., p. 56; e 

BLACKSTONE, William. Commentaires sur les lois anglaises. Trad. de N. M. Paris: Chompré, 1822, v. VI, 

p. 134.  
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1.3.1 O grand jury e sua evolução histórica 

 A análise do procedimento criminal do júri inglês revela um desconforto em se 

estudar um modelo de processo criminal desprovido de codificação como há nos modelos 

do sistema de civil law, fazendo com que, à primeira vista, aquele modelo de processo seja 

composto de partes autônomas e de difícil sistematização.  

 Por outro lado, a análise histórica inerente ao estudo do júri inglês é compensada 

por revelar o revolvimento do momento sócio-político que institucionalizou o grand jury 

na Inglaterra, permitindo que se compreenda não apenas a sua concepção, mas as razões 

que levaram a ela e as circunstâncias, sobretudo, jurídico-políticas envoltas no surgimento 

do grand jury.  

 E sendo o primeiro modelo brasileiro do Júri uma herança do modelo inglês, essa 

análise histórica nos auxilia a melhor compreender a decisão de pronúncia, possibilitando-

se a sua análise de maneira crítica.  

 A origem do grand jury, portanto, se dá com as chamadas Cortes (ou Tribunais) de 

Clarendon, do ano de 1164, instituídas pelo Rei Henrique II
53

.  

 Naquela quadra histórica, a Inglaterra atravessava período politicamente 

conturbado em face do permanente conflito pela detenção do poder entre a Coroa e a Igreja 

que desestabilizava, além das duas mencionadas instituições, o próprio exercício do poder 

político naquele país.  

 Havia, então, um claro conflito entre a autoridade política do Rei e a autoridade 

religiosa do Papa.  

                                                 
53

 - Nesse sentido, tem-se BACH, Lydia Marie. Developpement du jury en Anglaterre. Geneve: S.N, 1915, p. 

15; DEVLIN, Patrick. Trial by Jury. London: Stevens & Sons Limited, 1966, pp. 7/9; FORSYTH, William. 

History of a tryal by jury. Jersey city: Frederick D. Linn & Company, 1875, p. 101; GOLDSTEIN, Howard 

W. Grand Jury practice. New York: Law Journal Press, 1998, Item 2.02; PROFFATT, John. A treatise on 

trial by jury. San Francisco: Sumner Whitney and company, 1877, p. 37. Em sentido contrário quanto ao ano 

e reino em que se instituiu o grand jury, MALAN, Diogo Rudge. Direito ao confronto no Processo Penal. 

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 30, com base em GOMES FILHO, Antonio Magalhães e PLOSCOWE, 

Morris, afirma que “com a proibição dos chamados juízos de Deus pelo IV Concílio de Latrão (1215), o júri 

passou a acumular as funções de investigação do delito e julgamento do mérito da causa. Por conseqüência, a 

pessoa acusada tinha escassas chances de ser absolvida pelo mesmo júri acusador. Para remediar tal injustiça, 

uma ordenação do Rei Eduardo III (1350) autorizou o acusado a recusar no seu julgamento os jurados que 

tivessem participado da investigação preliminar. Esse édito instituiu a bipartição entre júri de acusação 

(grand jury) e júri de julgamento (petty jury)”.  
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 O júri de acusação inglês, denominado grand jury, surge como medida de 

contenção da então desconfortável relação existente entre Estado e Igreja no período da 

Idade Média, momento em que ocorreu certa confusão entre as autoridades política e 

religiosa
54

. O Rei era o soberano político do clero, enquanto o clero era o soberano 

religioso do Rei. Definitivamente uma “gangorra” no exercício das relações de poder.  

 No entanto, antes da existência das Cortes de Clarendon, os Tribunais eclesiásticos 

tinham enorme poder e, mesmo em caso de conflito entre a lei eclesiástica e a common 

law, aquela predominaria ampliando o seu alcance.  

 Até a promulgação das Cortes de Clarendon (1164), o clero era livre da common 

law e o próprio Rei tinha que buscar justiça nas Cortes da Igreja se quisesse acusar um 

clérigo, enquanto que as Cortes eclesiásticas vinham ampliando a sua jurisdição sobre uma 

ampla variedade de questões de natureza civil.  

 Esta crescente autoridade da Igreja afetou Henrique II onde realmente o prejudicava 

– em suas finanças –, pois a cada ano as Cortes da Igreja cobravam por suas multas mais 

dinheiro do que toda a receita da Coroa.
55

   

 Como reação a tal preponderância jurisdicional e econômica, HOWARD 

GOLDSTEIN
56

 destaca que “Henrique II primeiro tentou resolver esses problemas com a 

criação da Constituição de Clarendon, um documento finalmente concretizado no ano de 

1164, após uma rejeição inicial de Thomas Becket, Chanceller da Inglaterra e expoente da 

Igreja”.  

 A Constituição de Clarendon inicialmente permitiu que oficiais do Estado 

prendessem e acusassem clérigos, os quais eram normalmente investigados e processados 

                                                 
54

 - BACH, Lydia Marie. Developpement…cit., p. 28. 

55
 - GOLDSTEIN, Howard W. Grand Jury practice…cit., item 2.02.  

56
 - Grand Jury practice…cit, item 2.02. O episódio envolvendo Henrique II e Thomas Becket é um marco na 

história britânica e revela importante dado para o modelo de júri inglês do século XII, levando LOYN, H.R. 

Dicionário da Idade Média. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997, p. 44, a assim resumir o episódio: “Em 1.154, 

Becket foi nomeado chanceller real e demonstrou ser um eficiente e leal servidor. Em 1162 foi nomeado 

arcebispo de Cantuária (Canterbury). Após sua eleição, mudou sua orientação política e começou resistindo 

vigorosamente às constantes violações das liberdades eclesiásticas por parte do monarca. A situação tornou-

se crítica a respeito da questão dos clérigos criminosos, sustentando Becket que eles não deveriam ser 

punidos pelos tribunais seculares. Recusou-se a aceitar as Constituições de Clarendon (1164) e fugiu para a 

França (...)”. Disso decorre a afirmação de Bec et como Chanceller do Rei e expoente da Igreja ao mesmo 

tempo.   
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pela Cortes eclesiásticas. Em contrapartida no jogo de poder entre a Coroa e a Igreja, a 

Constituição de Clarendon estabeleceu um sistema no qual as acusações contra leigos 

poderiam ser iniciadas por doze acusadores que prestavam juramento diante do Bispo
57

.   

 Henrique II buscou, com a Constituição de Clarendon, balancear os poderes, até 

então preponderantemente eclesiásticos, entre a Coroa e a Igreja. 

 Contudo, o preconizado balanceamento de poderes realizado por Henrique II foi, na 

realidade, o começo do processo de intimidação e redução do Poder papal por parte da 

Coroa.  

 O exato momento da reação autoritária da Coroa se deu quando Thomas Becket, 

então Arcebispo de Cantuária nomeado pelo Rei Henrique II para servir a este, repudiou a 

Constituição de Clarendon por ser contrária aos interesses de quem ele representava – a 

Igreja Católica –, levando Henrique II a reagir imediatamente instituindo as chamadas 

Cortes de Clarendon, que retiravam muitos dos poderes, sobretudo, das Cortes 

eclesiásticas.   

 As Cortes de Clarendon previam um júri de doze homens de cada cem e quatro 

homens de cada vila para juntos examinarem casos de roubos, furtos, assassinatos, e outros 

crimes que afetavam a comunidade local. Os jurados chamados eram encarregados de 

apresentar acusações baseadas em seus conhecimentos a respeito de ocorrências em suas 

comunidades
58

.  

 Henrique II, porém, encontrou outra utilidade para o júri, destacando-o como um 

júri de apresentação ou acusação. Em vez de se dirigir a uma investigação específica para 

um julgamento, dirigia-se de forma generalizada, exigindo o monarca que cada um de seus 

vizinhos informasse de quem eles suspeitavam ter cometido determinados crimes
59

.  

                                                 
57

 - GOLDSTEIN, Howard W. Grand Jury practice…cit., item 2.02.  

58
 - GOLDSTEIN, Howard W. Grand Jury practice…cit., item 2.02. 

59
 - DEVLIN, Patrick. Trial by Jury…cit., p. 9. A propósito desse chamado júri de apresentação e acusação, 

esclarece MALAN, Diogo Rudge. Direito ao confronto...cit., p. 30, que “até o final da Idade Média as 

pequenas comunidades agrícolas interligadas da Inglaterra usavam o instituto do Júri com feição bastante 

diversa da atual. Com efeito, à época, o júri era um órgão de investigação. Os jurados eram recrutados dentre 

os habitantes do local do crime porque havia a suposição de que eles fossem mais propensos a ter 

conhecimento pessoal dos fatos sob julgamento ou, pelo menos, pudessem obter com facilidade tal 

conhecimento por meio de seus círculos pessoais. Assim, os jurados entrevistavam eventuais testemunhas de 
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 Veja-se que ao mesmo tempo em que os jurados examinavam os casos criminais, 

eles mesmo apresentavam essas acusações de acordo com o que cada jurado obtinha de 

conhecimento acerca dos crimes em sua comunidade por meio de seus vizinhos, levando-

nos a concluir que esse júri de doze homens criado pelas Cortes de Clarendon constituiu 

um eficaz instrumento de controle do poder punitivo em favor da Coroa.  

 O resultado de tudo o que este corpo de investigadores/acusadores apresentava 

significava a representação da visão de culpa da comunidade sobre as ocorrências 

criminosas, devendo o imputado ser julgado pelo Tribunal do Rei.   

 A partir disso, rompendo-se com o modelo de utilização do júri com fins 

eminentemente investigativos preconizado pelas Cortes de Clarendon, constrói-se, então, o 

procedimento do júri estribado no grand jury, vislumbrando-se uma trégua no embate entre 

Coroa e Igreja.  

 Conforme dispunha o artigo 6º da Constituição de Clarendon, que significou uma 

espécie de acordo entre as relações da Igreja e do Estado, consignou-se que os laicos não 

deveriam ser perseguidos pelos Tribunais eclesiásticos por simples ouvir-dizer, rumores 

públicos ou denúncias anônimas.  

 Em 1166, as Cortes de Clarendon secularizam o uso da acusação por vizinhos, 

aplicando-a também aos Tribunais reais, criando-se um procedimento padrão para 

quaisquer tipos de acusação, fosse para os membros do Clero, fosse para os membros da 

Coroa.  

 A partir dessa alteração nas Cortes de Clarendon em 1166, as persecuções penais 

foram precedidas de uma acusação prévia feita sob juramento (presentment) de doze 

proprietários livres
60

.  

 A persecução criminal se iniciava, então, a partir de um presentment, o qual 

correspondia à delatio de um crime para que, após uma verificação prévia, fosse submetido 

à apreciação do grand jury, correspondendo o presentment à nossa atual denúncia pelo 

momento em que ocorria e pela inexistência de material probatório até então.  

                                                                                                                                                    
maneira informal, fora do tribunal, formavam sua convicção e depois compareciam perante o juiz para 

proferir seu veredito”. 

60
 - BACH, Lydia Marie. Developpement…cit., p. 28.   
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 Segundo WILLIAM BLACKSTONE
61

 “o presentment é a declaração ou 

denunciação aos grand jurors, de um delito qualquer, após seu conhecimento ou 

observação”.  

 O presentment significou, portanto, uma quebra da prática de investigações 

generalizadas realizadas pelos membros do júri sem qualquer espécie de controle.  

 A análise do eventual material probatório existente ficava a cabo do ato 

subsequente do procedimento do júri inglês de 1166, a dizer, o indictment, que 

correspondia à formulação da acusação ao grand jury após aprofundada cognição do 

material probatório produzido com o presentment.   

 O indictment, por sua vez, para WILLIAM BLACKSTONE
62

, correspondia ao “ato 

de uma acusação por escrito, por crime ou delito, contra uma ou várias pessoas, deferida 

por um grand jury, e a declaração, sob juramento deste grand jury, sobre esta acusação”.  

 Desse modo, o grand jury apreciava uma acusação escrita relativa à acusação por 

alta traição, crime ou contravenção apresentada sob juramento de doze ou mais idôneos 

homens da região, devidamente nomeados, não devendo exceder a vinte e três, que 

constituíam o júri de acusação instituído para julgar a admissibilidade da acusação após a 

análise probatória e, sendo o caso, submeter a causa ao júri de julgamento ou petty jury
63

.   

 Ressalte-se que essa instrução preparatória corrente na corte de jurisdição sumária a 

partir do presentment para a posterior sujeição ao grand jury era revestida de 

contrariedade, permitindo ao imputado apresentar testemunhas, além de conferir ao seu 

interrogatório um caráter de meio de defesa com a preservação do direito ao silêncio sem 

prejuízo de interpretação desse silêncio
64

.  

 Isso aproxima a decisão proferida pelo grand jury ao ato decisório da pronúncia 

atual não apenas pelo momento em que ambas, nos seus respectivos procedimentos, se 

verificam, mas, sobretudo, por suas características, sobretudo, aquela referente ao debate 

                                                 
61

 - Commentaires …cit., v. VI, pp. 167/169.  

62
 - Commentaires …cit., v. VI, pp. 167/169. 

63
 - FORSYTH, William. Trial by Jury…cit., p. 215. 

64
 - ALMEIDA JUNIOR, João Mendes de. O Processo criminal...cit., v. I, p. 256.  
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sobre a admissibilidade da acusação posta para que, somente após essa verificação, seja o 

acusado submetido a julgamento
65

.  

 Além disso, a apreciação do grand jury sobre a admissibilidade da acusação era já 

consubstanciada por um material probatório considerável, sobretudo, de provas 

testemunhais, permitindo uma cognição mais ampla sobre o conteúdo acusatório.  

    Com isso, considerando-se a instituição do grand jury inglês como mecanismo para 

a verificação fático-probatória das acusações antes realizada de forma discricionária e 

diante da substituição da atividade investigativa dos membros do júri pela atividade de 

análise de provas, vislumbra-se a razão de ser do juízo de acusação do grand jury como 

efetivo instrumento de admissibilidade de acusação e de “filtragem de acusações”
66

.  

 

1.3.2 O grand jury como garantia procedimental 

 Tratando-se o grand jury de uma fase procedimental disposta a realizar uma 

“filtragem da acusação”, logo revela a sua característica de garantia do próprio 

procedimento penal.  

                                                 
65

 - Concorda com essa assertiva, ALMEIDA JUNIOR, João Mendes de. O Processo criminal...cit., v. I, pp. 

258 259, ao asseverar que “o procedimento do indictment e do grand jury pode ser comparado ao dos arts. 

242 a 253 do nosso Código e revela a semelhança com o Jury de accusacao ai estabelecido”  e PIMENTA 

BUENO, José Antonio. Apontamentos sobre o processo criminal pelo jury. Rio de Janeiro: Typ imperial, 

1849, p. 59, ao destacar que “Pela legislação inglesa e americana a sustentação ou revogação da pronuncia 

pertence ao grand jury, que é composto dos principais cidadãos, pois que exige-se qualificação ainda mais 

depurada que para o pequeno jury”. Registre-se que ambos os autores se referem ao Código de Processo 

Criminal de 1832. Também nesse sentido afirma MENDES DE ALMEIDA, Joaquim Canuto. Ação Penal: 

Análises e Confrontos. São Paulo: Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Tese (Cátedra), 1938, 

p. 140, que “o grande júri tem por função aprovar ou reprovar o projeto do ato de acusação ou Bill of 

indictment; e, em conseqüência, sujeitar o réu a prisão e livramento. Profere, como diriam os franceses, a 

mise en accusation  ou, como a denominariam os italianos, o invío a giudizio . Para nós, é a sustentação da 

pronúncia”. Adiante se verá a diferença entre decisão de pronúncia e decisão de sustentação da pronúncia no 

direito brasileiro. 

66
 - Reforça-se novamente aqui a não intenção de se pensar o modelo analisado do júri na Idade Média 

britânica e se transpor para o nosso modelo atual. Evidentemente a comparação direta é indevida por se tratar 

em de momentos jurídico-políticos absolutamente distintos. No entanto, a análise é focada dentro de cada 

modelo jurídico e, cada mudança e/ou evolução que se vislumbre deve ser vista exclusivamente segundo o 

modelo na qual reside a mudança, conforme afirmado quando se concluiu que a inclusão do presentment e do 

indictment no modelo do grand jury inglês das Cortes de Clarendon foi um inegável avanço em relação ao 

modelo lá existente até então, a saber, aquele executado pelas cortes eclesiásticas, que admitiam, entre outras, 

a instauração de processos com base em ouvir-dizer, rumores públicos ou denúncias anônimas.   
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 Isso devido ao fato de que o juiz de admissibilidade que reveste a decisão do grand 

jury sobre o indictment se deu para dar regramento às imputações e afastar a persecução 

desregrada de outrora instaurando uma fase procedimental entre a imputação inicial e o 

julgamento.  

 De todo o modo, conforme a alteração ocorrida nas Cortes de Clarendon em 1166 

em relação ao grand jury, criou-se um obstáculo a mais para o prosseguimento da 

acusação, i.e, independentemente do que estava por trás da intenção de Henrique II, o 

grand jury significou inegável garantia para quem era submetido a uma investigação 

criminal, dificultando-se o trabalho do acusador
67

.  

 O grand jury, portanto, conferiu ao acusado proteção contra eventuais excessos que 

viessem a ser perpetrados em seu desfavor, garantindo uma apreciação da prova para que 

houvesse o julgamento.  

 O modelo de júri preconizado por Henrique II foi um marco na estruturação do 

modelo do Júri, sendo o responsável pela evolução que acarretou para os demais modelos 

de júri que o seguiram.  

 Apesar das ressalvas que o grand jury inicialmente instituído por Henrique II em 

1164 possa ter e a despeito de tais críticas serem verídicas e legítimas – não desprezamos 

tais críticas e até concordamos com elas
68

 – a alteração feita em 1166 modificou a estrutura 

                                                 
67

 - Nesse sentido apontam MCCONVILLE, Mike e MILSKY, Chester. Jury trials and plea bargaining: A 

true history. Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing, 2005, pp. 33/34, que “o grand jury foi uma 

instituição inglesa designada como forma de proteção contra o exercício arbitrário da autoridade na prisão e 

na persecução”. Nessa direção segue a lição de BLACKSTONE, William. Commentaires …cit, v. VI, p. 170, 

detalhando o procedimento do grand jury: “Os membros do grande júri são instruídos preliminarmente dos 

artigos que devem ser objeto de sua análise, pelo juiz que preside o tribunal. Eles se retiram, em seguida, e 

recebem as acusações ou indictements que lhes são remetidas em nome do rei, mas sobre a persecução de 

qualquer denunciador privado (...) em seguida deve ser submetida a um júri ordinário e julgada; e os 

membros do grande júri devem somente pesquisar e declarar, sob a fé de seu juramento, se há motivo 

suficiente de por em causa o imputado, para que responda às acusações que lhe são imputadas. De resto, faz-

se que eles sejam absolutamente persuadidos da verdade de uma acusação, não devendo se contentar 

simplesmente de probabilidades distantes; isto seria uma doutrina que poderia favorecer as vistas mais 

opressivas . (sem destaques no original). Contrário a essa visão garantista do grand jury, destaca 

GOLDSTEIN, Howard W. Grand Jury practice…cit, item 2.02 que “os organismos acusatórios estabelecidos 

pela Corte de Clarendon serviram apenas uma das duas funções hoje atribuídas ao grand jury – a de espada. 

Como originariamente estabelecido, o grand jury foi nada mais do que um braço acusatório da coroa, 

largamente temido e geralmente visto como um abuso para a liberdade dos cidadãos”.  

68
 - Ressalte-se, com base em GOLDSTEIN, Howard W. Grand Jury practice…cit, item 2.02, outros 

objetivos não tão nobres para a criação do júri de acusação por Henrique II: “meio para permitir que o rei 

possuísse maior poder sobre o clero; meio para que o rei arregimentasse mais cidadãos perspicazes dentro das 
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e natureza do procedimento do grand jury, contribuindo para a sistematização de um juízo 

da acusação como “filtragem” das imputações feitas pelos investigadores como medida 

prévia ao julgamento
69

.   

 No entanto, a despeito de toda sua importância para o modelo de Júri em todo o 

mundo e em todos os tempos, o grand jury, embora no século XIX tenha sido substituído 

por uma eficiente força policial e por magistrados comprometidos, foi abolido pelo 

Administration of Justice act da Inglaterra de 1933. 

 Com a análise do grand jury inglês e a partir de sua sistematização, aperfeiçoando o 

juízo sobre a admissibilidade da acusação instituído pela nomen recipere do procedimento 

das quaestiones perpetuae, estabiliza-se o grand jury como fase procedimental de 

admissibilidade da acusação em sentido mais próprio, revelando, em face disso, o seu 

aspecto de garantia do procedimento.  

 O grand jury, portanto, constitui uma fase importantíssima para o desenvolvimento 

do que hoje se tem no Brasil como decisão de pronúncia que, por sua vez, como já dito, 

configura-se como um instituto heterodoxo em virtude do longo caminho que trilho até a 

atualidade, sendo o nosso objetivo acompanhar parte desse trajeto para melhor e 

criticamente compreendê-la.  

 

1.4 A pronúncia nas Ordenações do Reino de Portugal 

 A análise do direito lusitano ao longo dos tempos é sempre relevante para o estudo 

histórico do direito no Brasil que herdou grande parte dos institutos jurídicos daquele país 

também em matéria criminal, não se podendo analisar com profundidade qualquer instituto 

jurídico nacional sem verificar os históricos textos e ordenamentos portugueses.   

                                                                                                                                                    
ocorrências de crimes em suas comunidades de modo a ter mais controle sobre os senhores feudais; meio 

pelo qual o rei poderia arrecadar mais dinheiro”.  

69
 - Nesse sentido o próprio GOLDSTEIN, Howard W. Grand Jury practice…cit, item 2.02, outrora crítico 

do grande júri criado por Henrique II, admite que “tendo o grand jury que decidir se acusações criminais 

seriam realizadas foi incluído na Carta Magna como um direito garantido”. Adiante, voltando a criticar o 

citado órgão, adverte que “de qualquer modo, a função protetora do grand jury não se desenvolveu até o final 

do século II”.  
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 A razão para a análise do direito português logo após o estudo do clássico júri 

inglês decorre do fato de ser este o marco final no que concerne ao juízo de 

admissibilidade da acusação até o surgimento das Ordenações portuguesas, daí a razão 

para mais este “salto” metodológico do sistema do júri inglês do século XII para a análise 

do direito português já no século XV com as Ordenações Afonsinas datas de 1446.  

 Isso porque entre os séculos XIII e XIV, período compreendido como a Baixa Idade 

Média, dominou a Inquisição, fundada no sistema da “prova legal” e na legalização da 

tortura para a obtenção da confissão, considerada a rainha das provas
70

.    

 A análise das primeiras Ordenações de Portugal, denominadas de Ordenações 

Afonsinas, mesmo nem chegando a ser aqui utilizada em face da inexistência de um Estado 

brasileiro durante a sua vigência
71

, não surtirá efeito para o estudo da origem da pronúncia 

e seu consequente ingresso na ordem brasileira, pois, tratava-se de um procedimento 

criminal que sofria enorme influência inquisitiva do Direito Romano e do Direito Canônico 

medieval, incorporando muitas das práticas desses sistemas
72

.  

 As Ordenações Afonsinas constituíram, portanto, um procedimento açodado e 

heterodoxo ao se prever aplicação subsidiária do Direito Canônico e do Direito Romano
73

. 

 O procedimento criminal era procedido de três maneiras distintas: pela acusação; 

pela denúncia e pela inquirição. A acusação ocorria pela inscrição no auto de querela, 

enquanto que a denúncia não podia ser inscrita porque ocorria de forma secreta e, por fim, 

a inquirição era procedida ex officio
74

. 

                                                 
70

 - Nesse sentido, v. ZANOIDE DE MORAES, Maurício. Presunção...cit., p. 47. 

71
 - Conforme salientado por ZAPPALÁ, Amália Gomes. A Pronúncia em um sistema de garantias. São 

Paulo: Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Tese (Doutorado), 2004, p. 50, “não se pode falar 

de uma efetiva aplicação das Ordenações Afonsinas no Brasil, pois seu período de vigência antecede as 

primeiras providências para a colonização do país, empreendidas em 1530, por D. João III”.  

72
 - ALMEIDA JUNIOR, João Mendes de. O Processo criminal...cit., v. I, p. 119.  

73
 - ALMEIDA JUNIOR, João Mendes de. O Processo criminal...cit., v. I, p. 119. Nesse sentido, IRIBURE 

JÚNIOR, Hamilton da Cunha. A pronúncia no procedimento do Tribunal do Júri brasileiro. São Paulo: 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, (Tese de Doutorado em Direito), 2009, p. 111, afirma que 

“em tais Ordenações se seguiu um procedimento probatório híbrido com a manutenção das práticas romanas 

de investigação das provas. As inquirições utilizadas pelos eclesiásticos e alguns costumes das civilizações 

da Antiguidade foram um dos parâmetros caracterizadores da aplicação do processo criminal de então”.  

74
 - ALMEIDA JUNIOR, João Mendes de. O Processo criminal...cit., v. I, p. 120.  
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 Após o início da persecução criminal era realizada uma espécie de instrução a partir 

da citação do imputado para o seu interrogatório, oitiva de testemunhas e para a sua defesa 

antes do julgamento do feito pelo juiz
75

.  

 Não houve, assim, qualquer manifestação de juízo de admissibilidade da acusação 

no curso das Ordenações Afonsinas.  

 Seguindo o percurso cronológico da busca das origens lusitanas do juízo de 

acusação com a análise das Ordenações Manuelinas de 1521, as quais constituíram 

inegável avanço em relação às suas antecessoras Afonsinas, apresentando uma redação 

mais concisa e objetiva embora tenha mantido a estrutura em cinco Livros
76

.  

  A concretização desse avanço das Ordenações Manuelinas se deve à estruturação 

do processo criminal com o surgimento da figura do Promotor de Justiça exercendo as 

funções de ministério público cível e criminal e das apelações das sentenças finais e das 

decisões interlocutórias irreparáveis, verificando-se que poucas foram as alterações feitas 

pelas sucessoras Ordenações Philipinas
77

. 

 O processo criminal nas Ordenações Manuelinas iniciava depois da querela, depois 

da devassa
78

 ou depois da denúncia, que sujeitavam o réu à prisão preventiva
79

.  

                                                 
75

 - ALMEIDA JUNIOR, João Mendes de. O Processo criminal...cit., v. I, p. 120.  

76
 - IRIBURE JÚNIOR, Hamilton da Cunha. A pronúncia...cit., p. 114.  

77
 - ALMEIDA JUNIOR, João Mendes de. O Processo criminal...cit., v. I, pp. 132/133.  

78
 - Na lição de ALMEIDA JUNIOR, João Mendes de. O Processo criminal...cit., v. I, pp. 143 145, “as 

devassas eram inquirições para a informação dos delitos e não possuíam valor judicial para efeito de 

julgamento, pois as inquirições ocorriam sem citação da parte, valendo, contudo, para o efeito da prisão 

preventiva. Por sua vez, a querela era a delação que alguém fazia de um fato criminoso, ou no interesse 

público, ou como ofendido, lavrando-se disso o competente auto”. Segundo PEREIRA E SOUSA, Joaquim 

José Caetano. Primeiras linhas sobre o processo criminal. 4ª ed. Lisboa: Impressão Regia, 1831, pp. 17/18, 

“devassa é a informação do delito tomada por autoridade do Juiz para castigo dos delinqüentes e conservação 

do sossego público, sendo gerais e especiais, essas supunham a existente do delito e incerto o agressor, 

enquanto que as devassas gerais se davam sobre delitos incertos”. Em outra passagem, PEREIRA E SOUSA, 

Joaquim José Caetano. Primeiras linhas...cit., p. 33, afirma que “distinção entre a devassa e a querela ocorre 

pelo fato de que naquela o juiz procede em razão do seu Ofício, enquanto que na querela procede a 

requerimento da parte. Posteriormente, contudo, as Cortes portuguesas extinguiram todas as devassas e 

transformaram as querelas nas queixas dadas pelo ofendido, seu pai, mãe, tutor, curador ou cônjuge, através 

da lei de 12 de novembro de 1821”.  

79
 - ALMEIDA JUNIOR, João Mendes de. O Processo criminal...cit., v. I, p. 134.  



 41 

 

 Nos procedimentos dos casos mais graves, para que o juiz recebesse a querela 

dando início à ação criminal, deveria exigir juramento do autor da querela e a sua 

confirmação por uma testemunha
80

.  

 Caso o autor da querela não apresentasse a(s) testemunha(s) necessária(s) ao 

recebimento da querela e início da ação criminal, determinava o Título 42, § 19, do Livro 

V, das Ordenações Manuelinas que o então querelante mandaria citar o querelado dando o 

libelo a ele para a apresentação da querela, realizando-se uma espécie de instrução para o 

recebimento da ação criminal.  

 Esse procedimento constitui o “gene” do juízo de admissibilidade da acusação que 

viria a ser corporificado mais tarde, levando parcela importante da doutrina a creditar às 

Ordenações Manuelinas a origem da pronúncia no Reino de Portugal
81

.  

 Esse procedimento foi mantido na sua base pelas Ordenações Philipinas datadas de 

1603, as quais dividiram a persecução de acordo com a natureza do delito: público ou 

particular, iniciando-se este por iniciativa do ofendido por meio da querela e aquele por 

meio de qualquer pessoa do povo que tivesse notícia do crime pela querela ou denúncia
82

.  

 A diferença foi a instituição da pronuntiatio pelas Ordenações Philipinas, que era a 

sentença dada sobre a devassa ou sobre o summario das querelas (Livro V, título 117, § 12; 

§§ 18 e 19), sujeitando ao fim o querelado a julgamento
83

.  

 A acusação era precedida essencialmente da querela, do corpo de delito e da 

pronúncia. A pronuntiatio funcionava como elemento do procedimento preparatório da 

                                                 
80

 - ALMEIDA JUNIOR, João Mendes de. O Processo criminal...cit., v. I, p. 134.  

81
 - Nesse sentido, ZANGARI, Mario. Natureza...cit., p. 7, ao afirmar ter sido nas Ordenações Manuelinas 

que se deu o surgimento da hoje chamada Pronúncia conclui que “em 1521 foram publicadas as Ordenações 

Manuelinas chamadas também Código Manuelino. Neste estatuto, o Libellum Inscriptionis sofre profunda 

evolução, dando origem a Pronuntiatio , pela qual o magistrado julgava admissível a querela ou a devassa, 

declarava o nome do réu e a maneira do julgamento”. Seguem esse posicionamento, ZAPPA , Amália 

Gomes. A pronúncia...cit., p. 51, ao aduzir que “As Ordenações Manuelinas introduziram a pronúncia como 

decisão que encerrava a formação da culpa. A pronúncia, como decisão tomada pelo juiz sobre a devassa ou 

querela, e que sujeitava o querelado à acusação, começa a ser posta em prática nas Ordenações Manuelinas, 

permanecendo, nos mesmos moldes, nas Filipinas”  e IRIBURE JÚNIOR, Hamilton da Cunha. A 

pronúncia...cit., p. 115, concluindo que “nos termos do controle da admissibilidade das acusações 

formuladas, ínsita no bojo das Ordenações Manuelinas, estava prevista a pronúncia. Este ato processual era 

da competência do magistrado que analisava a devassa ou querela e encerrava a culpa do acusado. Sendo 

pronunciado, o réu encontrava-se submetido aos patamares da acusação para ser encaminhado a julgamento”. 

82
 - IRIBURE JÚNIOR, Hamilton da Cunha. A pronúncia...cit., pp. 120/121.  

83
 - ALMEIDA JUNIOR, João Mendes de. O Processo criminal...cit., v. I, p. 142/143.  
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acusação e julgamento precedendo, pois, a acusação em juízo tanto nos delitos particulares 

quanto nos delitos públicos
84

.  

 Na codificação philipina, a pronúncia era a “sentença” do juiz que declarava o réu 

suspeito do delito, fazia objeto da devassa ou da querela contra ele dada e o colocava no 

rol dos culpados. Dava-se quando provado estivesse o crime e descoberto o seu autor
85

, 

tendo-se por base o corpo de delito e os indícios de autoria como requisitos da pronúncia
86

.  

 Duas foram, portanto, as diferenças básicas entre o “embrião” lusitano da pronúncia 

das Ordenações Manuelinas e a pronúncia das Ordenações Philipinas: a primeira se refere 

à prova e a segunda diz respeito à organização do procedimento.  

 Nessa linha, a disciplina das provas foi mais detalhada pelas Ordenações 

Philipinas
87

, acarretando uma maior sistematização do seu procedimento criminal
88

.  

 Embora a pronúncia das Ordenações Manuelinas e Philipinas ocorresse de forma 

rústica e se destinasse a iniciar a ação criminal em juízo – diferentemente de como ocorre 

atualmente com a pronúncia –, já constituía um juízo de admissibilidade da acusação e 

contribuiu para o processo evolutivo desse instituto.  

 Vê-se, assim, que, na realidade, o que ocorre é a mutação de um instituto jurídico 

durante os séculos para se amoldar ao ordenamento que lhe agasalha. Foi e segue sendo 

assim com a pronúncia.  

 Assim esclarece JOÃO MENDES DE ALMEIDA JUNIOR
89

 ao concluir que “a 

nominis delatio do processo romano, isto é, a fórmula pela qual o acusador nomeava o 

                                                 
84

 - PEREIRA E SOUSA, Joaquim José Caetano. Primeiras linhas...cit., p. 97. 

85
 - PEREIRA E SOUSA, Joaquim José Caetano. Primeiras linhas...cit, p. 56.  

86
 - ALMEIDA JUNIOR, João Mendes de. O processo...cit, v. I, p. 147; PIERANGELI, José Henrique. 

Processo penal: evolução histórica e fontes legislativas. 2ª ed. São Paulo: IOB Thomson, 2004, p. 61. Veja-

se já a necessária imbricação da pronúncia portuguesa com a atual decisão de pronúncia do direito pátrio, no 

que concerne aos requisitos nos quais se baseava o juiz para pronunciar, a dizer, o corpo de delito e o indícios 

de autoria.  

87
 - IRIBURE JÚNIOR, Hamilton da Cunha. A pronúncia...cit., p. 122. 

88
 - Nesse sentido ALMEIDA JUNIOR, João Mendes de. O processo criminal...cit, v. I, p. 147, elucida que 

“as provas eram o corpo de delito e os indícios para a pronúncia  a confissão, os instrumentos, as testemunhas 

e os tormentos para o julgamento”.  

89
 - O processo criminal...cit., v. I, p. 142. Essa idêntica lição é reproduzida por MENDES DE ALMEIDA, 

Joaquim Canuto. A contrariedade...cit., p. 73. 
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acusado, qualificava o crime e estabelecia as questões do processo, foi pouco a pouco 

ficando a cargo do juiz, até se transformar na pronuntiatio, ou a sentença sobre a devassa 

ou sobre a querela, pela qual o juiz declarava do réu, o crime e o modo de livramento”.  

 Não se está a falar, ainda, de júri em Portugal. A instituição do júri, propriamente 

dita, só ocorreu bem posteriormente, no ano de 1841
90

.   

 No procedimento do júri originalmente instituído em Portugal em 1841, as fases de 

admissibilidade da acusação e do julgamento foram também nomeadas de júri, 

constituindo-se, em num júri duplo: o júri de pronúncia e o júri de sentença, 

assemelhando-se ao modelo do júri inglês clássico, cabendo ao primeiro declarar se tem 

lugar a acusação, enquanto que o segundo intervinha para declarar se estava ou não 

provado o fato controvertido ou o crime pelo qual o réu fora acusado
91

. 

 Veja-se que no século XIX a estrutura do júri instituído em Portugal, especialmente 

do júri de acusação, já possui traços assemelhados à pronúncia do procedimento do 

Tribunal do Júri brasileiro hodierno, confirmando o que se afirmou sobre a evolução dos 

institutos jurídicos ao longo dos tempos.   

 Finalmente, antes de se passar à análise da evolução histórica da pronúncia no 

direito brasileiro, reforça-se a sua análise histórica para entender em que a mesma consiste, 

compreender sua evolução em outros sistemas jurídicos históricos e, então, analisar como 

se dera seu ingresso no Brasil para que se compreenda sobretudo, a sua natureza jurídica e 

função que exerce no procedimento.  

 Veja-se, portanto, que com a nomen recipere do procedimento das quaestiones 

perpetuae romano tem início o juízo de admissibilidade da acusação até então 

desconhecido ao se criar um momento para o início da persecução, outro momento distinto 

de análise da admissibilidade dessa acusação e, finalmente, outro momento para o 

julgamento. Apesar de não sistematizado, inegavelmente foi o primeiro juízo de 

admissibilidade da acusação equiparável à pronúncia.  

                                                 
90

 - Segundo NETO, Eduardo Diniz. Do parnaso aos trópicos: origem e evolução do tribunal do júri. Revista 

de Direito Público da Universidade Estadual de Londrina. Londrina, Ano 1, ed. n. 3, 2006, p. 21, “foi 

sobretudo com a Novíssima Reforma Judiciária de Costa Cabral, diploma instituído pelo decreto de 21 de 

Maio de 1841, sob o reinado de D. Maria II, que o júri penetrou na prática da organização judiciária, 

consolidando-se, apesar das várias alterações que viria a sofrer nesse interregno, até 1927”.  

91
 - NETO, Eduardo Diniz. Do parnaso aos trópicos...cit., p. 21.   
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 Por sua vez, com o grand jury instituído pelo clássico júri inglês houve uma 

organização, formatação e sistematização da admissibilidade da acusação, mantendo-se 

órgãos distintos para a apreciação da abertura da persecução, da admissibilidade da 

acusação e do julgamento, destacando-se decisões bem definidas para tanto, sendo o 

responsável pela estabilização do juízo de acusação como fase e garantia procedimental. 

Daí a relevância do grand jury para o direito anglo-americano, continental e brasileiro.  

 Enfim, embora a(s) pronúncia(s) do direito português tenha(m) significado um 

retrocesso em relação aos dois precedentes históricos, deve-se destacar a influência, 

sobretudo das Ordenações Philipinas para dar os contornos e o conteúdo que perfazem a 

atual decisão de pronúncia, determinando, por exemplo, os requisitos suficientes ao seu 

êxito, a rigor, análise do corpo de delito e dos indícios de autoria. Isso, nos dias de hoje, 

nada mais é que a prova da existência do fato e os indícios suficientes de autoria.  

 Diante de tudo o que se expôs, vê-se bem o processo de evolução de vários sistemas 

jurídicos pretéritos que, com as suas decisões/sentenças de pronúncia, contribuíram para a 

formação de um juízo de admissibilidade da acusação no Brasil.  

 

1.5. O juízo de admissibilidade da acusação e seu ingresso no direito 

brasileiro  

 Diante de tudo o que já se analisou e com base nesses dados se analisa, então, como 

essa evolução histórica do juízo de admissibilidade da acusação se deu até o seu ingresso 

na primária codificação processual penal brasileira do século XIX.   

 Essa análise histórica dos anteriores juízos de admissibilidade da acusação 

descortina as diversas características, naturezas político-jurídicas e funções que os 

diferentes juízos de admissibilidade da acusação possuíram, além de suas alterações 

sofridas ao longo dos tempos, citando-se como exemplo a radical mudança ocorrida com o 

grand jury inglês, o qual foi criado como órgão investigativo passando depois à garantia 

procedimental
92

.  

                                                 
92

 - v. itens 1.3.1 e 1.3.2 supra.  
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 A análise dessa evolução no Brasil percorrerá as principais normas reitoras do tema 

ao longo de sua história legislativa considerando as diversas leis, decretos e/ou 

regulamentos que trataram da admissibilidade da acusação até a entrada em vigor do 

Código de Processo Criminal do Império de 1832.  

 Nesse percurso, ver-se-á que o juízo de admissibilidade da acusação já foi chamado 

de jury de acusação, juízo de acusação, sustentação da pronúncia, sentença de pronúncia e, 

por fim, decisão de pronúncia.  

 O pioneiro registro legal sobre o juízo de admissibilidade da acusação no Brasil, já 

com o nome de pronúncia, se dá com a Constituição Política do Império de 1824
93

, que deu 

os contornos gerais do procedimento criminal a ser adotado.   

 Pela Constituição do Império, o Judiciário era composto pelos juízes e pelos 

jurados
94

, sendo os primeiros responsáveis pela aplicação da lei e estes pela apreciação dos 

fatos
95

.  

 A regulamentação detida do procedimento criminal se deu com o Decreto de 17 de 

abril de 1824, que previu uma instrução eminentemente pública para a inquirição do autor 

ou do réu, dando às partes o direito de confronto das testemunhas sobre questões pessoais 

das testemunhas e até sobre possíveis inverdades contadas pelas testemunhas em seus 

depoimentos, conforme dispunham os seus artigos 2º e 3º, respectivamente.  

 O Decreto dispõe, ainda, o interrogatório do réu também com a possibilidade de 

perguntas das partes em uma audiência necessariamente pública.  

 Por fim, segundo o artigo 7º do Decreto, após o término dos atos processuais as 

causas deveriam ser finalmente julgadas.  

 Vê-se que não há nesse Decreto uma sequência lógica do procedimento a ser 

seguido e nem do seu juízo de admissibilidade da acusação. O que se verifica é a descrição 

                                                 
93

 - Art. 159, da Constituição do Império de 1824: “Nas Causas crimes a Inquirição das Testemunhas, e 

todos os mais actos do Processo, depois da pronuncia, serão publicos desde já”. (sem destaques no 

original).   

94
 - Art. 151, da Constituição do Império de 1824: “O Poder Judicial independente, e será composto de 

Juizes, e Jurados, os quaes terão logar assim no Civel, como no Crime nos casos, e pelo modo, que os 

Codigos determinarem”.  

95
 - Art. 152, da Constituição de 1824: “Os Jurados pronunciam sobre o facto, e os Juizes applicam a Lei”.  
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da forma como as inquirições das testemunhas e do réu devem ocorrer, de forma pública e 

contraditória. A única referência à pronúncia está prevista no artigo 6º, ao dispor que “as 

perguntas feitas aos réos nos casos, em que ellas têm logar, si forem feitas depois da 

pronúncia, terão a mesma publicidade que a inquirição das testemunhas...”.  

 Embora a pronúncia esteja prevista no Decreto de 1824, não existe previsão de 

como ela deva ser proferida, do momento em que ela ocorre e da estrutura que deva 

possuir.  

 No entanto, percebe-se, pela leitura do artigo 6º, que a instrução era feita, em regra, 

antes da pronúncia, i.e, a pronúncia se colocava exatamente entre a instrução processual e 

o julgamento conforme deve ser em um juízo de admissibilidade da acusação. 

 Com isso, mesmo não havendo disposição expressa sobre a pronúncia como a 

decisão responsável por submeter os feitos a julgamento, a interpretação sistemática desse 

breve procedimento e a alocação da pronúncia exatamente entre a instrução e o julgamento 

nos permite concluir que essa decisão levava a causa a julgamento em um procedimento 

marcadamente simplificado. 

 Essa conclusão só é possível se se analisar a admissibilidade da acusação no 

contexto do próprio procedimento do Decreto de 1824, e não em face do atual 

procedimento do Júri brasileiro, pois, àquele procedimento simples segue uma pronúncia 

também simples, enquanto que no atual procedimento, bem mais complexo, segue uma 

pronúncia bem mais complexa. É a ressalva a ser feita para a análise histórica de institutos 

jurídicos. 

 O juízo de admissibilidade da acusação sofre significativo avanço com a Lei de 15 

de outubro de 1827, que trata dos crimes de responsabilidade dos Ministros, Secretários e 

dos Conselheiros de Estado, contemplando-se uma admissibilidade da acusação bem mais 

criteriosa.  

 Segundo os artigos 8º e 9º desse ato normativo, qualquer cidadão poderia denunciar 

os Ministros, Secretários e Conselheiro de Estado pelos crimes nela previstos devendo 

conter a assinatura do denunciante e documentos que demonstrassem a existência dos 

delitos ou, caso fosse possível, que apresentasse declaração dessa impossibilidade. 
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 A denúncia era apreciada por uma comissão especial da Câmara dos Deputados, 

responsável pela admissibilidade inicial da acusação, que, não a rejeitando, determinaria a 

realização de instrução preliminar para a produção das provas necessárias (artigo 10º). 

 Satisfazendo-se a comissão especial da Câmara dos Deputados com a denúncia, 

determinava ao acusado respondê-la por escrito, seguindo-se a análise para o acolhimento 

ou não da exordial a ser realizada em sessão da Câmara (artigos 11, 12 e 13).  

 O recebimento da acusação era chamado de decreto de acusação, o qual deveria 

seguir para o Senado para julgamento final.  

 Diante da exposição do procedimento previsto na Lei de 15 de outubro de 1824, 

verifica-se um juízo de admissibilidade da acusação estruturado, contraditório e com a 

existência de material probatório considerável produzido diante do próprio órgão 

competente para a apreciação dessa acusação, concluindo-se ter sido esse ato normativo a 

dispor de um juízo de admissibilidade da acusação nos moldes como o que se verifica na 

modernidade.  

 Posteriormente, a Lei de 20 de setembro de 1830, relativa ao abuso da liberdade de 

imprensa, criou a chamada figura do Jury de accusação composto por jurados eleitos nas 

cidades e vilas e prevendo a realização de instrução a pedido das partes para a deliberação 

sobre a acusação (artigo 21). 

 De nítida inspiração britânica, o Jury de accusação da Lei de 1830 dispunha que, 

após a realização da instrução, os seus membros chamados de juízes de fato se retirariam à 

outra sala a portas fechadas para a resolução do objeto da acusação, indagando-lhes após o 

Presidente: “O Jury achou, ou não, matéria para accusação”, decidindo-se por maioria 

absoluta dos votos. Caso sim, recebendo-se a acusação era formado o chamado jury de 

julgação da mesma forma para o julgamento final da causa, conforme procedimento 

previsto no Título V.  

 Esse foi o caminho trilhado pela pronúncia para o ingresso no Brasil até a 

promulgação do Código de Processo Criminal de 1832, a qual incorporou inicialmente 

características das Ordenações portuguesas, sobretudo as Philipinas, servindo-se da própria 

nomenclatura (pronúncia) instituída em Portugal para, depois, incorporar características do 

modelo inglês, especialmente do grand jury.  
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1.5.1. A pronúncia desde o Código de Processo Criminal de 1832 

 Promulgado o Código de Processo Criminal de primeira instância no ano de 1832, 

têm-se bases mais sólidas para o juízo de admissibilidade da acusação no Brasil, dando-se 

os contornos que a pronúncia atualmente possui.   

 A persecução penal lato sensu era composta pela formação da culpa, pela acusação 

e pelo julgamento. A formação da culpa competia aos Juízes de Paz, responsáveis pela 

administração da justiça criminal em cada distrito sendo eleitos pelo próprio povo desses 

distritos. A acusação e seu consequente julgamento, nos crimes com pena superior a seis 

meses, passaram a ser realizados perante o Júri em processo público e oral
96

.   

 Consoante se veja na formação da culpa do Código Imperial de 1832 uma fase 

preliminar ao processo judicial, os Juízes de Paz possuíam atribuições de natureza híbrida, 

i.e, ora realizavam atividades de cunho eminentemente policial, ora eram responsáveis por 

outras atribuições de natureza jurisdicional, incluindo-se a atividade decisória
97

.  

 A formação da culpa prevista no Código de 1832 como procedimento prévio à 

acusação conferia amplos poderes investigativos ao juiz para obter os elementos 

necessários à admissão da acusação
98

.   

 Contudo, apesar de se tratar de etapa preliminar à acusação, corresponde já ao 

conteúdo da atual pronúncia ao se exigir para, o prosseguimento da denúncia e do 

processo, convencimento da existência do delito e de sua autoria
99

. 

 Entretanto, o conteúdo específico da formação da culpa se encontrava, a contrario 

sensu, no despacho que não julgava procedente a denúncia ou queixa da formação da culpa 

                                                 
96

 - ALMEIDA JUNIOR, João Mendes de. O processo criminal...cit., v. I, p. 190. 

97
 - Nesse sentido v. art. 12, do Código de Processo Criminal de 1832, ao elencar a competência dos Juízes de 

Paz: “  4  - Proceder a Auto de Corpo de delicto, e formar a culpa aos delinqüentes; § 7º - Julgar: 1º as 

contravenções (...); 2º os crimes, a que não esteja imposta pena maior, que a multa até cem mil réis, prisão, 

ou desterro até seis meses (...)”.   

98
 - Nessa direção segue a lição de ALMEIDA JUNIOR, João Mendes de. O processo criminal...cit., v. II, p. 

219, ao definir a formação da culpa como “série de actos preliminares da accusação”.   

99
 - Art. 144, do Código de Processo Criminal de 1832: “Se pela inquirição das testemunhas, interrogatório 

ao indiciado delinquente, ou informações, a que tiver procedido, o Juiz se convencer da existência do 

delicto, e de quem seja o delinquente, declarará por seu despacho nos autos que julga procedente a queixa 

ou a denúncia”.  



 49 

 

ao se exigir “pleno conhecimento do delito, ou indícios veementes de quem seja o 

delinquente”
100

. 

 A partir daí, com exceção do momento em que ocorre e da natureza jurídica, nada 

mais de substancial foi alterado em relação à atual decisão de pronúncia.   

 Ainda no Código de 1832, a formação da culpa nos processos de crimes de 

responsabilidade dos empregados públicos também previa a pronúncia, porém, após o 

recebimento da denúncia
101

, em disposição simplória e sem rigor técnico ao se limitar a 

dispor que os magistrados pronunciariam ou não segundo a prova
102

, embora tivesse como 

efeitos a imposição de prisão, redução de metade da remuneração e a suspensão do 

exercício de todas as funções públicas
103

.        

 Mesmo com essa redação, JOÃO MENDES DE ALMEIDA JUNIOR
104

 já 

afirmava que “em todo o caso, para a pronúncia, os indícios deveriam ser veementes, ou 

muitos indícios remotos que constituam um motivo ordinário de suspeita”.  

 O diferencial é que após a sua decretação havia lugar a chamada sustentação (ou 

revogação) da pronúncia, que seria feita por um juiz de direito competente mediante 

submissão aos jurados do Jury de accusação
105

.  

 O processo ordinário previsto no Capítulo I, do Título IV, do Livro I do Código de 

1832 também previa um juízo de admissibilidade da acusação com contornos mais 

próximos da pronúncia atual conforme o modelo atualmente existente, especialmente nas 

secções de formação do 1º Conselho de jurados ou Jury de Accusação.  

                                                 
100

 - Art. 145, do Código de Processo Criminal de 1832: “Quando o Juiz não obtenha pleno conhecimento do 

delicto, ou indicios vehementes de quem seja o delinquente (não se tratando de crimes políticos), declarará 

por seu despacho nos autos que não julga procedente a queixa, ou denuncia”. 

101
 - Art. 159, do Código de Processo Criminal de 1832: “As Relações, e mais Juízes, a quem compete a 

formação da culpa, logo que for presente uma queixa ou denúncia concludente contra qualquer empregado 

público da sua competência, fará ouvir a este por escripto; depois do que proceder-se-ha nos termos da 

pronuncia”. A competência para a formação da culpa nos crimes de responsabilidade dos empregados 

públicos estava prevista nos arts. 155 a 157, do Código de Processo Criminal de 1832.   

102
 - Art. 161, do Código Processo Criminal de 1832. 

103
 - Art. 165, do Código de Processo Criminal de 1832.  

104
 -  O processo criminal...cit., v. II, p. 242. 

105
 - Art. 173, do Código de Processo Criminal de 1832: “O Juiz de Direito na primeira reunião dos Jurados 

apresentará os autos, a fim de ser sustentada, ou revogada a pronuncia, procedendo-se na accusação 

(quando esta tiver lugar)”.  
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 Compunha-se o Júri de Acusação de 23 cidadãos para decidir se havia ou não 

matéria para a acusação.  

 Para que esse Júri de Acusação admitisse a acusação e pronunciasse o réu 

submetendo-o a julgamento pelo Júri de Sentença era necessária a existência de suficiente 

esclarecimento sobre o crime e seu autor
106

 na mesma linha e conteúdo das pronúncias 

anteriores do Código de 1832.  

 Diante do que se expôs em relação à pronúncia, o Código de 1832, ao conferir 

critérios mais técnicos a essa decisão, concretiza o distanciamento do modelo de justiça 

criminal preconizado pelo direito português e pelo direito inglês, não obstante a influência 

que sofreu desses dois ordenamentos
107

. 

 Posteriormente, a Lei n. 261 de 3 de dezembro de 1841 procedeu a uma reforma no 

Código de Processo Criminal de 1832 sem, contudo, revogá-lo, para operacionalizar 

algumas modificações no ponto específico da pronúncia.  

 Alteração de relevo em relação ao Código se encontra, justamente, na instituição da 

formação da culpa como atribuição da polícia, antes atribuição dos Juízes de Paz, dos 

Juízes de Direito e do Júri de Acusação
108

.   

 Assim, quando a pronúncia era proferida pelo Chefe de Polícia se revestia de plena 

eficácia produzindo, desde logo, seus efeitos, enquanto que, caso fosse proferida pelos 

                                                 
106

 - v. art. 244, do Código de Processo Criminal de Primeira instância.  

107
 - Expõe ZAPPALÁ, Amália Gomes. A pronúncia...cit., p. 54, que “embora o Código de Processo 

Criminal, que entrou em vigor em 1832, e substituiu em matéria processual as Ordenações Filipinas, tenha 

alterado as formas de conhecimento do crime, manteve-se a pronúncia com a mesma finalidade de declarar, 

após de formação da culpa, a viabilidade da acusação”  não se podendo descurar da influência do juízo de 

admissibilidade da acusação sofrida pelos Júris inglês e francês, conforme salienta ALMEIDA JUNIOR, 

João Mendes de. O processo criminal...cit., v. I, pp. 255 256 ao afirmar que “ao tempo da confecção e 

promulgação do nosso Código, estava na Inglaterra regularizada a instituição do júri, com dois conselhos de 

jurados: um (grande júri) composto de maior número, destinado a decidir se no caso havia matéria para 

acusação e contra quem  outro (pequeno júri) composto de menor número e destinado ao julgamento”.   

108
 - Art. 4º, da Lei n. 261 de 1841: “Aos Chefes de Policia em toda a Provincia e na Côrte, e aos seus 

Delegados nos respectivos districtos compete: § 1º As attribuições conferidas aos Juizes de Paz pelo art. 12 

§§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 7º do Codigo do Processo Criminal. § 2º Conceder fiança, na fórma das leis, aos réos 

que pronunciarem ou prenderem”.   
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Delegados ou Subdelegados, deveria a mesma ser sustentada pelo Juiz Municipal para se 

revestir de eficácia
109

. Daí em diante seguia à fase de julgamento. 

 A Lei n. 261 extinguiu o chamado Jury de Accusação
110

 que tanto significou na 

evolução histórica desse juízo de admissibilidade da acusação no direito inglês da Idade 

Média com o grand jury até chegar ao direito português com as Ordenações Manuelinas e 

Philipinas, aproximando-se ainda mais do atual modelo.   

 O posterior Regulamento n. 120 de 1842, que regulou a referida Lei n. 261, não 

inovou em relação ao Código de Processo Criminal de 1832 a respeito da sustentação da 

pronúncia, exigindo-se tanto quanto o Código, pleno conhecimento do delicto, ou indicios 

vehementes de quem seja o delinquente. Essa conclusão se extrai do raciocínio a contrario 

sensu da decisão que não julgava procedente a denúncia
111

.   

 Também nesse Regulamento a pronúncia proferida pelo Chefe de Polícia possuía 

plena eficácia, enquanto a pronúncia proferida pelos Delegados ou Subdelegados 

dependeria de sustentação pelos Juízes Municipais
112

.   

 De igual modo, a Lei n. 2.033 de 20 de setembro de 1871, regulamentada pelo 

Decreto n. 4.824 de 22 de novembro de 1871, manteve as mesmas linhas procedimentais 

dos ordenamentos imediatamente antecedentes, entretanto, excluiu a atribuição dos 

                                                 
109

 - Art. 17, da Lei n. 261 de 1841: “Compete aos Juizes Municipaes: § 3º - Sustentar, ou revogar, ex-officio, 

as pronuncias feitas pelos Delegados e Subdelegados.” E, ainda, art. 49: “Os Delegados, e Subdelegados, 

que tiverem pronunciado, ou não pronunciado algum réo, remetteráõ o processo ao Juiz Municipal para 

sustentar, ou revogar a pronuncia, ou despronuncia; no caso de não pronuncia, e de estar o réo preso, não 

será solto antes da decisão do Juiz Municipal”.  

110
 - A Lei, então, extinguiu o júri de acusação e remetia a causa, após a sustentação da pronúncia, 

diretamente ao julgamento pelo Conselho de jurados, conforme previa o art. 54: “As sentenças de pronuncia 

nos crimes individuaes proferida pelos Chefes de Polícia, Juízes Municipaes, e as dos Delegados e 

Subdelegados, que forem confirmadas pelos Juizes Municipaes, sujeitão os réos á accusação, e a serem 

julgados pelo Jury, procedendo-se na fórma indicada no art. 254 e seguintes do Código de Processo 

Criminal”.  

111
 - v. arts. 285 e 286, do Regulamento n. 120 de 1842.  

112
 - v. art. 287, do Regulamento n. 120 de 1842. ALMEIDA JUNIOR, João Mendes de. O processo 

criminal...cit., v. II, p. 264, critica esse diploma ao afirmar que “a lei de 3 de dezembro de 1841, 

regulamentada pelo Decreto nº 120 de 31 de janeiro de 1842, não melhorou, neste ponto, as condições do 

sistema. Ao contrário, restringiu as atribuições dos Juízes de Paz; criou os chefes de polícia, delegados, 

subdelegados, com atribuições judiciárias, inclusive a de formar a culpa e pronunciar em todos os crimes 

comuns; aboliu o júri de acusação, tornando independentes de sustentação as pronúncias proferidas pelos 

chefes de polícia e pelos juízes municipais, cabendo contra elas logo o recurso, e determinando que as 

pronúncias pelos delegados e subdelegados seriam sustentadas e revogadas pelos juízes municipais”. 
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Delegados e Subdelegados para a formação da culpa e pronúncia mantendo, contudo, tais 

atribuições em relação aos Chefes de Polícia
113

. 

 A formação da culpa continuou com os órgãos policiais, enquanto que a pronúncia 

ficou a cabo apenas dos Juízes de Paz, dos Juízes Municipais e dos Juízes de Direito, 

permanecendo ausente a sustentação da pronúncia, bem como o Júri de Acusação. A 

alteração de relevo que se pode verificar, portanto, é o afastamento dos Delegados e 

Subdelegados do ato da pronúncia
114

.  

 Desse modo, vê-se que o Júri de Acusação deixou de existir no Brasil desde 1841 

não mais sendo previsto em qualquer outro diploma legal com essa nomenclatura.  

 Há, ainda, o Decreto n. 848, de 11 de outubro de 1890, que organizou a justiça 

federal no Brasil, dispondo sobre a pronúncia com o mesmo conteúdo previsto para a 

formação da culpa no Código de 1832.  

 Segundo esse diploma, competia à justiça federal o julgamento dos crimes políticos 

e dos crimes de responsabilidade da alçada federal. Recebida a denúncia e após regular 

instrução processual com contraditório e ampla defesa assegurados tinha lugar a pronúncia 

se das peças do processo resultasse pleno conhecimento do delito e indícios vehementes, 

que devam convencer o juiz de quem seja o delinquente
115

.   

                                                 
113

 - v. Art. 9º, parágrafo único, da Lei n. 2.033 de 20 de novembro de 1871. Relata ZANGARI, Mário. 

Natureza...cit., p. 10, que “o Júri de Acusação foi objeto de muitas críticas por parte de Deputados e 

Senadores da época, argumentando-se que os jurados deviam decidir matéria de fato e não de direito, não 

estando assim capacitados para proferirem decisão de pronúncia. Foi este Júri extinto pela lei de 3 de 

dezembro de 1841, que concedeu às autoridades policiais o direito de iniciar a formação da culpa. Com a 

promulgação da lei 2.033 de 1871, que separou as funções policiais das judiciárias, este direito decaiu, e 

assim somente os magistrados podiam como até hoje, dirigir a formação da culpa”. Nesse mesmo sentido 

leciona NETO, Eduardo Diniz. Do parnaso...cit., pp. 21/23, que “a Lei 261, de 3 de Dezembro de 1841, e o 

respectivo Regulamento 120, de 31 de Janeiro de 1842; seguidos pela Lei 522, de 02 de Julho de 1850, e seu 

Regulamento 707, de 09 de Outubro de 1850; a Lei 2.033, de 23 de Setembro de 1871, regulamentada pelo 

Decreto 4.992, de 03 de Janeiro de 1872, introduziram modificações significativas na organização judiciária, 

e também no júri, consagrando reações aos preceitos liberais do antigo Código, extinguindo-se, v.g., o Júri de 

Acusação, incumbindo da formação da culpa e da sentença de pronúncia autoridades policiais e juízes 

municipais”. 

114
 - Consoante esclarece ALMEIDA JUNIOR, João Mendes de. O Processo...cit., v.II, p. 265, “a lei nº 2.033 

de 20 de setembro de 1871, regulada pelo Decreto nº 4.824 de 22 de novembro do mesmo ano, no intuito de 

separar as funções policiais das judiciárias, extinguiu qualquer jurisdição das autoridades policiais para 

julgamento, bem como a competência para a formação da culpa e pronúncia nos crimes comuns”. 

115
 - v. art. 63, do Decreto n. 848, de 11 de outubro de 1890.  
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  Não obtendo o pleno convencimento do delito e os indícios veementes de autoria, 

deveria o juiz julgar improcedente a denúncia ou queixa, impronunciando, assim, o 

acusado
116

.   

 Acrescente-se que, pronunciado o acusado, era encaminhado diretamente para o 

julgamento pelo júri. A partir desse momento, passou a pronúncia a exercer o papel 

anteriormente exercido pelo Júri de Acusação, o qual restou totalmente esquecido pela 

legislação e prática nacionais.  

  Finalmente, as derradeiras disposições reguladoras da decisão de pronúncia ou não 

pronúncia anteriores ao Código de Processo Penal de 1941 estão consolidadas no Decreto 

n. 3.084 de 1898, que, em suma, reproduziu a normatização prevista no Decreto n. 848, de 

11 de outubro de 1890
117

.    

 Enfim, após o Decreto n. 848, de 1890, entraram em vigor os códigos de processo 

penal estaduais que vigoraram até a entrada em vigor do Código de Processo Penal de 

1941, passando-se a analisar alguns desses códigos estaduais, a saber, o Código de 

Processo Penal do Rio de Janeiro, da Bahia, do Rio Grande do Sul e do Pará, analisando-

se, assim, Códigos de quase todas as regiões do país.  

 No Código de Organização Judiciária e do Processo Penal, Civil e Comercial do 

Estado do Rio de Janeiro, instituído pela Lei n. 1.137 de 20 de dezembro de 1912, havia a 

previsão de um procedimento específico para os feitos do Tribunal do Júri na Seção I do 

Capítulo II do Título XII do Livro II. 

                                                 
116

 - v. art. 64, do Decreto n. 848, de 11 de outubro de 1890.  

117
 - v. Art. 184, do Decreto n. 3.084 de 1898: “Se pela inquirição das testemunhas, interrogatório do 

indiciado delinqüente, ou informações a que tiver procedido, o juiz se convencer da existência do delito e de 

quem seja o delinqüente, declarará por seu despacho nos autos que julga procedente a queixa ou denúncia, e 

obrigado o delinqüente à prisão nos casos em que esta tem lugar, e sempre a livramento, especificando o 

artigo da lei em que o julgar incurso”; e art. 185: “Quando o juiz não obtenha pleno conhecimento do delito 

ou indícios veementes de quem seja o delinqüente, declarará nos autos que não julga procedente a queixa ou 

denúncia, devendo esta sentença ser fundamentada”. 
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 Esse procedimento dispunha da formação da culpa após o recebimento da denúncia 

para a colheita de amplo material probatório com previsão do exercício do direito de defesa 

assegurado ao imputado
118

. 

 Formada a culpa, isto é, instruído o processo caberia ao juiz pronunciar ou não o 

imputado nos mesmos moldes da pronúncia das legislações federais anteriores, dispondo 

que se o “juiz se convencer da existência do delito e de quem seja o delinquente, declarará, 

por seu despacho nos autos, que julga procedente a queixa, o procedimento official ou a 

denuncia (...) especificando o artigo da lei em que o julgar incurso”
119

.  

 A suficiência da prova indiciária para a pronúncia estava disposta no capítulo 

referente aos indícios ao dispor que “Bastam indícios vehementes para a pronúncia do 

indiciado”
120

.  

 Em relação à prova de autoria para a pronúncia, o Código do Rio de Janeiro não 

deixa dúvida quanto à exigência da veemência dos indícios, pois se harmonizava com a 

disciplina da impronúncia que se impunha em caso de não ter o juiz se convencido da 

existência de indícios veementes
121

. 

 Quanto à prova da existência do delito, a despeito de a pronúncia exigir apenas o 

convencimento do delito, a matéria é complementada, a contrario sensu, pela disciplina 

legal da impronúncia ao afirmar que teria lugar a impronúncia “quando o juiz não obtenha 

pleno conhecimento do delito”
122

, restando claro que deveriam estar presentes o pleno 

convencimento do delito e os indícios veementes de autoria para uma decisão de pronúncia 

devida.  

 Caso a pronúncia fosse dada por um Juiz Municipal deveria ser reapreciada por um 

Juiz de Direito para a sustentação ou revogação da decisão, nos termos do artigo 753 do 

Código do Rio de Janeiro.  

                                                 
118

 - Art. 723, do Código Judiciário do Estado do Rio de Janeiro: “Apresentada e recebida a queixa ou a 

denúncia, com o auto de corpo de delicto, ou sem ele não sendo necessário, o juiz mandará autoar as peças 

que deverão servir de base ao processo e citar o réo e intimar as testemunhas para a formação da culpa” 

119
 - Vide art. 751, do Código Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.  

120
 - Vide art. 669, do Código Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.  

121
 - Vide art. 752, do Código Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. 

122
 - Vide art. 752, do Código Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. (sem destaque no original).  



 55 

 

 A decisão de pronúncia significava além da remessa a julgamento, a prisão do 

imputado, suspensão para o exercício de função pública e privação do recebimento de 

metade do salário do imputado, persistindo esses efeitos ainda que pendente de recurso a 

decisão
123

. 

 Assim, em linhas gerais, não se empreenderam mudanças de fundo na pronúncia do 

Código estadual do Rio de Janeiro. 

 No Estado do Rio Grande do Sul, a Lei n. 24 de 15 de agosto de 1898, foi a 

responsável pela promulgação do Código de Processo Penal dessa unidade federativa.  

 O procedimento previsto no Código de Processo Penal do Rio Grande do Sul se 

iniciava com a apresentação da queixa ou denúncia para a deflagração da formação da 

culpa, que, após a realização de instrução para a colheita de provas com a previsão do 

contraditório, encerrava-se com a decisão de pronúncia “sempre que estiver comprovada a 

existência do fato criminoso e concorrerem indicios vehementes de quem seja o indiciado 

autor ou cúmplice do facto criminoso”
124

.  

 Os efeitos da pronúncia no Código do Rio Grande do Sul também se assemelham 

aos previstos no Código do Rio de Janeiro: prisão do indiciado; julgamento; suspensão do 

exercício de qualquer função pública e consequente privação da metade do ordenado ou 

soldo
125

. 

 Com isso, o Código do Rio Grande do Sul mantém a mesma estrutura da pronúncia 

da legislação federal anterior ao início da vigência dos códigos estaduais e do Código 

Estadual do Rio de Janeiro.  

 Por sua vez, a Bahia não teve um Código de Processo Penal especificamente, mas 

um Código de Processo dividido em três Livros: o primeiro referente ao Processo Civil e 

Comercial; o segundo às questões de família, sucessões e tutela e curatela, enquanto o 

terceiro Livro se encarregava do Processo criminal.  

                                                 
123

 - v. art. 760, do Código Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. 

124
 - v. art. 362, do Código de Processo Penal do Estado do Rio Grande do Sul.  

125
 - v. art. 364, do Código de Processo Penal do Estado do Rio Grande do Sul.  
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 A Lei n. 1.121, de 21 de agosto de 1915, que reformou a organização judiciária da 

Bahia, tratou do processo criminal regulando a competência dos atos judiciais, prisões e 

busca e apreensão (Título I); o inquérito policial (Título II); a ação penal (Título III); a 

execução da sentença (Título IV); o Habeas corpus (Título VI); nulidades (Título VIII), 

entre outras matérias.  

 O procedimento comum e do Júri previam que, após o recebimento da denúncia, 

deveria ser o réu citado convocando-o para a formação da culpa com a produção de amplo 

material probatório
126

.  

 Após a formação da culpa deveria o réu ser pronunciado ou não, inexistindo, 

porém, previsão expressa sobre o conteúdo exigido pela então sentença  de pronúncia
127

. 

 Sem embargo dessa omissão no capítulo do procedimento, o conteúdo da pronúncia 

pode ser obtido pela leitura do capítulo das provas, especificamente da prova por indícios, 

ao dispor que “bastam indicios vehmentes para a pronúncia do indiciado...”
128

.  

 Na Bahia, o Grande Jury não era o órgão competente para julgar a admissibilidade 

da acusação como de rigor, sendo o competente para julgar as próprias questões de fato no 

procedimento comum e do Júri com a presidência de um juiz de direito, equivalendo, 

assim, ao nosso atual Conselho de Sentença na sessão de julgamento
129

.  

 No Estado do Pará, a Lei de Organização Judiciária n. 930 de 25 de outubro de 

1904 foi regulamentada pelo Decreto n. 1.352 de 21 de janeiro de 1905 instituindo o 

procedimento criminal comum. 

                                                 
126

 - Art. 1839, da Lei n. 1.121, de 21 de agosto de 1915.  

127
 - Art. 1858, da Lei n. 1.121, de 21 de agosto de 1915: “Encerrada a formação da culpa e conclusos os 

autos, o juiz ordenará as diligências necessárias para sanar quaesquer nullidades, feito o que proferirá, 

dentro de cinco dias, a sua sentença, pronunciando ou não o réo”.  

128
 - 1838, da Lei n. 1.121, de 21 de agosto de 1915.  

129
 - Título III, Capítulo V, Seções III e IV, da Lei n. 1.121, de 21 de agosto de 1915. Registre-se a existência 

também do Pequeno Jury para o os procedimentos sumaríssimos, conforme disposto no Título III, capítulo 

VI, seções I e II, do mesmo diploma legal.  
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 Após o oferecimento e recebimento da denúncia, eram as partes citadas para a fase 

da formação da culpa
130

, que culminava com a pronúncia do réu caso o juiz, ouvido o 

ministério público, se convencesse da existência do delito e da criminalidade do réu.  

 Como ocorre em vários diplomas legais, o conteúdo da pronúncia era melhor 

apreendido pela leitura da regulamentação da impronúncia ao dispor que, “não obtendo 

pleno conhecimento do delito ou indicios vehmentes da delinqüência do réu, o juiz 

declarará por seu despacho que não julga procedente a queixa ou denúncia”
131

. 

 Os efeitos da pronúncia se repetem: prisão do indiciado; submissão a julgamento; 

suspensão do exercício de qualquer função pública e consequente privação da metade do 

ordenado ou soldo; lançamento do nome do réu no rol dos culpados; e interrupção da 

prescrição
132

.  

 Vê-se, da análise desses diplomas legais estaduais, que foram mantidas as bases do 

procedimento criminal comum e do Júri esculpidas pelo Código de Processo Criminal do 

Império e pelas leis posteriores para a pronúncia como juízo de confirmação da 

admissibilidade da denúncia e como fase preliminar ao julgamento.  

 Após a vigência das legislações estaduais regulando os processos penais dos 

Estados, o próximo passo dessa caminhada histórica seria o retorno à unificação legislativa 

para a formação de um novo Código de Processo Penal e, sem dúvida, um dos contributos 

para essa (re)unificação legislativa do processo penal se deu com a entrada em vigor do 

Decreto Lei n. 167/38 que passou a regular a Instituição do Júri no Brasil.  

 A respeito do juízo de admissibilidade da acusação realizado pela pronúncia, previa 

o Decreto Lei n. 167/38 que, após a apreciação das provas pelas partes, “Si o juiz, 

apreciando livremente as provas existentes nos autos, se convencer da existência do crime 

                                                 
130

 - v. art. 116, do Decreto 1.352 de 1905, regulamentador do procedimento criminal do Estado do Pará. 

131
 - v. art. 110, do Decreto 1.352 de 1905, regulamentador do procedimento criminal do Estado do Pará.  

132
 - v. art. 113, do Decreto 1.352 de 1905, regulamentador do procedimento criminal do Estado do Pará. 
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e de indicios de que o réo seja o seu autor, pronunciá-lo-á, dando os motivos do seu 

convencimento”
133

.  

 Essa pronúncia prevista no Decreto Lei n. 167/38 corresponde à redação original do 

atual Código de Processo Penal de 1941 com as suas alterações posteriores.  

 A sentença de pronúncia do Decreto Lei n. 167/38 possuía como efeito a 

incompatibilidade para o exercício de cargo público
134

.  

 O Decreto Lei n. 167/38 inovou, ainda, ao conferir a possibilidade de absolvição 

sumária do imputado no juízo de admissibilidade da acusação caso se convencesse da 

existência de alguma justificativa ou dirimente
135

.  

 Veja-se que essa inovação se deu no plano da legislação em nível federal, pois, 

antes disso, alguns Códigos Estaduais como o Código de Processo Penal de Minas Gerais 

de 1930
136

 e o Código do Ceará de 1921
137

 já previam a possibilidade de absolvição 

sumária para quem fosse submetido ao procedimento do Júri.   

 Dessa maneira, ao menos em relação ao juízo de admissibilidade da acusação, o 

Decreto Lei n. 167/38 foi o antecedente direto e imediato do futuro Código de Processo 

Penal de 1941.  

        Finalmente, verificando-se como a pronúncia se comportou no passado, a análise 

de sua natureza, características, requisitos e função em outros tempos servirá para que se a 

compreenda de forma mais aprofundada permitindo uma análise crítica do que se tem hoje 

no Brasil a respeito e do juízo de confirmação da admissibilidade da acusação. 

                                                 
133

 - v. art. 14, do Decreto ei 167 38. . ainda, o disposto no art. 14,  1 : “Na sentença de pronúncia o juiz 

deverá declarar o dispositivo legal em cuja sanção julgar incurso o réo mandar lançar-lhe o nome no ról dos 

culpados, recomendá-lo no presídio em que se achar, ou expedir as ordens necessárias para sua prisão”.  

134
 - v. art. 14, § 3º, do Decreto Lei 167/38. 

135
 - v. art. 17, do Decreto Lei 167/38. Em sentido contrário, FREDERICO MARQUES, José. A 

instituição...cit., p. 241, creditou à Lei n. 2.033 de 1871 a primeira aparição da absolvição sumária.  

136
 - Assim previu o art. 288 do Código de processo penal mineiro: “O juiz da pronuncia absolverá logo o 

réo quando do processo resultar prova plena de alguma justificativa ou dirimente da criminalidade”.  

137
 - Segundo o art. 240 do Código de processo penal cearense: “O juiz da culpa absolverá in limine o 

indiciado: I – Se ficar provada em seu favor, ainda que elle não o alegue, qualquer das escusas de 

responsabilidade previstas nos arts. 27, 82, 33, 34 e 35 do Código Penal; II – Se, nos crimes de calunia, o 

réo provar ser verdadeiro o fato imputado...; III – Se, nos crimes de injuria, se der compensação ou se 

provar a verdade ou notoriedade do fato imputado, nos casos em que essa prova é permitida”.  



 59 

 

CAPÍTULO II – A PRONÚNCIA E SUA REGÊNCIA LEGAL 

 

2. Considerações iniciais 

 A partir da visualização da evolução histórica da pronúncia desde o período remoto, 

com a exposição das razões pelas quais se instituíram as decisões que lhe serviram de 

inspiração, tem-se ampla e profunda compreensão para a análise dogmática crítica dessa 

decisão no contexto da promulgação do Código de Processo Penal de 1941, e suas 

alterações, até os dias de hoje.  

 As lições históricas advindas dessa observação evolutiva da pronúncia, em cotejo 

com sua análise legal, permitem duas possíveis constatações: se a atual pronúncia está em 

compasso de evolução
138

 ou se a atual pronúncia rompeu com a evolução ocorrida até o 

presente, iniciando um processo involutivo. 

 A conclusão para essa análise se dará, sobretudo, a partir do estudo da natureza 

jurídica, características, efeitos, requisitos e função da atual decisão de pronúncia, que 

influenciará diretamente a valoração da prova existente e sua motivação.   

 Isso porque a função que a pronúncia desempenha no procedimento do Júri 

determina a forma de se valorar o material probatório para a sua análise, mais ou menos 

profunda, refletindo-se em sua motivação.  

  Além disso, analisar-se-á a decisão de impronúncia como o “outro lado da moeda” 

da pronúncia e as consequências que acarreta, além da sentença de absolvição sumária 

como a conclusão final do juiz de direito nos processos em que haja prova de uma 

excludente de ilicitude ou de culpabilidade em favor do réu.  

 Colocadas as premissas referentes ao presente capítulo, vê-se que o tema da 

pronúncia encerra uma das questões mais sensíveis de todo o procedimento do Tribunal do 

Júri brasileiro, descortinando as maiores e mais controvertidas discussões doutrinárias e 

jurisprudenciais por ser ela, depois do próprio julgamento popular da causa, o grande 

diferencial do Júri em relação a todos os demais procedimentos penais na atualidade.  

                                                 
138

 - Evolução esta compreendida pelo maior apuro técnico da decisão.  
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 No aspecto de garantia fundamental
139

, não há dúvida de que a lei materializa o 

Tribunal do Júri – o Código de Processo Penal (Livro II, título I, capítulo II) – está em 

consonância com o seu tratamento constitucional por lhe garantir a plenitude de defesa
140

, 

o sigilo das votações, a soberania dos veredictos e a competência para o julgamento dos 

crimes dolosos contra a vida.  

 Nesse particular, invertendo a ordem acima, a competência do Júri para o 

julgamento dos crimes dolosos contra a vida está prevista no Código de Processo Penal, 

garantindo-se o cumprimento da respectiva ordem constitucional
141

. 

 A soberania dos veredictos também está minimamente assegurada pelo sistema 

recursal do Código ao não prever recurso que objetive a reforma da decisão do Júri, 

prevendo apenas recurso para anular a decisão popular manifestamente contrária à prova 

dos autos, determinando-se outro julgamento popular para a confirmação ou reforma 

daquela
142

. 

 Assim, ressalvando-se a excepcional hipótese de revisão criminal
143

, não há a 

possibilidade de reforma do julgamento popular por um juiz de direito ou Tribunal de 

segunda instância, mas, apenas, a possibilidade anular o julgamento e determinar outro 

caso discordem da conclusão tomada pelo Conselho de Sentença.  

                                                 
139

 - Art. 5 , III, da Constituição Federal: “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”.  

140
 - Para o presente trabalho, admite-se a plenitude de defesa com a mesma dimensão e importância da ampla 

defesa, sem distinção entre ambas as expressões constitucionais. Para uma análise mais acurada entre a 

distinção da defesa plena e da ampla defesa, v. estudo realizado por NUCCI, Guilherme de Souza. Júri: 

princípios constitucionais. São Paulo: Juarez de Oliveira, 1999, item 21.2.  

141
 - Art. 74, § 1º, do Código de Processo Penal: “Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes 

previstos nos arts. 121, §§ 1
o
 e 2

o
, 122, parágrafo único, 123, 124, 125, 126 e 127 do Código Penal, 

consumados ou tentados”. Com redação dada pela ei n. 263 de 1948. Os crimes mencionados são 

exatamente os crimes dolosos contra a vida.  

142
 - Art. 593, do Código de Processo Penal: “Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: III - das decisões 

do Tribunal do Júri, quando: (...) d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. 

(...) § 3
o
  Se a apelação se fundar no n

o
 III, d, deste artigo, e o tribunal ad quem se convencer de que a 

decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu 

a novo julgamento; não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação”. Todos com redação dada 

pela Lei n. 263 de 1948.  

143
 - Art. 621, do Código de Processo Penal: “A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a 

sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a 

sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III -

 quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que 

determine ou autorize diminuição especial da pena”.  
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 Por sua vez, o sigilo das votações dos jurados também está expressamente 

garantido pelo Código de Processo Penal
144

, inexistindo questionamento a respeito.  

 Enfim, a chamada plenitude de defesa constitucionalmente exigida é assegurada aos 

réus submetidos ao procedimento especial do Júri por prever a garantia plena de defesa em 

todos os momentos do procedimento penal e garantir ao acusado o pleno exercício do 

contraditório também em todos os momentos do procedimento.  

 Exemplos dessa afirmação se dão com o juízo de admissibilidade para o 

recebimento da denúncia
145

 e a análise sobre a absolvição sumária após o seu 

recebimento
146

 e a exigência de confirmação da admissibilidade da acusação com a 

pronúncia para que seja o acusado submetido a julgamento popular
147

, onde também estão 

assegurados a ampla defesa e o exercício do contraditório
148

.  

 Com isso se constata que o procedimento do Júri atualmente consagrado pelo 

Código de Processo Penal está em plena harmonia com as regras constitucionais exigidas 

para ele.   

 Sem embargo de a pronúncia não possuir assento constitucional, mas apenas 

infraconstitucional, ela exerce função de redobrada importância no procedimento do Júri 

justamente por delimitar quem será e quem não será submetido a julgamento pelos jurados. 

                                                 
144

 - Art. 486, do Código de Processo Penal: “Antes de proceder-se à votação de cada quesito, o juiz 

presidente mandará distribuir aos jurados pequenas cédulas, feitas de papel opaco e facilmente dobráveis, 

contendo 7 (sete) delas a palavra sim, 7 (sete) a palavra não”  e art. 487: “Para assegurar o sigilo do voto, o 

oficial de justiça recolherá em urnas separadas as cédulas correspondentes aos votos e as não utilizadas”. 

Ambos com redação dada pela Lei n. 11.689 de 2008. 

145
 - Art. 395, do Código de Processo Penal: “A denúncia ou queixa será rejeitada quando: I - for 

manifestamente inepta; II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou III 

- faltar justa causa para o exercício da ação penal”. Todos incluídos pela ei n. 11.719 de 2008. 

146
 - Art. 397, do Código de Processo Penal: “Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, 

deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar: I - a existência manifesta de 

causa excludente da ilicitude do fato; II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do 

agente, salvo inimputabilidade; III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou IV - extinta a 

punibilidade do agente”. Todos incluídos pela Lei n. 11.719 de 2008.  

147
 - v. Livro II, Título I, Capítulo II, Seções I e II, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei 

n. 11.689 e 2008.  

148
 - v. Livro II, Título I, Capítulo II, Seções X, XI, XII e XIII, do Código de Processo Penal, com redação 

dada pela Lei n. 11.689 de 2008. 
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 Essa relevância que acompanha a pronúncia deve, portanto, percorrer toda a 

extensão da sua análise, devendo-se indagar se ela está coerente com a evolução 

histórica
149

 dos institutos que a originaram.  

 Isso se reforça pela constatação de um vislumbrado desapego técnico por parte da 

doutrina e jurisprudência pátrias em relação à pronúncia, impondo-se uma análise mais 

cuidadosa dessa decisão
150

.  

 Esse desapego técnico da decisão de pronúncia acaba por torná-la uma decisão 

marcada por um automatismo em sua prolação, olvidando-se de aspectos fundamentais 

como a devida valoração da prova e sua motivação, que serão adiante analisados
151

. 

 Assim, a necessidade de se conferir um tratamento mais criterioso à pronúncia 

decorre da constatação de ser ela o grande diferencial do procedimento do Júri em relação 

a todos os demais e pela importância que a mesma exerce nesse procedimento, sendo 

responsável também por reforçar o Tribunal do Júri como garantia fundamental ao 

determinar quem deva ser a ele submetido.  

 Para tanto, deve-se perquirir quem seja o destinatário da garantia fundamental do 

Tribunal do Júri como preconizado pela Constituição Federal.  

  

2.1. Procedimento do Júri: garantia para quem?  

 A análise da decisão de pronúncia inicialmente passa pela compreensão do     

procedimento no qual ela se insere, o procedimento especial do Tribunal do Júri.  

                                                 
149

 - A respeito da evolução histórica das decisões que deram origem à pronúncia v. capítulo I, itens 1.2, 1.3, 

1.4 e 1.5.  

150
 - Essa mesma preocupação foi ressaltada por ZAPPALÁ, Amália Gomes. A pronúncia em um sistema de 

garantias. São Paulo: Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Tese (Doutorado), 2004, p. 18, ao 

afirmar que “tornou-se necessário um novo estudo da pronúncia; analisar e compreender o antigo instituto no 

contexto de um sistema garantidor dos direitos do acusado”. A doutrina e as decisões dos Tribunais 

pertinentes à pronúncia serão estudadas detidamente no capítulo IV do presente trabalho.  

151
 - A análise da valoração da prova e da motivação da pronúncia será vista nos capítulos III e IV, 

respectivamente, do presente trabalho.  
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 O procedimento dos crimes de competência do Tribunal do Júri está previsto no 

Capítulo II do Título I do Livro II do Código de Processo Penal, reformulado pela Lei n. 

11.689/2008.  

 Esse procedimento se inicia com o oferecimento da denúncia e seu subsequente 

juízo de admissibilidade pelo juiz que, a partir da vigência da Lei n. 11.719/2008, poderá 

absolver sumariamente o acusado após a resposta à acusação com base no artigo 397, caso 

se verifique a existência manifesta de causa excludente de ilicitude do fato (I); a existência 

manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente (II); que o fato narrado não 

constitua crime (III); ou caso esteja extinta a punibilidade do agente (IV).  

 Embora não haja disposição expressa da possibilidade de absolvição sumária no 

capítulo próprio do procedimento do Júri, o novo artigo 394, § 4º, do Código de Processo 

Penal determina que “as disposições dos arts. 395 a 398 aplicam-se a todos os 

procedimentos penais de primeiro grau”, inferindo-se, assim, a possibilidade de absolvição 

sumária após o oferecimento da resposta à acusação.   

 No entanto, o novo artigo 394, § 3º, do Código de Processo Penal, endereçado ao 

procedimento do Júri, preleciona que, nesse caso, “o procedimento observará as 

disposições estabelecidas nos arts. 406 a 497 deste Código”, abrindo-se margem para que 

se conclua pela impossibilidade de absolvição sumária após o oferecimento da resposta à 

acusação.  

 A doutrina diverge nesse ponto, manifestando posições favoráveis à possibilidade 

de absolvição sumária no procedimento do Júri
152

 e outras mais restritivas para resumir 

                                                 
152

 - Nesse sentido, aplicando o artigo 397, do Código ao procedimento do Júri com base na disposição do 

artigo 394, § 4º, têm-se ZAPPALÁ, Amália Gomes. Apreciação judicial da resposta à acusação no 

procedimento do júri. Boletim IBCCRIM: São Paulo, ano 17, n. 201, pp. 14/15, ago. 2009; GRECO FILHO, 

Vicente. Manual de Processo Penal. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 391; e BADARÓ, Gustavo Henrique. 

Direito Processual Penal. 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, tomo II, pp. 73/74, para quem, além de 

explicitar o § 4º do artigo 394, e afirmar que essa norma não ressalva o procedimento dos crimes dolosos 

contra a vida, dispõe que “(...) é possível que o juiz singular tenha certeza quanto à hipótese de absolvição 

sumária em momentos procedimentais distintos. (...) Seria de todo inútil designar uma audiência para, 

somente ao final, absolver sumariamente o acusado, nos termos do art. 415 do CPP, quando o juiz já pudesse, 

com o mesmo grau de convencimento, antes e independentemente de tal audiência, fazê-lo com fundamento 

no art. 397 do CPP”. 
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todo esse procedimento especial aos estreitos limites impostos entre os artigos 406 e 497, 

do Código de Processo Penal
153

.   

 Naturalmente, não se nega a disposição do parágrafo terceiro do artigo 394, do 

Código de Processo Penal. No entanto, essa norma contempla que o procedimento do Júri 

observará as disposições dos artigos 406 a 496, do Código, destinando-se especificamente 

à fase instrutória desse procedimento (instrução preliminar). 

 Aplica-se, assim, esse procedimento (artigos 406 a 496, do CPP) somente após 

vencida a fase de admissibilidade da acusação com análise de possível exculpatória hábil a 

absolver sumariamente o acusado, estendendo-se a norma do artigo 394, § 4º, do Código 

ao procedimento do Júri.  

 Isso porque, da mesma maneira como não há previsão para as causas de rejeição da 

denúncia (artigo 395, do CPP) no procedimento do Júri e não se questiona a sua aplicação 

nesse procedimento, também não há previsão para a possibilidade de absolvição sumária 

após o oferecimento da resposta defensiva, tratando-se, a nosso sentir, de norma geral para 

todos os procedimentos penais, sem exceção.  

 Assim, vê-se que a descrição do procedimento comum ordinário começa justamente 

a partir do artigo 399, do Código, ou seja, após o juízo de admissibilidade da acusação e 

eventual análise das hipóteses de absolvição sumária do artigo 397.  

                                                 
153

 - Nessa linha, negando expressamente a possibilidade de absolvição sumária no procedimento do Júri, 

NASSIF, Aramis. O novo Júri brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, pp. 35/36, com base na 

regra do art. 394,  3 , do Código de Processo Penal, afirma ser “inaplicável a absolvição sumária prevista no 

art. 397, vez que, para este fim, o procedimento do Júri tem previsão expressa, prevalecendo, então a norma 

especializadora”  CHOU R, Fauzi Hassan. Júri: Reformas, continuísmos e perspectivas práticas. Rio de 

Janeiro: umen Juris, 2009, pp. 83 84, por sua vez, destaca que “as hipóteses de absolvição sumária do art. 

397, à exceção das causas de extinção de punibilidade, integram a própria absolvição sumária do rito do Júri, 

reclamando um mínimo de dilação probatória para que seja afastado, definitivamente da causa, seu juiz 

natural, a saber, o julgador leigo”  e, também, RANGE , Paulo. Direito Processual Penal. 16ª ed. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2009; e MACHADO, Antônio Alberto. Curso de Processo Penal. 3ª ed. São Paulo: 

Atlas, 2010, p. 253, rejeitam expressamente a possibilidade de absolvição após o recebimento da denúncia no 

procedimento do Júri. Há, ainda, outros autores que, sem admitir ou rejeitar expressamente a possibilidade de 

absolvição sumária após o oferecimento da resposta à denúncia, não mencionam essa possibilidade quando 

tratam do procedimento do Júri, descrevendo-o nos termos precisos do artigo 406 a 497, do Código, ou seja, 

sem a absolvição sumária após oferecida a resposta à denúncia, os quais entendemos rejeitarem essa 

possibilidade. Nesse senso, LIMA, Marcellus Polastri. Curso de Processo Penal. 2ª ed. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2009, v. III, item 5.1.2; LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal e sua conformidade 

constitucional. 3ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, v. II, item 3.8.2.1; e OLIVEIRA, Eugênio Pacelli 

de. Curso de Processo Penal. 15ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, item 14.4.2. 
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 Ademais, parece-nos contraditório conferir a possibilidade de absolvição sumária 

logo após o oferecimento da resposta à possibilidade em todos os procedimentos penais de 

primeiro grau existentes e excluí-la justamente do procedimento do Júri com a justificativa 

de que na fase seguinte haverá essa possibilidade expressamente consagrada, devendo o 

acusado, então, aguardá-la.  

 O que se busca, com isso, é tão-somente evitar a realização de mais uma etapa do 

procedimento desnecessariamente.  

 Também não parece cabível afirmar que deve haver necessariamente a dilação 

probatória em juízo com a consequente análise de provas propriamente ditas para lastrear a 

absolvição sumária no procedimento do Júri, pois, o novo artigo 397, do Código de 

Processo Penal já prevê a possibilidade de absolvição sumária no procedimento comum 

ordinário se baseando, em regra, não em provas, mas em elementos de informação.  

 Com efeito, o problema estaria na existência do próprio artigo 397, do Código e não 

na possibilidade de extensão das hipóteses de absolvição sumária para o procedimento do 

Júri. Se essa disposição é válida no procedimento comum deve carregar a mesma validade 

para o procedimento especial do Júri.  

 No mais, a instrução preliminar do procedimento do Júri segue linhas semelhantes à 

instrução criminal do procedimento comum ordinário, a saber, realização de audiência de 

instrução e julgamento com a tomada de declarações do ofendido, quando possível, 

inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, esclarecimentos dos 

peritos, acareações e reconhecimento de pessoas e coisas, encerrando-se com o ato de 

interrogatório do réu (artigos 400 e 411, do Código de Processo Penal), seguindo-se os 

debates finais das partes para a conclusão dessa fase do procedimento (artigo 411, §§ 4º e 

9º, do Código).   

 Não fosse a existência de um juízo de admissibilidade adicional ao procedimento 

do Júri, englobando uma decisão para a confirmação da admissibilidade da acusação após a 

instrução processual contraditória, seria ele semelhante ao procedimento comum ordinário.  
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 Esse juízo de admissibilidade adicional existe apenas no procedimento dos crimes 

de competência do Tribunal do Júri, sendo conhecido, também, como “filtragem” da 

acusação
154

 ou simplesmente como “fase de pronúncia”
155

.  

  É exatamente esse juízo adicional realizado sobre a admissibilidade da acusação 

que diferencia o procedimento do Júri de todos os outros
156

, dotando-se esse procedimento 

de uma fase a mais para a verificação da acusação realizada após regular instrução 

probatória e que se concretiza com a decisão de pronúncia, impronúncia, absolvição 

sumária ou desclassificação.  

 Diante da configuração do Tribunal do Júri como direito e garantia fundamental 

constitucional, e tendo em conta que é pelo procedimento que esse direito e garantia se 

materializam, indaga-se quem é o principal destinatário desse direito e garantia 

fundamental.  

 A resposta a quem seja o destinatário da garantia do Júri encontra, na doutrina, duas 

posições antagônicas e uma terceira posição distinta: a primeira posição vislumbra o Júri 

como garantia do cidadão de ser jurado e participar diretamente na administração da 

justiça
157

; enquanto que a segunda posição aponta o Júri como garantia de defesa do 

acusado a ele submetido
158

; e, finalmente, uma terceira posição que aglutina as duas 

primeiras ao identificar o Júri como garantia, a um só tempo, do acusado e do jurado
159

.  

  Correligionário da tese que admite ser o Tribunal do Júri um direito do cidadão de 

ser jurado e atuar na própria administração da justiça, HERMÍNIO ALBERTO 

MARQUES PORTO
160

 sustenta que, com a atual especialização do exercício da 

                                                 
154

 - Por todos v. CHOUKR, Fauzi Hassan. Júri...cit., p. 93 

155
 - Por todos, v. GOMES, Márcio Schlee. Júri: limites constitucionais da pronúncia. Porto Alegre: Sergio 

Antonio Fabris editor, 2010, p. 65.  

156
 - Não se está a falar do principal diferenciador dos processos de competências do Júri, qual seja, o próprio 

julgamento pelo Júri popular, resumindo-se aqui a tratar somente do procedimento estrito.  

157
 - Nesse sentido, MARQUES PORTO, Hermínio Alberto. Júri: Procedimentos e aspectos de julgamentos. 

Questionários. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007, pp. 29/30; e AQUINO, Álvaro Antônio Sagulo Borges de. A 

função garantidora da pronúncia. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 12.  

158
 - Nessa direção está FREDERICO MARQUES, José. A Instituição do Júri. São Paulo: Saraiva, 1963, pp. 

53/54.   

159
 - Nesse sentido, ZAPPALÁ, Amália Gomes. A pronúncia...cit., p. 19.  

160
 - Júri...cit., pp. 29/30. Seguem essa orientação AQUINO, Álvaro Antônio Sagulo Borges de. A 

função...cit., p. 12, ao destacar o júri como “garantia constitucional, na medida em que a democracia 
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Magistratura, o Júri perde seu conteúdo de direito individual, no entanto conclui que “de 

uma parte, caberia com a enunciação do Tribunal do Júri dentre os órgãos que exercem o 

Poder Judiciário, e, de outra parte, com a enunciação, na relação dos direitos individuais, 

do direito de o cidadão ser jurado”.   

 Expressamente configurando o Júri como garantia fundamental a serviço do direito 

de liberdade do cidadão, JOSÉ FREDERICO MARQUES
161

 assevera que “o litígio penal 

resultante de crime doloso contra a vida, e qualquer outro que a lei ordinária colocar na 

esfera de atribuições do Júri, deve ser por este decidido, porquanto assim o exige o jus 

libertatis do acusado, em face do que implicitamente o declara a Constituição Federal, ao 

qualificar a instituição do Júri como garantia fundamental”.  

 Enfim, conferindo ao Júri garantia de dúplice aspecto, tanto para o acusado como 

para a sociedade e estendendo esse aspecto à decisão de pronúncia, aduz AMÁLIA 

GOMES ZAPPALÁ
162

 que “dessa nova visão a pronúncia readquire importância, exsurge 

como verdadeira garantia, tanto para o acusado, como para a sociedade. Para o acusado, 

                                                                                                                                                    
participativa importa, entre outras coisas, em atuação popular direta em relação aos Três Poderes”  e 

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. 27ª ed. São Paulo: Saraiva, 2005, v. IV, p. 93, 

realçando que “os jurados têm inteira liberdade de julgar, e o fazem de acordo com a sua consciência, sem 

ficar adstritos à lei e à prova”.  

161
 - A Instituição...cit, pp. 53/54. (sem destaque no original). Nessa mesma direção segue a incisiva lição de 

BARBOSA, Rui. O Júri sob todos os aspectos. Rio de Janeiro, S.E, 1950, p. 134: “Pelo lado da liberdade, ou 

antes da justiça criminal, de sua boa administração, da equidade, a instituição é a mais moral e filosófica 

possível. Por efeito dela a liberdade, a honra, a vida de um cidadão não serão jamais sacrificadas sem a 

intervenção e assentimento de seus pares. Evita-se o perigo que provém dos hábitos duros, inflexíveis, 

suspeitosos do juiz singular. Acostuma-se a ver e a reprimir os crimes e os criminosos, sua imaginação 

previne-se contra o acusado, a descobrir forças nos indícios e depois nas provas. O júri, tirado do corpo 

escolhido pela lei e chamado para decidir casualmente a imputação, sem esses hábitos prejudiciais, examina a 

questão por modo mais livre e mediante debates detalhados”. Ainda nessa direção RANGEL, Paulo. Tribunal 

do Júri: Visão lingüística, histórica, social e dogmática. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 136; e, 

finalmente, MAGALHÃES, GOMES FILHO, Antonio. A motivação das decisões penais. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2001, p. 232, ao expressar o julgamento popular como garantia do acusado.   

162
 - A pronúncia...cit., p. 19. Ressaltando o Júri como garantia do acusado e da sociedade, tem-se a lição de 

GOMES, Márcio Schlee. Júri...cit., pp. 176/177: “uma visão direta acerca do direito de liberdade do acusado 

e respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana e, por outro viés, a preservação da competência do 

Júri como um mandamento constitucional, onde a análise do processo deve ser feita pela comunidade, 

representada pelos jurados, em razão da matéria debatida (crimes dolosos contra a vida)”; enfim, NUCCI, 

Guilherme de Souza. Júri...cit., p. 55, aponta que “o júri é o devido processo legal do agente de delito doloso 

contra a vida, não havendo outro modo de formar a sua culpa. E sem formação de culpa, ninguém será 

privado da sua liberdade”. No entanto, mais adiante, o autor que “é certo que o júri não faz parte de uma 

garantia elementar ao direito de liberdade. O mesmo não se poderia dizer do devido processo legal, pois 

quem é levado ao cárcere sem um processo regular e justo, assegurada a sua ampla defesa e o contraditório, 

terá conspurcado o seu direito à liberdade”. Por fim, enfatizando a dupla destinação do júri, afirma que “em 

segundo plano, mas não menos importante, o júri pode ser visto como um direito do cidadão de participação 

na administração da justiça do país”.   
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garantia de defesa contra acusações infundadas, garantia de envio a julgamento apenas 

quando o controle da acusação revelar, pela pronúncia, a probabilidade do sucesso da 

acusação. Garantia para a sociedade do custo de julgamentos inúteis, que oneram o Poder 

Judiciário e contribuem para sua morosidade, e principalmente, a garantia do justo 

processo , pois o interesse da sociedade não reside, apenas, na celeridade, mas na solução 

dos conflitos com justiça”.   

 Veja-se que para essa última posição, a sociedade como destinatário da garantia do 

Júri é colocada do ponto de vista de se evitarem julgamentos inúteis e de ônus indevidos 

para o Judiciário, e não pelo lado da garantia da sociedade de participar da administração 

da justiça.  

 Não há, portanto, como negar o Júri como garantia do cidadão de atuar diretamente 

na administração da justiça, pois, a regra do sigilo das votações se destina aos próprios 

jurados, conferindo-lhes a proteção necessária para julgar imparcialmente, uma vez que o 

desconhecimento da decisão do jurado lhe confere independência de votar livremente 

conforme o seu entendimento e segurança contra possíveis reações da parte desagradada 

com seu decisum, razão de ser da existência dessa regra constitucional
163

. 

 Entretanto, não se pode olvidar de outro possível destinatário da garantia do Júri: o 

próprio acusado submetido ao procedimento que materializa o Júri.  

 Ao se enxergar o Tribunal do Júri apenas ou preponderantemente como garantia do 

cidadão de ser jurado e da sociedade de se ver representada pelos jurados, tem-se um 

estímulo do julgamento da causa pelo Júri para que se dê concretude a essa garantia 

constitucional, fragilizando-se a própria instrução processual e a conclusão posterior sobre 

essa instrução.  

 Nessa ótica, a pronúncia seria o caminho natural e necessário para se chegar ao 

julgamento da causa, garantindo-se a efetivação do Júri como garantia fundamental ao 

julgar os acusados por crimes dolosos contra a vida, com o que não se concorda.    

 Isso porque, fosse a garantia do Júri destinada prevalentemente ao cidadão jurado, 

não haveria necessidade de se dotar seu procedimento de uma fase adicional em relação a 

                                                 
163

 - Nessa direção expõem NUCCI, Guilherme de Souza. Júri...cit., item 22.2; e MARQUES PORTO, 

Hermínio Alberto. Júri...cit., p. 42.  
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todos os demais procedimentos penais brasileiros como historicamente ocorre com o 

procedimento do Júri, bastando, a instrução processual com o consequente (e automático) 

julgamento pelo Júri popular.  

 Com efeito, admite-se a dupla destinação da garantia do Júri, como garantia do 

acusado e do cidadão jurado.  

 Garantia para o acusado, como concretização da plenitude de defesa e de se evitar 

acusações despidas de justa causa, dando-lhe os meios necessários para obstar o avanço 

acusatório, conforme assevera o artigo 5º, XXXVIII, a, da Constituição Federal. E, 

também, garantia para o jurado de participar diretamente da administração da justiça e de 

julgar imparcialmente, conforme dispõe o artigo 5º, XXXVIII, b, da Constituição Federal.  

 Não obstante essa dúplice destinação da garantia do Júri, não há como dissociar o 

Júri do seu procedimento, não se podendo compreender essa instituição simplesmente 

como o momento final do julgamento, mas como um órgão juspolítico competente para 

processar e julgar os crimes dolosos contra a vida de acordo com o procedimento que o 

concretize.    

 Nesse procedimento ganha destaque o chamado juízo de admissibilidade da 

acusação após a instrução preliminar como a sua característica primordial, fazendo com 

que apenas haja julgamento pelo Júri depois de realizada a apreciação sobre tudo o que se 

produziu em juízo para que se confirme ou não a pretensão acusatória.    

 Esse juízo de admissibilidade da acusação é uma etapa procedimental ungida em 

benefício do cidadão acusado, uma vez que não poderá haver conclusão por sua 

condenação nesse momento, tratando-se de uma fase adicional pela qual todos os 

imputados pela prática de crimes dolosos contra a vida devem ser submetidos, caso 

contrário, não há o julgamento pelo Júri.  

 A condenação por crime doloso contra a vida é privativa do Conselho de Sentença, 

cabendo ao juiz togado somente determinar o julgamento popular ou, ainda, absolver 

sumariamente, impronunciar o acusado ou desclassificar a imputação penal
164

.  

                                                 
164

 - Ver-se-á adiante cada uma dessas decisões dentro do procedimento do Júri.  
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 Diante disso, o procedimento especial dos feitos de competência do Júri é 

indissociável da Instituição do Júri, a qual deve ser materializada por um procedimento que 

assegure, além das regras constitucionais previstas, meios para que não se leve a 

julgamento popular uma causa que não mereça ser julgada.  

 Assim, presentes estes meios para obstar um julgamento injusto ou imerecido, o 

procedimento do Júri se apresenta como uma garantia destinada ao cidadão a ele 

submetido, sendo esse, portanto, o parâmetro dogmático que norteará o desenvolvimento 

do presente trabalho.  

 

2.2. Definição da pronúncia 

 Com a entrada em vigor do Código de Processo Penal de 1941, a pronúncia se 

limitou aos procedimentos de competência do Júri, diferentemente de toda a sua história, 

na qual era prevista, a rigor, para todos os procedimentos penais.  

 Com isso, exsurge um modelo procedimental para os crimes dolosos contra a vida 

substancialmente distinto de todos os demais procedimentos penais existentes em face da 

previsão de uma fase processual de análise do material probatório produzido em 

contraditório, podendo culminar com a pronúncia, impronúncia, absolvição sumária do 

imputado ou desclassificação da imputação penal
165

.     

 A atual decisão de pronúncia difere daquela do Código de Processo Penal em sua 

feitura original. Nesse espectro, três foram as modificações sofridas ao longo de todo esse 

período: a primeira, sofrida pela Lei n. 5.941/73; a segunda, com a Lei n. 9.033/95; e a 

terceira, recente, pela Lei n. 11.689/08, que alterou todo o capítulo relativo ao 

procedimento do Tribunal do Júri.   

 Por essa razão, não se pode olvidar que a pronúncia possuiu diversas definições de 

acordo com o sistema jurídico-processual adotado.   

                                                 
165

 - Os arts. 413, 414, 415 e 419, do Código de Processo Penal, respectivamente, serão objeto de análise 

adiante.  
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 A decisão de pronúncia original do Código detinha um caráter mais repressivo, não 

se contentava em declarar admitida a acusação em face do réu e, ia além, determinando a 

prisão e a inscrição do nome do réu no rol dos culpados
166

, o que foi mantido pela Lei n. 

5.941/73. Isso sofreu leve atenuação com a Lei n. 9.033/95, quando, vinte e dois anos 

depois, a pronúncia passou a não inscrever o nome do réu no rol dos culpados
167

. 

 Por sua vez, a Lei n. 11.689/08 alterou profundamente a estrutura não apenas da 

decisão de pronúncia e do juízo de admissibilidade, mas de todo o procedimento do Júri
168

.  

 Especificamente sobre a definição da pronúncia, seguiram-se na doutrina da época 

da promulgação do Código de Processo Penal, basicamente, duas correntes com 

orientações distintas e ideologias diametralmente opostas.  

 Em resumo, uma delas enxergava na decisão de pronúncia um passo avançado da 

acusação, anexando a essa concepção a necessidade de prisão e o lançamento do nome do 

réu no rol dos culpados
169

. De outro lado, a corrente oposta conferia maior tecnicismo à 

pronúncia, afastando critérios tendenciosos, repressivistas ou liberais, de sua definição e 

conteúdo, prestigiando o conteúdo dessa decisão
170

.  

                                                 
166

 - v. redação original do art. 408, do Código de Processo Penal: “Se o juiz se convencer da existência do 

crime e de indícios de que o réu seja o seu autor, pronunciá-lo-á, dando os motivos do seu convencimento. § 

1º - Na sentença de pronúncia o juiz declarará o dispositivo legal em cuja sanção julgar incurso o réu, 

mandará lançar-lhe o nome no rol dos culpados, recomenda-lo-á, na prisão em que se achar, ou expedirá 

as ordens necessárias para a sua captura” (destaques nossos).  

167
 - Art. 408, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 9.033/95: “(...) § 1º - Na sentença 

de pronúncia o juiz declarará o dispositivo legal em cuja sanção julgar incurso o réu, recomendá-lo-á na 

prisão em que se achar, ou expedirá as ordens necessárias para sua captura”.  

168
 - As alterações trazidas pela Lei n. 11.689/08 pertinentes ao juízo de acusação serão vistas ao longo do 

presente e dos demais capítulos desse trabalho. 

169
 - Respondendo por essa corrente SIQUEIRA, Galdino. Curso de Processo Criminal. 2ª ed. São Paulo: 

Livraria Magalhães, 1937, p. 278, informa que “a pronúncia é a decisão que declara o réu indiciado no crime 

que faz objeto da queixa, denúncia ou procedimento ex officio, determina o modo por que se deve livrar da 

acusação e manda por o seu nome no rol dos culpados”. No mesmo sentido é a lição de ZANGARI, Mario. A 

natureza jurídica da pronúncia. São Paulo: Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Dissertação 

(Livre-Docência), 1953, p. 34, para quem a pronúncia é “o ato pelo qual o magistrado admitia 

provisoriamente, parcial ou total, a acusação contida na denúncia, ou queixa, mandando lançar o nome do réu 

no rol dos culpados, sujeitando-o à prisão preventiva, ao livramento provisório e ao julgamento perante o 

Júri, enviando a este o conhecimento da causa”.  

170
 - Nessa vertente, MAGARINOS TORRES, Antonio Eugenio. Processo penal do júri no Brasil. São 

Paulo: Quorum, 2008, p. 221, define a pronúncia como “a decisão em que se apuram a existência do crime, 

certeza provisória da autoria e indícios da responsabilidade do réu”  FRANCO, Ary Azevedo. O júri e a 

Constituição Federal de 1946. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1956, p. 78, compreendendo a pronúncia como 

“a decisão pela qual o juiz estabelece a existência de um crime e quem seja o seu autor”  e BITENCOURT, 

Edgard de Moura. A Instituição do Júri. São Paulo: Saraiva, 1939, p. 67, ao consignar que “a pronúncia nada 
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 Destaque-se, ainda, a clássica lição de JOAQUIM CANUTO MENDES DE 

ALMEIDA
171

, anterior ao vigente Código de Processo Penal, delimitando a função da 

pronúncia ao afirmá-la como sendo “um juízo de acusação, operação jurisdicional diversa 

do juízo da causa. Não declara que o ato examinado é passível de punição, mas decide, no 

caso, da legitimidade de se instaurar ação penal (...). Não determina o fundamento 

condenatório ou absolutório, mas apenas o fundamento acusatório”.  

 Essa diversidade de concepções conceituais sobre a pronúncia revela que, pela falta 

de maior rigor técnico, era (e é) plenamente possível que fosse vislumbrada conforme a 

ótica ideológica
172

 do intérprete ou aplicador da lei.  

 Daí a possibilidade de manipulação da pronúncia, a qual deve ser obstada.  

 Demonstra-se, assim, como a pronúncia, com toda a sua carga de relevância, dentro 

de um mesmo contexto temporal e em uma mesma legislação, demanda critérios bem 

definidos justamente para que seja obstada sua apreciação de acordo com a ideologia do 

intérprete, mais favorável ou prejudicial ao cidadão acusado.  

 Bem de ver que, modernamente, já não se discute sobre a definição da pronúncia, 

não havendo o embate de conceituações doutrinárias díspares como outrora
173

. 

                                                                                                                                                    
mais é do que a constatação feita pelo juiz sumariamente, após o exame dos elementos fornecidos e das 

provas produzidas, de que existem contra o denunciado indícios veementes capazes de o sujeitar à prisão e 

livramento perante o plenário, onde, ampla e largamente, poderão ser apurados de modo completo e cabal as 

provas da criminalidade”.  

171
 - MENDES DE ALMEIDA, Joaquim Canuto. Ação Penal: Análises e Confrontos. São Paulo: Faculdade 

de Direito da Universidade de São Paulo, Tese (Cátedra), 1938, p. 101. Veja-se que essa concepção da 

pronúncia é anterior à promulgação do Código de Processo Penal de 1941, não devendo o juízo de acusação 

ser concebido como juízo feito pela acusação, mas sim, como juízo de admissibilidade da acusação, 

conforme se tem hoje. Nesse sentido é a lição de FREDERICO MARQUES, José. A Instituição do Júri...cit., 

p. 228.  

172
 - Ideologia aqui referida no sentido puramente penal, i.e, a concepção mais repressiva ou mais liberal em 

relação às garantias do acusado na persecução penal.  

173
 - Nesse sentido, a definição de pronúncia de MARQUES PORTO, Hermínio Alberto. Júri...cit., p. 69, 

para quem se trata de “Decisão interlocutória, proferida no curso do procedimento e que fixa uma 

classificação penal para ser decidida pelos jurados”. Também assim lecionam ZAPPALÁ, Amália Gomes. A 

pronúncia...cit., p. 71, ao definir que “É a pronúncia decisão que expressa este juízo de admissibilidade, 

enviando o acusado a julgamento pelo júri, que decidirá sobre a realidade da infração e o direito de punir. 

Todas as demais decisões afastarão o julgamento da causa pelo tribunal popular, encerrando o processo ou 

enviando-o a julgamento pelo juiz singular”; GOMES, Márcio Schlee. Júri...cit., p. 65, “a pronúncia consiste 

na decisão que remete o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, convencendo-se o juiz da existência do crime 

e de indícios de autoria”  e NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2008, p. 60, conceituando a pronúncia como “a decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, 

remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri”.  
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 Estabelecendo-se, portanto, critérios técnicos bem definidos para a decisão de 

pronúncia, estar-se-á afastando maior ou menor interferência política e privilegiando o 

próprio conteúdo dessa decisão e, assim, o devido e justo processo.  

 Atualmente, a decisão de pronúncia está prevista no artigo 413, do Código de 

Processo Penal
174

, tratando-se de decisão de natureza eminentemente processual que, 

ultrapassada a análise criteriosa de seu conteúdo, encerra a fase instrutória e instaura o 

julgamento final no procedimento do Tribunal do Júri. É o limiar entre a primeira fase do 

procedimento e seu julgamento. 

 Compreendendo-se a pronúncia como um juízo avançado sobre a admissibilidade 

da acusação, deve-se indagar sobre qual acusação é feito esse juízo.  

 Assim, já tendo ocorrido análise da admissibilidade da acusação inicial com o 

recebimento da denúncia, a pronúncia deve realizar o juízo de confirmação dessa 

admissibilidade da acusação, ou seja, avaliar se até aquele momento a proposta acusatória 

apresentada com a denúncia se desenvolveu como pretendida e se confirmou no curso da 

instrução preliminar.  

 Essa compreensão da pronúncia levou ARAMIS NASSIF
175

 a afirmá-la como 

“verdadeiro re-recebimento da denúncia agora qualificada pela instrução judicializada”, 

posição com a qual se concorda pelo que se expôs acima.  

  Com efeito, pode-se definir a pronúncia como a decisão que encerra a fase de 

instrução preliminar do procedimento do Júri avaliando se a proposta da denúncia evoluiu 

no curso da instrução para confirmar a admissibilidade da acusação inicial
176

.  

                                                 
174

 - Art. 413, do Código de Processo Penal: “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se 

convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”. 

175
 - O novo Júri...cit., p. 56.  

176
 - Em sentido semelhante, ORTEGO PÉREZ, Francisco. El juicio de acusación. Barcelona: Atelier, 2008, 

p. 85, em estudo monográfico específico sobre o juízo de acusação espanhol, mesclando conceito e função, 

afirma que o juízo de acusação “é um trâmite cuja finalidade é depurar a consistência ou inconsistência da 

acusação, para impedir a realização inquisitiva de um processo em que o cidadão pudesse sofrer a pena de 

banco dos réus  de forma arbitrária”. Para situar o juízo de acusação no processo penal espanhol nos 

serviremos do procedimento do Júri instituído pela Lei orgânica 5/1995, por força de sua acentuada 

semelhança com o modelo do Júri brasileiro, que tem o seguinte rito: feita a imputação, a primeira análise de 

verossimilhança da denúncia será realizada pelo Juiz de Instrução para determinar a continuação, ou não, do 

feito (art. 24), devendo convocar o Ministério Público, eventuais acusadores privados e, por fim o imputado 

que fará sua defesa. Disso tudo pode resultar uma decisão de sobreseimento (impronúncia) do feito em seu 
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 Essa definição tem por escopo não reduzir a decisão de pronúncia a um ato 

procedimental necessário para admitir a acusação e levar o acusado a julgamento, 

evitando-se que ela seja uma decisão que tem que ser tomada para permitir o julgamento 

pelo Júri.  

 Deve, assim, a pronúncia ser definida da forma mais técnica possível e 

descomprometida com posições pré-determinadas.   

     

2.3. Natureza jurídica da pronúncia 

2.3.1. Notas de uma histórica discussão: decisão ou sentença?  

 A pronúncia hoje está convencionada como uma decisão interlocutória simples ou 

mista com conteúdo processual. Pacificou-se o entendimento sobre a sua natureza jurídica 

tanto na lei
177

 quanto na doutrina, expressando-se não se tratar de sentença, restando uma 

controvérsia apenas a respeito da classificação dessa decisão interlocutória
178

. 

                                                                                                                                                    
favor. Registre-se, ainda, a possibilidade das partes, em suas intervenções, de solicitarem as diligências 

investigativas que entenderem oportunas (art. 25). Determinando-se a continuação do feito, abre-se nova 

possibilidade de requerimento de diligências pelas partes (art. 27, 2). O processo segue com a audiência 

preliminar para a decisão sobre a abertura, ou não, do juízo oral perante o Tribunal do Júri. A audiência se 

inicia com a realização das diligências propostas pelas partes (art. 31, 1), podendo-se, ainda, propor 

diligências que deverão ser realizadas no mesmo ato (art. 31, 2), encerrando-se com a oitiva das partes (art. 

31, 3). Após a audiência preliminar, deverá o juiz decidir se determina a abertura do juízo oral ou se 

impronuncia o imputado da acusação (art. 32, 1), constituindo esse último ato no verdadeiro e próprio juízo 

de acusação do Júri espanhol. 

177
 - v., por todos, o art. 420, do Código de Processo Penal: “A intimação da decisão de pronúncia será 

feita”  e art. 421, do CPP: “Preclusa a decisão de pronúncia...”. Ambos com redação dada pela Lei n. 11.689, 

de 2008, rompendo-se com o tratamento dado pelo Código de Processo Penal em sua feição original: v., por 

todos, o art. 408, § 1 , do CPP: “Na sentença de pronúncia o juiz declarará o dispositivo legal em cuja 

sanção julgar incurso o réu, mandará lançar-lhe o nome no rol dos culpados, recomenda-lo-á, na prisão em 

que se achar, ou expedirá as ordens necessárias para a sua captura”, o que foi mantido pela Lei n. 5.941/73 e 

pela Lei n. 9.033/95. (sem destaques no original). Não obstante essa alteração legislativa em 2008 para 

configurar a pronúncia como sentença, ainda se verificam alguns “tropeços” do legislador ao manter a 

pronúncia como sentença em outras passagens do Código como, por exemplo, no Art. 373: “A aplicação 

provisória de interdições de direitos poderá ser determinada pelo juiz, de ofício, ou a requerimento do 

Ministério Público, do querelante, do assistente, do ofendido, ou de seu representante legal, ainda que este 

não se tenha constituído como assistente: II - na sentença de pronúncia”  e no Art. 564: “A nulidade 

ocorrerá nos seguintes casos: III - por falta das fórmulas ou dos termos seguintes: f) a sentença de 

pronúncia (...) nos processos perante o Tribunal do Júri”. (sem destaques no original)   
178

 - Catalogando a pronúncia como decisão interlocutória simples, FREDERICO MARQUES, José. A 

Instituição...cit., p. 219, ao afirmar que “a pronúncia não é sentença de encerramento do processo, e 

tampouco decisão de mérito. Trata-se de interlocutória, que se limita a declarar admissível a acusação”. 

Também nessa direção, GRINOVER, Ada Pellegrini; MAGALHÃES GOMES FILHO, Antonio, e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11689.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11689.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1970-1979/L5941.htm#art408
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 Não se adere a essa discussão por se entender desnecessária a classificação da 

decisão interlocutória da pronúncia. Assim, a compreensão da pronúncia como decisão 

interlocutória sem quaisquer adjetivações não lhe alteram a definição, natureza jurídica, 

requisitos, cognição ou função e não influenciam ou alteram qualquer aspecto dessa 

decisão.  

 No entanto, nem sempre foi assim. A pronúncia, independentemente do momento 

vivido, sempre motivou grandes debates desde a sua própria natureza até aspectos 

referentes à valoração da prova e sua motivação e, embora o regime original do Código a 

taxasse de sentença, conduzindo os autores da época a assim a definirem, não era essa a 

única razão pela qual a doutrina de outrora compreendia a pronúncia como própria e 

verdadeira sentença.   

 Apesar de hoje a compreensão sobre a natureza jurídica da pronúncia estar correta e 

essa discussão totalmente superada, é interessante, contudo, a análise das razões diversas, 

além das legais, que levaram a doutrina de então a classificar a pronúncia como sentença.  

 ANTONIO EUGENIO MAGARINOS TORRES
179

, em posicionamento anterior ao 

Código de Processo Penal de 1941, assevera que “a pronúncia tem todos os característicos 

de verdadeira sentença, de que deve, portanto, guardar a forma, na exposição, 

considerações e conclusão, para orientar e positivar as questões em debate, de fato e de 

direito, mormente quando ponha termo ao processo, pela impronúncia ou pela absolvição 

sumária”.  

 Por essa perspectiva, vislumbrava-se a pronúncia não como sentença propriamente 

dita, mas com as características desta espécie de decisão. 

                                                                                                                                                    
SCARANCE FERNANDES, Antonio. Recursos no Processo Penal. 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2007, p. 61; e MARQUES PORTO, Hermínio Alberto. Júri...cit, pp. 45/54, para quem a pronúncia é 

“decisão interlocutória e não terminativa, de conteúdo declaratório e de efeitos preclusivos de natureza 

processual”. Divergindo quanto à classificação da decisão interlocutória, NUCCI, Guilherme de Souza 

NUCCI. Tribunal do Júri...cit., p. 60, destaca-a como “decisão interlocutória mista, que julga admissível a 

acusação, remetendo o caso à apreciação do tribunal do júri. Trata-se de natureza mista, pois encerra a fase 

de formação da culpa, inaugurando a fase de preparação do plenário, que levará ao julgamento do mérito”  

LIMA, Eric Alexandre Lavoura. A coisa julgada penal e seus limites objetivos. São Paulo, 2008. Dissertação 

(Mestrado). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, p. 79, afirmando a pronúncia como decisão 

interlocutória mista não terminativa por ser decisão apta a encerrar etapa processual; e TUBENCHLAK, 

James. Tribunal do Júri: Contradições e soluções. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 61.  

179
 - Processo penal...cit., p. 224. 
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 Em outro sentido, também anterior ao Código de Processo Penal de 1941, 

sustentando a pronúncia como verdadeira sentença por nela haver um julgamento, JOÃO 

MENDES DE ALMEIDA JUNIOR
180

 aduz, ainda, que tal julgamento está “sujeito a 

recurso em sentido estrito e à ulterior reconsideração em processo plenário”.  

 Essa última corrente mencionada, embora referente à outra codificação processual 

penal, possui equívocos nos seus dois fundamentos: ser a pronúncia sentença em virtude da 

existência de um julgamento e por ser ela sujeita a recurso.  

 Isso porque a possibilidade de uma decisão judicial ser sujeita a recurso e posterior 

modificação jamais constitui motivo para configurá-la como sentença, consoante se dá 

com algumas decisões interlocutórias como a decisão que rejeita a denúncia, que denega 

fiança, que obsta seguimento a recurso, que revoga ou decreta prisão preventiva, as quais 

são sujeitas a recurso em sentido estrito, entre diversas outras previstas no Código de 

Processo Penal em vigor.  

 Ademais, outro motivo para a compreensão da pronúncia como sentença decorre do 

fato de que caso fosse ela proferida pelos Delegados de Polícia, deveria ser sustentada pelo 

Juiz Municipal ou pelo Juiz de Direito, reforçando-se essa natureza de sentença
181

.  

 A natureza jurídica da pronúncia como sentença decorre da redobrada relevância 

que essa decisão sempre possuiu no Brasil, sobretudo, após a promulgação do Código de 

1832, pois, não bastasse a sua função instrumental, ela já antecipava efeitos de uma 

condenação, como a prisão do acusado, a inclusão no nome do acusado no rol dos 

culpados, afastamento da função pública entre outros, razão pela qual se entende que a 

pronúncia foi equiparada a uma sentença.  

 Com efeito, resta hoje pacificada pela doutrina e por expressa disposição legal a 

pronúncia com natureza de decisão interlocutória que encerra uma fase do processo 

concluindo pela confirmação da admissibilidade da acusação por asseverar a existência de 

                                                 
180

 - O processo criminal brazileiro. 3ª ed. Rio de Janeiro: Typ Baptista de Souza, 1920, v. II, p. 243.  Nessa 

mesma linha está o pensamento de BITENCOURT, Edgard de Moura. A Instituição...cit., p. 67; e de 

SIQUEIRA, Galdino. Curso...cit., p. 278, ao expor, com base em João Mendes de Almeida Junior, que “os 

nossos textos legislativos denominam a decisão sobre a pronúncia, ora despacho, ora sentença; mas é 

preferível denominar sempre sentença”.    

181
 - v. itens 1.5 e 1.5.1, do presente trabalho.  
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prova da existência do fato imputado e indícios configuradores de uma probabilidade 

segura de autoria ou de participação capaz de levar o acusado a julgamento.  

 Nesse quadro, a pronúncia merece destaque no rol das decisões interlocutórias 

penais ao se distinguir das demais decisões por se tratar de decisão que analisa a 

confirmação da admissibilidade da acusação inicialmente admitida após a ocorrência de 

uma instrução processual.  

 Com efeito, a peculiaridade da pronúncia se dá em face de a mesma analisar o 

próprio mérito da imputação penal deduzida após instrução contraditória sem julgar esse 

mérito e sem exercer a cognição da sentença final de mérito. 

 Disso decorre a sua relevância em face das demais decisões interlocutórias.  

 Comparando-se a pronúncia com outras decisões interlocutórias, quanto ao 

conteúdo, a decisão que mais se assemelha com ela é a decisão que decreta a prisão 

preventiva do acusado após instrução processual, desde demonstrados a prova da 

existência do crime e indício suficiente de autoria
182

, os quais constituem o fumus commissi 

delicti.   

 Porém, quanto à cognição e função, a decisão que mais se assemelha à pronúncia é 

a decisão de recebimento da denúncia por analisar a admissibilidade da acusação, contudo, 

muito mais limitada em face da ausência de prova até esse momento, restringindo-se a 

análise do juiz, em regra, aos elementos de informação existentes.  

 Desse modo, conquanto não seja mais a pronúncia considerada sentença, a sua 

análise probatória se aproxima da análise probatória da sentença final de mérito, 

diferenciando-se em relação à prova exigida para a autoria ou participação
183

, conforme se 

verá adiante.   

                                                 
182

 - v. art. 312, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 8.884/94: “A prisão preventiva 

poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução 

criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício 

suficiente de autoria”. Isso, contudo, será analisado com mais propriedade no instante do estudo da valoração 

da prova na decisão de pronúncia.  

183
 - Em sentido diverso do qual apontamos MARQUES PORTO, Herminio Alberto. Júri...cit., p. 70, ressalta 

que a decisão de pronúncia é exteriorizada mediante adoção da forma da sentença final, pois “por seu aspecto 

formal, por sua estrutura assemelhada à da sentença, por apresentar a necessária fundamentação e por conter 

parte conclusiva, a decisão de pronúncia é mencionada pelo Código de Processo Penal como sentença”. 
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2.4. Requisitos184 da pronúncia 

 Na análise dos requisitos exigidos para a decisão de pronúncia logo se percebe que 

essa temática se encontra em uma confluência entre a análise da sua cognição e da sua 

justificação da decisão de pronúncia, razão pela qual o seu estudo, nesse momento, cingir-

se-á ao que o Código de Processo Penal exige para a pronúncia, restando o estudo da 

cognição
185

 e da justificação
186

 nas sedes devidas.  

 Com o advento da Lei n. 11.689/08, que modificou completamente o procedimento 

dos crimes de competência do Tribunal do Júri, alteraram-se, por conseguinte, os requisitos 

da decisão de pronúncia.  

 Segundo disposição do artigo 413, do Código de Processo Penal, com redação dada 

pela supracitada lei, tem-se que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se 

convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou 

de participação. 

 Isso se reforça com o disposto no § 1º, do artigo 413, do Código que, embora 

dirigido à motivação da pronúncia, também diz respeito aos seus requisitos explicitando 

que a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da 

existência de indícios de autoria ou de participação.  

 Esses são, pois, os requisitos legais da decisão de pronúncia: materialidade do fato 

e indícios suficientes de autoria ou participação, constituindo-se a exigência imposta pela 

lei para o cumprimento dessa decisão.   

 Ressalte-se que a regulamentação atual para a aferição da pronúncia é recente 

(2008) e consiste em verdadeira consequência da evolução sofrida pela matéria desde a 

                                                                                                                                                    
Discordamos, contudo, dessa opinião, pois, toda e qualquer decisão, seja interlocutória ou sentença, deve 

possuir sempre a mesma estrutura para conter o relato fático, a fundamentação e a disposição.    

184
 - Adotou-se o uso do termo requisito  em vez de conteúdo  da pronúncia, por entendermos o seu 

significado mais apropriado para a decisão de pronúncia. Assim, de acordo com o Dicionário escolar da 

língua portuguesa da Academia Brasileira de Letras. 2ª ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2008, p. 

1.112, requisito significa: “Exigência legal para que um ato se cumpra dentro das regras jurídicas”.  

185
 - v. item 2.5, do presente capítulo.  

186
 - v. capítulo 4 do presente trabalho.  
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promulgação do Código de Processo Penal em 1941, impondo-se a análise dos requisitos 

da pronúncia desde a origem do Código.  

 Os requisitos da pronúncia previstos na redação original do Código de Processo 

Penal consistiam no convencimento do juiz da existência do crime e de quem fosse o seu 

autor, devendo o magistrado decidir consoante os indícios e seu convencimento
187

.  

 Com a redação dada pela Lei n. 5.941/73, sem alteração substancial, restaram 

consignados como requisitos para a pronúncia a existência do crime e indícios de autoria, 

sem qualquer adjetivação para os indícios
188

.  

 No entanto, dispunha a redação original do Código, em seu artigo 409, que, caso o 

julgador não vislumbrasse a existência do crime ou indício suficiente de autoria deveria 

julgar improcedente a denúncia ou queixa, impronunciando, portanto, o acusado
189

.  

 Vê-se que os efetivos requisitos da pronúncia estavam previstos, a contrario sensu, 

no dispositivo regulador da impronúncia, pois, embora a pronúncia não exigisse 

expressamente o chamado indício suficiente, caso ausente esse indício suficiente de autoria 

deveria o acusado ser impronunciado.   

 Não houve, portanto, diferença qualitativa com a Lei n. 11.689/08, que apenas 

deslocou a ausência de indícios suficientes da impronúncia para o regramento da pronúncia 

constituindo, agora, requisito expresso dessa decisão.  

 O que se vê é uma diferença quantitativa entre o regramento original do Código e o 

da Lei n. 5.941/73, que, desde então, passou a exigir a presença de indícios suficientes, 

enquanto que, na legislação passada, a exigência do indício suficiente era singular, ou seja, 

nos precisos termos da lei, bastava um (1) indício suficiente de autoria.  

                                                 
187

 - v. art. 408, do Código de Processo Penal, em sua redação original: “Se o juiz se convencer da existência 

do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor, pronuncia-lo-á, dando os motivos do seu 

convencimento”.   

188
 - v. art. 408, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 5.941/73: “Se o juiz se 

convencer da existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor, pronunciá-lo-á, dando os 

motivos do seu convencimento”.  

189
 - v. art. 409, do Código de Processo Penal, em sua redação original: “Se não se convencer da existência do 

crime ou de indício suficiente de que seja o réu o seu autor, o juiz julgará improcedente a denúncia ou a 

queixa”.  
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 Quanto à prova da materialidade do crime, restou uma alteração terminológica 

pontual.  

 No texto original do Código de Processo Penal se exigia o convencimento do juiz 

da existência do crime, o que não foi alterado pela posterior Lei n. 5.941/73, levando-se, 

segundo os aludidos dispositivos legais, a uma análise de tipicidade, ilicitude e 

culpabilidade da conduta imputada. 

 Não obstante esse equívoco terminológico em relação ao vocábulo crime, o sentido 

empregado por ele não visava conduzir a uma análise sobre os elementos constitutivos do 

crime em face da previsão da sentença de absolvição sumária a ser realizada nesse 

momento procedimental
190

. 

 De seu modo, o texto atual expressou o convencimento da materialidade do fato 

para a comprovação do fato.  

 Em um primeiro momento a alteração de crime para fato é correta para a pronúncia 

pelo fato de que a análise própria do crime ocorrerá na absolvição sumária, restando a 

verificação do fato típico penal puro e simples para essa decisão.   

 Contudo, a utilização do vocábulo materialidade é equivocada pelo fato de que 

apenas há a materialidade do crime que deixa vestígios e, com isso, os crimes que não 

deixam vestígios são despidos de materialidade, razão pela qual deveria ser empregado o 

termo existência do fato
191

.  

 Sem embargo dessas impropriedades terminológicas, entende-se que a prova da 

existência do fato deve ser cabal e incontroversa, exigindo-se a certeza de que o fato típico 

penal em discussão realmente ocorreu, caso contrário não poderá haver pronúncia, como 

                                                 
190

 - Nesse sentido, FREDERICO MARQUES, José. A instituição...cit., p. 225.  

191
 - Nessa direção alinhava NASSIF, Aramis. O novo júri...cit., p. 56, que “o termo legal diz com a prova 

material, com seu desenho físico (auto de exame de corpo de delito, perícias, etc.), e, por isso mesmo, 

tratando dos fatos que deixam vestígios. Não há que se falar, por exemplo, em materialidade  em uma 

tentativa de homicídio branca ou incruenta”.  
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defende JOSÉ FREDERICO MARQUES
192

 ao elucidar que “a prova do crime que se 

exige para a pronúncia não é diversa da prova que se exige para a condenação”.  

 A exigência de certeza quanto à existência do fato para legitimar uma decisão de 

pronúncia é pautada pela verificação da existência de justa causa para o envio do feito a 

julgamento, fazendo com que apenas se levem a julgamento plenário casos em que há a 

certeza da ocorrência do crime doloso contra a vida, buscando-se, com isso, uma redução 

relevante de eventuais equívocos nessa importante fase do procedimento.  

 Ademais, para demonstrar essa certeza fática, o acusador dispõe de todos os meios 

necessários, contando com ampla instrução preliminar para esse mister.  

 Desse modo, sem a certeza da ocorrência do crime doloso contra a vida não deve 

haver a pronúncia em virtude da possibilidade de condenação pelo Júri, que o faz sem 

motivação, sem que se tenha conseguido provar a própria existência do fato imputado.  

 O raciocínio para a prova da autoria ou da participação, contudo, não é o mesmo. A 

lei não exige certeza da autoria para que o acusado seja pronunciado, referindo-se à 

existência de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado para que o caso 

seja admitido para o julgamento.  

 Os indícios suficientes de autoria não precisam necessariamente levar à certeza, 

contentando-se a pronúncia com a probabilidade da autoria ou da participação, rejeitando-

se, contudo a mera possibilidade para a aferição da autoria ou da participação nesse 

momento
193

.  

                                                 
192

 - A instituição...cit, p. 225. Nesse sentido, exigindo-se certeza quanto à prova da existência do crime, 

TUBENCHLAK, James. Tribunal do Júri...cit., p. 59; FRANCO, Ary Azevedo. O Júri...cit., p. 85; 

MAGALHÃES GOMES FILHO, Antonio. A motivação...cit., p. 232; ZAPPALÁ, Amália Gomes. A 

pronúncia...cit., p. 83; MARQUES PORTO, Hermínio Alberto. Júri...cit., p. 83; e AQUINO, Álvaro Antônio 

Sagulo Borges de. A Função garantidora...cit., p. 116. Recentemente, após o advento da Lei n. 11.689/08, 

exigindo certeza da materialidade do fato, tem-se a lição de BADARÓ, Gustavo Henrique. Direito 

Processual...cit., t. II, p. 78. Em posição contrária, não se exigindo juízo de certeza sobre a materialidade do 

fato, têm-se os escólios de LIMA, Marcellus Polastri. Curso...cit., p. 148; GOMES, Márcio Schlee. Júri...cit., 

p. 71; e OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso...cit., pp. 714/715, afirmando este último, primeiramente que 

“em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato...”, para depois concluir que “não se 

pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade 

e à autoria”.  

193
 - A distinção entre probabilidade e possibilidade será vista alhures quando da análise da valoração da 

prova na pronúncia e em outras decisões, buscando-se dar os contornos necessários ao que sejam os indícios 

suficientes de autoria.  
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 Essa orientação é seguida pela doutrina e jurisprudência amplamente majoritárias, 

as quais passaram a exigir probabilidade de autoria para a pronúncia em detrimento da 

mera possibilidade
194

.  

 No entanto, importa destacar seguimento doutrinário minoritário que compreende a 

probabilidade da autoria para a pronúncia de maneira diversa ao exigir alto grau de 

probabilidade de autoria para a pronúncia, colocando-se como um plus em relação à 

probabilidade. Nesse sentido, afirma HERMÍNIO ALBERTO MARQUES PORTO
195

 que 

“devem tais indícios, para que motivem a decisão de pronúncia, apresentar expressivo grau 

de probabilidade que, sem excluir dúvida, tende a aproximar-se da certeza”.  

 A prevalecer essa corrente doutrinária, ter-se-ia, além da possibilidade e da 

probabilidade, um grau a mais na escala do convencimento humano entre a ignorância e a 

certeza, a saber, a alta probabilidade.   

 Seguindo-se na análise dogmática dos requisitos legais da decisão de pronúncia, 

tem-se que, a exigência para a prova da autoria deve circundar entre a probabilidade e a 

alta probabilidade.  

 Sem dúvida, um dos temas mais complexos e incertos da pronúncia é o grau de 

convencimento exigido para a prova da autoria e será analisado no momento do estudo da 

valoração da prova para essa decisão, momento em que mais detidamente se abordará essa 

temática.  

 

 

                                                 
194

 - Nessa direção, sendo suficiente a probabilidade da autoria, AQUINO, Álvaro Antônio Sagulo Borges de. 

A função...cit., p. 117; ZAPPALÁ, Amália Gomes. A pronúncia...cit., p. 92; e FREDERICO MARQUES, 

José. A instituição...cit., p. 224. Também a jurisprudência compreende bastar a probabilidade da autoria, 

nesse sentido, no Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus n. 97252/SP, Segunda Turma, Relatora Ministra 

Ellen Gracie, publicado em 04/09/2009, v.u, disponível em: http://www.stf.jus.br, acesso em 10.12.2009; 

Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário n. 540999/SP, Primeira Turma, Relator  Ministro 

Menezes Direito, publicado em 20/06/2008, m.v., disponível em http://www.stf.jus.br, acesso 10.12.2009. 

Também no Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus n. 88.573-ES, Quinta Turma, Relatora Ministra 

Laurita Vaz, publicado no DJe em 10/11/2008, v.u., disponível em http://www.stj.jus.br, acesso 13.12.2009. 

195
 - Júri...cit., p. 72. Também assim entende BADARÓ, Gustavo Henrique. Direito Processual...cit., t. II, p. 

79, que “o conjunto probatório indique, com alto grau de probabilidade, que foi o acusado o autor do delito, 

não se exigindo a certeza da autoria”.  

http://www.stf.jus.br/
http://www.stf.jus.br/
http://www.stj.jus.br/
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2.5. Cognição da pronúncia  

 Estudar a cognição da pronúncia é estudar, ao mesmo tempo, os seus requisitos e a 

sua motivação, constituindo-se, portanto, temas indissociáveis e com estreita relação de 

interdependência entre eles
196

.  

 Sem embargo da conexão entre essas temáticas, o Código de Processo Penal 

fornece as balizas mínimas que devem pautar a decisão de pronúncia indicando os seus 

requisitos e até onde pode o juiz seguir nessa.   

 Esse limite de conhecimento da atuação judicial é chamado de âmbito de cognição. 

Em outras palavras, é o espaço pelo qual pode o juiz se movimentar para conhecer do 

objeto que aprecia.  

 Para KAZUO WATANABE
197

, “a cognição é prevalentemente um ato de 

inteligência, consistente em considerar, analisar e valorar as alegações e as provas 

produzidas pelas partes, vale dizer, as questões de fato e as de direito que são deduzidas no 

processo e cujo resultado é o alicerce, o fundamento do judicium”. 

 A cognição pode ser realizada de duas formas distintas: a horizontal significando a 

extensão, que pode ser plena ou limitada (parcial); e a vertical significando a profundidade 

desse conhecimento, que pode ser exauriente (completa) ou sumária (incompleta)
198

.  

 Dessa forma se analisará a cognição a ser realizada na pronúncia.  

 A cognição horizontal da pronúncia é regulada pelo texto do artigo 413, caput, do 

Código de Processo Penal
199

 já analisado, ao dispor sobre os requisitos dessa decisão, 

consistindo na verificação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes 

de autoria ou de participação. 

                                                 
196

 - Essa interdependência entre os requisitos, a cognição e motivação da pronúncia ficará evidente quando 

do estudo detido da motivação da pronúncia no capítulo quatro do presente trabalho.  

197
 - WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 3ª ed. São Paulo: Perfil, 2005, p. 67.  

198
 - WATANABE, Kazuo. Da cognição...cit., pp. 127/129.  

199
 - Art. 413, do Código de Processo Penal: “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se 

convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.  
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 Essa normativa é complementada pelo que dispõe o § 1º, do artigo 413, do Código 

de Processo Penal
200

, o qual prevê fundamentação limitada à indicação da materialidade do 

fato e da existência de indícios suficientes de autoria. Esse, portanto, é o limite de extensão 

que a lei impõe ao magistrado ao analisar os requisitos da pronúncia.   

 Com isso, a decisão de pronúncia sofre limitação legal em sua cognição horizontal 

no momento em que determina que o magistrado, em sua fundamentação, se limite a 

indicar a materialidade e os indícios suficientes de autoria ou participação.  

 Em relação à cognição vertical não há qualquer imposição legal, razão pela qual se 

afirma ser a mesma exauriente, devendo o magistrado realizar o conhecimento completo 

dos fatos a fim de vislumbrar a prova da existência do fato típico imputado e da 

probabilidade da autoria ou da participação do acusado
201

.  

 Voltando-se à cognição horizontal, entende-se que o texto legal do § 1º, do artigo 

413, do Código conduz o julgador e o intérprete a um equívoco justamente por permitir 

que se confunda a cognição com a fundamentação da pronúncia. 

 O texto legal, portanto, não se destina a limitar a própria cognição do juiz na 

pronúncia, mas apenas a sua fundamentação ao determinar que ela se limite a indicar a 

existência do fato e dos indícios suficientes de autoria ou de participação. 

 Não se deve olvidar que, no momento em que o juiz deve julgar a confirmação da 

admissibilidade da acusação, após o encerramento da instrução preliminar do 

procedimento do Júri, está-se diante da possibilidade de desclassificar a imputação penal 

para outra fora da competência do Júri
202

, de absolver sumariamente o imputado caso 

provada a inexistência do fato, provado não ser o acusado o autor ou o partícipe do fato, 

                                                 
200

 - Art. 413, § 1
o
, do Código de Processo Penal: “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação 

da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz 

declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e 

as causas de aumento de pena”. 

201
 - Em sentido contrário, GOULART, Fabio Rodrigues. Tribunal do Júri: aspectos críticos relacionados à 

prova. São Paulo: Atlas, 2008, p. 62, em relação à pronúncia, afirma que “a exemplo daquele primeiro juízo 

de viabilidade de acusação, a cognição dessa fase do procedimento é limitada (na medida em que o juiz 

não tem competência para conhecer de todas as matérias) e superficial na profundidade (em face de ele não 

poder ingressar no exame aprofundado de determinadas questões)”. (sem destaques no original) 

202
 - Art. 419, do Código de Processo Penal: “Quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, 

da existência de crime diverso dos referidos no § 1
o
 do art. 74 deste Código e não for competente para o 

julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja”. Redação dada pela Lei n. 11.689, de 2008. 
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caso o fato não constitua infração penal ou se demonstrada uma causa de isenção de pena 

ou de exclusão do crime
203

 e, enfim, de impronunciar ou pronunciar o acusado.  

 Exclui-se, por ora, a análise da cognição realizada na sentença de absolvição 

sumária, a qual é horizontalmente plena e verticalmente exauriente, analisando-se 

especificamente a cognição dos requisitos da pronúncia: existência do fato e probabilidade 

da autoria ou da participação.  

 Com efeito, não havendo questionamentos em relação à cognição vertical, que deve 

ser exauriente, diverge-se doutrinariamente sobre a extensão da cognição horizontal a ser 

realizada na pronúncia.  

 Em estudo específico sobre a cognição probatória no Tribunal do Júri, FÁBIO 

RODRIGUES GOULART
204

 admite semelhança entre cognição na fase de recebimento da 

denúncia e na decisão de pronúncia, reconhecendo, contudo, que “nesta fase, se encerra a 

primeira etapa do procedimento, havendo, em virtude da participação de defesa, um maior 

conteúdo do objeto cognoscível, considerando a apresentação dos argumentos pelo 

acusador, pelo acusado e as provas que foram introduzidas no processo no sumário de 

culpa”.  

 Não obstante FÁBIO RODRIGUES GOULART
205

 reconhecer já a existência de 

provas com a participação das partes na pronúncia, conclui “na esteira da superficialidade 

no plano vertical da cognição nesta fase procedimental, pois, deve o juiz, ao pronunciar o 

acusado, ater-se tão-somente ao exame da existência do crime e dos indícios suficientes de 

autoria, sendo-lhe vedado o exame aprofundado do material probatório produzido e 

dos argumentos patrocinados pelas partes”.   

                                                 
203

 - Art. 415, do Código de Processo Penal: “O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, 

quando: I – provada a inexistência do fato; II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato; III – o fato 

não constituir infração penal; IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime”. 

Redação dada pela Lei n. 11.689, de 2008.  

204
 - Tribunal do Júri...cit., p. 63. Advirta-se que o autor se refere ao Código de Processo Penal antes da 

alteração proporcionada pela Lei n. 11.689/08, razão pela qual fala, ainda, de existência do crime. (sem 

destaque no original). 

205
 - Tribunal do Júri...cit., p. 63. (sem destaque no original). Também nessa direção, MAGALHÃES 

GOMES FILHO, Antonio. A motivação...cit., pp. 231 232, afirma ser “sumária a cognição vertical a ser 

realizada na pronúncia”. ê-se que, para estes autores, a limitação na análise dos requisitos se dá na cognição 

vertical, enquanto que, para nós, é a cognição horizontal que limita a pronúncia ao conhecimento de seus 

requisitos.  
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 Assim não nos parece, pois não é propriamente o exame aprofundado do material 

probatório que deve ser vedado, mas a sua fundamentação ao limitar a justificação do juiz 

à indicação da existência do fato e da probabilidade da autoria ou da participação.  

 A extensão da cognição judicial será limitada pelo conteúdo da acusação e não 

pelos requisitos da pronúncia, não podendo o texto legal limitar a matéria a ser conhecida 

pelo juiz, que aborda questões como a existência de qualificadoras, causas de aumento e 

diminuição de pena, agravantes e atenuantes, obrigando o magistrado a conhecer e apreciar 

tudo isso.  

 O que o texto legal pode vedar, como o faz corretamente, é a exposição das razões 

que extrapolem a indicação da existência do fato e da probabilidade da autoria ou da 

participação
206

, razão pela qual não se concorda com a cognição horizontal limitada ou a 

cognição vertical sumária para a decisão de pronúncia
207

.  

 O raciocínio da cognição sumária ou limitada da decisão de pronúncia oculta a 

constatação de que no procedimento do Júri sempre se lançam os olhares para o seu 

julgamento, olvidando-se o fato de que existe um complexo procedimento a ser observado 

de forma criteriosa para que haja o julgamento plenário.  

 Nesse particular, não há que se limitar essa cognição à indicação da existência do 

fato e dos indícios suficientes de autoria ou probabilidade, pois, desse modo, ela muito 

pouco difere daquela realizada no momento da admissibilidade inicial da acusação para o 

recebimento da denúncia, a qual é horizontalmente limitada à confirmação da 

probabilidade da existência do fato e de sua autoria e verticalmente sumária em virtude da 

inexistência de provas para a aferição desses requisitos de admissibilidade da acusação.  

                                                 
206

 - Nesse sentido, MAGALHÃES GOMES FILHO, Antonio. A motivação...cit, p. 233, ao dispor que “é 

claro que a justificação deve ser adequada ao tipo de cognição realizada: se o que se objetiva é um simples 

juízo de probabilidade ou verossimilhança, os argumentos apresentados no discurso justificativo devem 

corresponder a essa característica do tipo de decisão que se realiza nessa fase”.  

207
 - Em sentido próximo, GRECO FILHO, Vicente. Questões polêmicas sobre a pronúncia. Tribunal do Júri: 

“Estudo sobre a mais democrática instituição jurídica brasileira” (Coord. Rogerio Lauria Tucci). São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 1999, pp. 123/124, alargando o conteúdo da decisão de pronúncia, em lição anterior à 

Lei n. 11.689/08, sustenta que “deve o juiz, hoje, considerar a prova da existência do crime não apenas 

quanto à materialidade, mas também quanto aos outros elementos que o integram segundo concepção 

hodierna, como, por exemplo, o dolo ou a culpa. Assim, para que o juiz venha a pronunciar o réu, deve 

convencer-se não só de que ocorreu o fato, mas também de que o agente, no caso o acusado, tenha agido com 

dolo, pelo menos o eventual”.  
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 Ademais, no próprio momento do recebimento da denúncia há espaço para a 

ampliação do objeto cognoscível a ser feito pelo juiz por força da inclusão da possibilidade 

de absolvição sumária após o oferecimento da resposta à denúncia, analisando-se a 

atipicidade do fato e excludentes de ilicitude e culpabilidade
208

 sem se olvidar de que essa 

cognição será exercida, em regra, com base apenas nos elementos informativos colhidos na 

fase investigatória.   

 No momento da confirmação da admissibilidade da acusação, ao contrário, já existe 

amplo material probatório produzido possibilitando uma decisão muito mais aprofundada e 

racional sobre os fatos imputados, não se devendo restringi-la.   

 Assim, a limitação da cognição da pronúncia aproximando-a daquela verificada no 

recebimento da denúncia está na contramão da própria lógica imposta pelo procedimento 

do Júri ao impor que a decisão de pronúncia só fosse proferida após uma instrução 

preliminar contraditória, que é o parâmetro para a sua cognição.  

 Diante disso, o controle fático e jurídico da acusação no procedimento do Júri deve 

ser feito pela decisão que confirma ou não a admissibilidade da acusação devendo a sua 

cognição ser extensa e profunda suficientemente a demonstrar o cumprimento dos 

requisitos previstos no artigo 413, do Código de Processo Penal, não se confundindo com a 

fundamentação dessa decisão que deve ser limitada à exposição desses requisitos, 

conforme disposto no §1 º, do artigo 413, do Código.  

 Enfim, a cognição horizontal na pronúncia deve ser plena para que o juiz conheça 

todo o conteúdo acusatório, enquanto a cognição vertical deve ser exauriente o suficiente 

para demonstrar a existência do fato e a probabilidade da autoria da participação do 

acusado.  

 O limite, portanto, está na justificação e não na cognição da decisão de pronúncia.  

 

                                                 
208

 - Art. 397, do Código de Processo Penal: “Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, 

deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar: I - a existência manifesta de 

causa excludente da ilicitude do fato; II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do 

agente, salvo inimputabilidade; III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou: IV - extinta a 

punibilidade do agente”. Cf., ainda, o que se afirmou no item 2.1 do presente trabalho.   
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2.6. A pronúncia e o seu reverso: a impronúncia 

 O presente tópico objetiva uma análise da estrutura e função da impronúncia no 

procedimento do Júri, decisão que não passa incólume aos debates doutrinários e 

jurisprudenciais.  

 Nesse particular, existem numerosas e importantes posições na doutrina que 

sustentam a própria inconstitucionalidade da sentença de impronúncia por diversas razões 

como, por exemplo, a violação à presunção de inocência e a vedação da dupla persecução 

pelo mesmo fato. Contudo, essa análise de sua (in)constitucionalidade não será objeto de 

nosso estudo por ultrapassar os objetivos do presente trabalho
209

.  

 A decisão de impronúncia encontra a sua disciplina no disposto no artigo 414, do 

Código de Processo Penal: “Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência 

de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, 

impronunciará o acusado”.  

 O regramento da impronúncia sofreu poucas modificações de relevo com o advento 

da Lei n. 11.689/08. Em suma, incluiu-se a expressão impronúncia antes não mencionada 

com esse nomen jus, além do acréscimo do termo fundamentadamente entre os requisitos 

da decisão de impronúncia, que era também ausente na redação original do Código de 

Processo Penal
210

. 

 Ressalvando-se a discussão sobre a inconstitucionalidade da impronúncia, logo se 

observa que essa decisão não ocupa muito espaço doutrinário, não lhe reservando os 

                                                 
209

 - Sem embargo de não se abordar essa temática, colocam-se entre os autores a afirmar a 

inconstitucionalidade da impronúncia: RANGEL, Paulo. Tribunal do Júri...cit., p. 103; NASSIF, Aramis. 

Júri: instrumento da soberania popular. 2ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 86; CHOUKR, 

Fauzi Hassan. Código de Processo Penal: Comentários consolidados e crítica jurisprudencial. 2ª ed. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 634, LOPES JUNIOR, Aury. Direito processual...cit., v. II, pp. 293/294; 

PINHO, Ana Cláudia Bastos de; GOMES, Marcus Alan de Melo. Impronúncia: Uma nódoa inquisitiva no 

Processo Penal brasileiro. Ciências Criminais: Articulações críticas em torno dos 20 anos da Constituição 

da República. (Coord. Ana Cláudia Bastos Pinho e Marcus Alan de Melo Gomes). Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2008, p. 35; e GRECO FILHO, Vicente. Manual de Processo Penal...cit., p. 394. Em sentido 

contrário, expressamente rechaçando inconstitucionalidade da impronúncia, tem-se CRUZ, Rogério Schietti 

Machado. A proibição de dupla persecução penal (ne bis in idem): limites no direito brasileiro. Tese 

(Doutorado). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2007, pp 163/164. Também não afirmam a 

inconstitucionalidade da impronúncia MARQUES PORTO, Hermínio Alberto. Júri...cit., pp. 63/64; e 

AQUINO, Álvaro Antonio Sagulo Borges de. A função...cit., item 2.2.   

210
 - No regramento anterior da impronúncia (art. 409, do Código de Processo Penal), não convencido o juiz 

da existência do crime ou de indício suficiente de sua autoria o juiz julgaria “improcedente a denúncia ou a 

queixa”.  
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autores número considerável de páginas, o que é seguido pela jurisprudência, reforçando-

se a necessidade de sua análise crítica.  

 Entre os raros autores a definir a impronúncia, GUSTAVO HENRIQUE 

BADARÓ
211

 elucida que “o ato de impronúncia é uma sentença terminativa, de conteúdo 

processual, que extingue o processo sem julgamento do mérito, por ser inviável a 

acusação”.  

 Na tópica do Código, portanto, falecendo quaisquer dos requisitos da pronúncia, 

tem lugar a decisão de impronúncia, a qual possui os mesmos requisitos da pronúncia, 

porém, a contrario sensu, a saber, a ausência de convencimento sobre a existência do fato 

e/ou da probabilidade de autoria ou de participação
212

.  

 Com isso, afirma-se que a impronúncia corresponde ao reverso da pronúncia, a 

rigor, a sua face oposta, por consistir em decisão residual em relação à pronúncia, pois só 

terá lugar em caso de não convencimento do juiz para a pronúncia
213

.  

 Quanto à natureza jurídica da impronúncia, o Código de Processo Penal antes da 

Lei n. 11.689/08 não a definiu claramente. Entretanto, a redação original do artigo 409
214

, 

ao dispor que o juiz julgará improcedente a denúncia ou queixa, sinalizou-a como 

sentença. 

 Contudo, a doutrina divergia sobre a natureza jurídica da impronúncia tratando-a 

ora como decisão interlocutória que encerrava uma fase do processo com o não envio do 

acusado a julgamento, ora como sentença que colocava fim ao processo
215

. 

                                                 
211

 - Direito Processual...cit., p. 83, tomo II. Nessa linha também define a impronúncia NUCCI, Guilherme 

de Souza. Tribunal do Júri...cit., p. 85.  

212
 - Em senso equiparado, dispõe NASSIF, Aramis. O novo júri...cit., p. 67, que “na impronúncia, reconhece 

o juiz, fundamentadamente, a fragilidade probatória”.   

213
 - BADARÓ, Gustavo Henrique. Direito Processual...cit, p. 83, tomo II, também destaca a impronúncia 

como “a opção oposta em relação à pronúncia”.  

214
 - Art. 409, do Código de Processo Penal: “Se não se convencer da existência do crime ou de indício 

suficiente de que seja o réu o seu autor, o juiz julgará improcedente a denúncia ou a queixa”.  

215
 - Apontando a impronúncia como decisão interlocutória: FREDERICO MARQUES, José. Elementos de 

direito processual penal. Campinas: Millennium, 2003, v. III, p. 218; NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal 

do Júri...cit., p. 85, para quem a impronúncia “é a decisão interlocutória mista de conteúdo terminativo, que 

encerra a primeira fase do processo (formação da culpa ou judicium accusationis), sem haver juízo de 

mérito”; TUBENCHLAK, James. Tribunal do Júri...cit., p. 81; BENTO, Patrícia Stucchi. Pronúncia: 

enfoque constitucional. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 34; e LIMA, Marcellus Polastri. Curso de 
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 No entanto, com o advento da Lei n. 11.689/08, essa discussão resta encerrada em 

virtude da afirmação legal da impronúncia como sentença
216

.  

 

2.6.1. A impronúncia e o surgimento de novo processo: quantas e quais 

provas novas?  

 Apesar de pôr fim ao processo, a sentença de impronúncia não faz coisa julgada 

material
217

, pois permite a instauração de novo processo, com nova denúncia ou queixa, 

pelo fato anteriormente impronunciado caso haja prova nova.  

 Com isso, vê-se que essa peculiaridade da impronúncia não foi reparada pela nova 

lei – a exemplo de como ocorreu em quase todo o procedimento do Tribunal do Júri –, 

permanecendo a possibilidade de surgimento de nova persecução caso surjam novas provas 

hábeis à formulação de nova denúncia
218

.  

 Indagam-se, assim, quantas e quais provas novas exige a lei para que haja nova 

denúncia ou queixa pelo mesmo fato já antes perseguido e impronunciado?  

 A partir da reforma de 2008, houve uma flexibilização legal em favor da 

instauração de um novo processo pelo mesmo fato anteriormente impronunciado, pois, 

para o surgimento de nova denúncia em desfavor do acusado, exigiam-se antes novas 

provas, enquanto que atualmente, com a Lei n. 11.689/08, exige-se apenas prova nova, 

                                                                                                                                                    
processo...cit., p. 158. Em sentido contrário, afirmando a impronúncia como sentença, posicionam-se 

AQUINO, Álvaro Antonio Sagulo Borges de. A função...cit., p. 65, para quem a impronúncia “trata-se de 

uma decisão final e não de uma decisão interlocutória, por extinguir o processo”, BADAR , Gustavo 

Henrique. Direito Processual...cit., t.II, p. 83, afirmando a impronúncia como “sentença terminativa, de 

conteúdo processual, que extingue o processo sem julgamento do mérito, por ser inviável a acusação”  e 

MARQUES PORTO, Hermínio Alberto. Júri...cit., pp 64/65. Finalmente, em posição intermediária, tem-se a 

lição de NASSIF, Aramis. O novo júri...cit., p. 67, ao afirmar que “a decisão de impronúncia tem a mesma 

natureza formal da pronúncia. Todavia, tem ela status de sentença vez que avança no exame de mérito e 

corresponde a eventual inconformidade ao recurso de apelação. É decisão com força de definitiva”.  

216
 - Artigo 416, do Código de Processo Penal: “Contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária 

caberá apelação”.  

217
 - Nesse sentido, por todos, v., BADARÓ, Gustavo Henrique. Direito Processual...cit., t.II, p. 83; e 

AQUINO, Álvaro Antônio Sagulo Borges de. A função...cit., p. 67.   

218
 - v. art. 414, parágrafo único,do Código de Processo Penal: “Enquanto não ocorrer a extinção da 

punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova”. Redação dada pela Lei 

n. 11.689 de 2008. Não houve modificação prática em relação ao regramento anterior previsto no art. 409, 

parágrafo único, do Código de Processo Penal.    
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alterando-se quantitativamente a prova suficiente a legitimar nova denúncia pelo fato já 

perseguido.  

 A resposta à primeira indagação – quantas provas? – é, segundo o novo texto legal, 

singular, exigindo-se, assim, tão-somente uma (01) prova nova para o oferecimento de 

nova denúncia ou queixa.  

 Definida a exigência de uma (01) prova nova para a instauração do novo processo, 

resta responder à segunda indagação: qual a prova necessária?   

 Não há consenso doutrinário para a definição das chamadas novas provas, agora 

prova nova. Segundo GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ
219

 “provas novas devem ser 

entendidas como aquelas não constantes do processo anterior, e que possam mudar a 

convicção do juiz sobre a autoria ou a materialidade”.  

 Entende-se que a instauração de novo processo em face do cidadão anteriormente 

impronunciado não pode se fundar em fonte de prova já conhecida, mas, apenas em uma 

fonte de prova até então desconhecida. 

 Somente assim se pode conceber o que a lei compreende como prova nova.  

 Isso porque admitir nova denúncia com base em prova já conhecida constituiria 

inexorável insegurança jurídica para quem fosse submetido ao procedimento do Júri, 

permitindo-se que, após o insucesso acusatório (impronúncia), tivesse o acusador uma 

nova chance para lograr êxito na acusação. 

                                                 
219

 - BADARÓ, Gustavo Henrique. Direito Processual...cit., p. 83, tomo II.  Nessa mesma linha esclarece 

RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 10ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p, 540, que “trata-se 

de provas que já existiam e não foram produzidas no momento oportuno”. Alterando ligeiramente essa 

definição, têm-se CRUZ, Rogério Schietti Machado. A proibição...cit., p. 163, ao dispor que “é de exigir-se 

que a prova id nea a instaurar (rectius: reinstalar) processo contra o réu  seja substancialmente nova, é 

dizer, que traga componente informativo diferente, capaz de alterar a compreensão jurídica sobre os fatos 

considerados, quando da impronúncia”  e NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri...cit., p. 88, ao 

pronunciar que “somente as provas substancialmente novas admitem a propositura de novo processo, 

correspondendo às provas que são inéditas, ou seja, desconhecidas até então, porque ocultas ou ainda 

inexistentes”. Há, ainda, a opinião de MÉDICI, Sérgio de Oliveira. Revisão criminal. 2ª ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2000, item 6.3.4, que, embora dirigida à descoberta de provas novas como hipótese de 

cabimento para a revisão criminal, entende caber toda e qualquer prova nova que demonstre o erro no julgado 

independe do momento em que foi produzida; e, também nessas mesmas condições, QUEIJO, Maria 

Elizabeth. Da revisão criminal: condições da ação. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 218, dispõe que “as novas 

provas podem ter sido descobertas anteriormente à sentença, mas não ter sido produzidas”.  
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 Ademais, questão de extrema relevância diz respeito à seguinte indagação: essa 

prova nova exigida na disciplina da impronúncia deve atender ao quantum de prova 

suficiente para uma decisão de pronúncia ou deve atender ao quantum de prova suficiente 

ao recebimento de uma denúncia?  

 Um problema pende para cada uma das possíveis respostas.  

 Exigindo-se o quantum probatório suficiente para uma decisão de pronúncia, será 

prescindível a instauração de um processo desde seu início, ou seja, desde o oferecimento 

da denúncia, pois já há prova para a pronúncia: certeza da existência do fato e 

probabilidade de autoria. Nesse espectro, a nova persecução constituiria um “palco” 

montado apenas para se legitimar o julgamento pelo Júri.  

 Por outro lado, caso se exija apenas o quantum probatório necessário para o 

recebimento da denúncia, restará desprezado tudo o que se produziu no processo anterior 

por não ter sido suficiente para a pronúncia do primeiro processo e pela necessidade de se 

produzir novo material probatório para se levar o feito ao julgamento popular.  

 Assim, as provas produzidas no processo anterior servirão como elementos de 

informação para o novo processo
220

.  

 No mais, não se ignora a força retórica exercida pela(s) nova(s) prova(s) a dar(em) 

suporte à nova denúncia, correndo-se o risco da seguinte constatação: se houve um 

processo no qual o cidadão foi impronunciado pela inexistência de provas e, logo após, 

novo processo foi instaurado por ter surgido a prova faltante, a pronúncia seria de rigor.  

 Com isso, a prova nova exigida pela lei para a impronúncia deve ser entendida 

como uma fonte de prova até então desconhecida pelas partes capaz de alterar a 

compreensão fática do objeto em discussão para se admitir nova denúncia com base nesse 

novo dado probatório
221

.  

                                                 
220

 - Essa é a conclusão firmada por MARQUES PORTO, Hermínio Alberto. Júri...cit., p. 63, ao destacar que 

“surgindo novas provas e instaurado novo processo, a instrução primeiramente realizada passa a representar 

um conjunto informativo”.   

221
 - Em sentido próximo, GRECO FILHO, Vicente. Manual de processo penal...cit., p. 394, mesmo não 

explicitando a exigência de fonte de prova nova, define que “prova nova é o elemento fático relativo ao fato 

criminoso não constante do processo anterior e que possa alterar a convicção sobre a existência do crime ou a 

autoria”.  
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 Entende-se que essa possibilidade (ainda) existe no ordenamento porque, como a 

impronúncia antes era decisão que analisava o mérito sem ser uma sentença de mérito, 

havia a necessidade de tornar expressa a possibilidade de instauração de novo processo 

caso surgisse prova nova. Contudo, tratando-se atualmente a impronúncia de sentença, nos 

termos da lei, deve agora fazer coisa julgada material, impossibilitando-se a nova 

persecução pelos mesmos fatos. 

 Ressalte-se, ainda, que, no contexto das decisões possíveis ao final da instrução 

preliminar do procedimento do Júri – pronúncia, impronúncia, absolvição sumária e 

desclassificação – a impronúncia é a única que não resolve a situação processual do 

imputado. A rigor, a sentença de impronúncia, a despeito de ser considerada a “face 

oposta” da decisão de pronúncia, não fornece conclusão sobre a situação jurídica do 

imputado.  

 Sem embargo de toda a discussão sobre a (in)constitucionalidade da impronúncia, 

não se vislumbra fundamento jurídico para a manutenção dessa sentença. Ou se retira dela 

a possibilidade de instauração de novo processo pelo mesmo fato já antes decidido fazendo 

coisa julgada material.  

 Além disso, a conclusão pela impronúncia é pouco verificada na prática
222

, 

consistindo a pronúncia como a fase corriqueira. Desde sempre foi assim e segue sendo: a 

“trilha” para o julgamento do Júri é vista com normalidade, enquanto que a “trilha” para o 

óbice da acusação e/ou para a absolvição sumária é vista com óbices, exigindo-se muito 

mais, como a prova firme, segura e incontroversa
223

.    

 A própria nomenclatura que se convencionou utilizar – fase de pronúncia – 

manifesta certa “prioridade” para essa decisão, levando à impressão de que, nessa fase, o 

ordinário é a pronúncia e as demais decisões o extraordinário. 

                                                 
222

 - Afirma TUBENCHLAK, James. Tribunal do Júri...cit, p. 81, que, “na prática, noventa por cento das 

decisões consistem em pronúncia, não só pela facilidade técnica de sua prolação, como pelo receio dos Juízes 

de subtraírem ao Juiz Natural – o Tribunal do Júri – o julgamento da lide”.   

223
 - Os aspectos da valoração da prova e da motivação da pronúncia inerentes ao que foi mencionado serão 

vistos nos capítulos III e IV adiante.   
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 A análise histórica da legislação processual penal brasileira só corrobora o que se 

acima se descreveu: a flexibilidade com a pronúncia e a rigidez com a impronúncia
224

. 

 Toda essa análise confirma a complexidade do juízo de confirmação da 

admissibilidade da acusação do procedimento do Júri, atestando-se que, quanto mais se 

discute a impronúncia mais dúvidas se levantam em torno dessa peculiar sentença, 

demandando-se um pensar e repensar permanente por parte da doutrina e dos Tribunais.   

 

2.7. A sentença de absolvição sumária 

 Conforme já visto, a possibilidade de se proferir a absolvição sumária ao final da 

instrução preliminar no procedimento do Júri surgiu com o Decreto Lei n. 167/38, que 

regulou a Instituição do Júri no plano da legislação federal
225

.  

 O Decreto Lei n. 167/38 previu a absolvição sumária do imputado no juízo de 

admissibilidade da acusação caso o juiz se convencesse da existência de alguma 

justificativa ou dirimente
226

.  

 Na redação original do Código de Processo Penal de 1941 foi mantida a base legal 

para a absolvição sumária, alterando-se apenas uma questão terminológica ao se trocar a 

justificativa ou dirimente para a circunstância que exclua o crime ou isente de pena o réu 

como o objeto central da absolvição sumária, seguindo-se, no restante, quase idêntica a sua 

redação
227

.  

                                                 
224

 - Nesse sentido, veja-se o Decreto n. 3.084 de 1898, referente à pronúncia e à impronúncia, ao afirmar que 

a pronúncia era proferida por despacho nos autos, enquanto a impronúncia exigia fundamentação expressa. 

225
 - Reafirma-se o que se disse no item 1.5.1 do presente trabalhando, com a ressalva de que, na legislação 

estadual, os Códigos de Processo Penal de Minas Gerais e do Ceará previram antes a possibilidade 

absolvição sumária no chamado encerramento da formação da culpa.  

226
 - v. Art. 17, do Decreto Lei n. 167/38: “O juiz absolverá dêsde logo o réu quando se convencer da 

existência de alguma justificativa ou dirimente (Consol. das Leis Penais, arts. 27 e 32 a 35), recorrendo, de 

oficio, da sua decisão. Este recurso terá efeito suspensivo e será sempre para o Tribunal de Apelação”. 

227
 - v. art. 411, do Código de Processo Penal, em sua redação original: “O juiz absolverá desde logo o réu, 

quando se convencer da existência de circunstância que exclua o crime ou isente de pena o réu (arts. 17, 18, 

19, 22 e 24, § 1
o
, do Código Penal), recorrendo, de ofício, da sua decisão. Este recurso terá efeito 

suspensivo e será sempre para o Tribunal de Apelação”.  
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 No mais, assim com o Decreto Lei n. 167/38, o Código de 1941 previu o chamado 

recurso de ofício das decisões de absolvição sumária mantendo o efeito suspensivo desse 

recurso anômalo.  

 A alteração de fundo se deu com a recente Lei n. 11.689/2008 por duas razões 

básicas: a primeira, pela ampliação das hipóteses de absolvição sumária; a segunda, pela 

extinção do chamado recurso de ofício das sentenças de absolvição sumária.  

 Nos termos do artigo 415, do Código, o juiz absolverá sumariamente ao final da 

instrução preliminar do procedimento do Júri o acusado se: I – provada a inexistência do 

fato; II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato; III – o fato não constituir infração 

penal; IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.  

 Vê-se o acréscimo das hipóteses para abarcar, além das excludentes de ilicitude ou 

de culpabilidade, a existência do fato e de sua autoria.  

 A primeira hipótese de absolvição sumária é a comprovação da inexistência do fato, 

o que, antes de 2008, se resolvia com a impronúncia. De igual maneira ocorre com a 

segunda hipótese caso se prove que o acusado não foi o autor ou o partícipe do fato que se 

lhe imputa.  

 A inovação é extremamente relevante e oportuna, pois, até 2008, caso o juiz tivesse 

a certeza de que o fato não ocorrera ou a certeza de que o acusado não fora o autor desse 

fato, deveria impronunciar o acusado, não podendo absolvê-lo sumariamente por ausência 

de previsão legal para tanto, o que significava uma injustiça manifesta para o imputado ao 

permanecer impronunciado quando provada a inexistência do fato imputado e/ou provado 

não ter sido ele o autor ou partícipe daquele fato imputado.  

 A terceira hipótese de absolvição sumária ocorre caso o fato imputado não constitua 

infração penal.  

 Nesse caso, iria melhor o legislador se tivesse previsto a atipicidade penal ao invés 

de infração penal como a terceira hipótese de absolvição sumária
228

, pois, a definição de 

                                                 
228

 - Nesse sentido, BADARÓ, Gustavo Henrique. Direito Processual...cit., t. II, p. 85, ao consignar que “O 

terceiro caso de absolvição sumária se dá quando o fato não constituir infração penal . Nesse caso, não se 

cogitará da inexistência material do fato, mas sim de sua atipicidade. O fato pode ter existido, mas ser 

atípico”. (destaques no original).  
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infração penal pertence à dogmática penal e, para a doutrina majoritária, o termo infração 

penal significa crime, delito ou contravenção
229

 e, sabe-se que, dogmaticamente, para a 

ampla maioria doutrinária, crime ou delito é um fato considerado típico, ilícito e 

culpável
230

. Mesmo a doutrina minoritária compreende o crime como ação típica e 

ilícita
231

.  

 Nesse caso, o disposto no artigo 415, III, do Código de Processo Penal, prevê 

hipótese de absolvição sumária caso o fato não seja típico, ilícito e culpável, deixando de 

fora das hipóteses absolutórias os casos de atipicidade penal, os quais, ao menos para a lei, 

devem-se resolver com a impronúncia.  

 Por fim, a última hipótese de absolvição sumária ocorre caso seja demonstrada 

causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, conforme disposto no artigo 415, IV, do 

Código.  

 Esse último caso dispõe sobre a absolvição sumária em caso de excludente de 

ilicitude ou de culpabilidade, confundindo-se com o disposto no anterior artigo 415, III, do 

Código, em face da má técnica redacional deste último dispositivo legal.  

 Não obstante essa confusão entre os dispositivos legais, o artigo 415, IV, do 

Código, em relação às causas de isenção de pena, refere-se ao erro de proibição (art. 21, do 

Código Penal); à coação moral irresistível (art. 22, do CP); à obediência hierárquica (art. 

22, do CP); à embriaguez acidental (art. 28, § 1º, do CP); e à inimputabilidade
232

. 

 Registre-se, contudo, que, somente pode haver absolvição sumária por 

inimputabilidade no procedimento do Júri caso seja a única tese de defesa conforme 

preconiza o parágrafo único do artigo 415, do Código de Processo Penal com redação dada 

pela Lei n. 11.689/08.   

                                                 
229

 - Assim, esclarece GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte geral. Niterói: Impetus, 2005, v. I, p. 

152, que “A infração penal, portanto, como gênero, refere-se de forma abrangente aos crimes/delitos e às 

contravenções penais como espécies”.  

230
 - Nesse sentido, BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. 9ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2004, v. I, p. 192.  

231
 - Por todos, v. DOTTI, René Ariel. Curso de direito penal: parte geral. Rio de Janeiro, Forense, 2001, pp. 

333/338. 

232
 - NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri...cit., p. 95. 
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 Assim, havendo mais de uma tese esposada pela defesa em suas alegações finais 

como, por exemplo, a inimputabilidade por doença mental e a legítima defesa, ainda que 

haja laudo pericial oficial atestando a inimputabilidade penal, não pode o juiz absolver 

sumariamente o acusado para não lhe retirar a possibilidade de reconhecimento por parte 

dos jurados, de uma excludente de ilicitude sustentada por ele.   

 Em relação às causas de excludentes do crime, o artigo 415, IV, refere-se ao estado 

de necessidade (art. 24, do CP); à legítima defesa (art. 25, do CP); ao estrito cumprimento 

do dever legal (art. 23, III, do CP); e ao exercício regular de direito (art. 23, II, do CP)
233

. 

 Quanto à natureza jurídica da absolvição sumária, trata-se de verdadeira sentença 

pela sua característica de decisão final de mérito que põe fim ao processo e por expressa 

previsão legal
234

.  

 A própria doutrina anterior a 2008 já era uniforme em configurar essa decisão como 

verdadeira sentença
235

, o que foi mantido, com mais razão, depois da vigência da Lei n. 

11.689/2008 em face da expressa previsão legal nesse sentido
236

.  

 Por fim, analisados os aspectos gerais da sentença de absolvição sumária, resta-lhe 

a análise de sua fundamentação a ser vista adiante
237

.  

 

2.8. Função da Pronúncia 

 A problemática relacionada à função da pronúncia finaliza o presente capítulo por 

duas razões: é a consequência de tudo o quanto se viu em relação à pronúncia e, além 

disso, serve de orientação para o estudo da valoração da prova na pronúncia. A rigor, a 

                                                 
233

 - NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri...cit., p. 96.  

234
 - v. art. 416, do Código de Processo Penal: “Contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária 

caberá apelação”. Redação dada pela ei n. 11.689 2008. 

235
 - Nesse sentido, antes de 2008, já taxando a absolvição sumária de sentença, v., por todos, FREDERICO 

MARQUES, José. A instituição...cit., p. 241; e MARQUES PORTO, Hermínio Alberto. Júri...cit., p. 58.  

236
 - Na doutrina pós-2008 considerando a absolvição sumária como sentença, v., por todos, BADARÓ, 

Gustavo Henrique. Direito Processual...cit., t. II, p. 84; e LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual...cit., v. 

II, p. 195; e  

237
 - v. capítulo IV do presente trabalho.  
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valoração da prova na pronúncia é orientada pela função que a mesma exerce no 

procedimento do Júri.  

 Na jurisprudência, a pronúncia sempre foi vista de forma simplista, razão pela qual 

já se afirmou que a falta de maior apuro técnico leva os Tribunais de ontem e de hoje a 

compreendê-la como fase corriqueira do procedimento do Júri, olvidando-se, não raras 

vezes que o procedimento do Júri constitui garantia fundamental do cidadão imputado.  

 Com efeito, expressões como mero juízo de admissibilidade da acusação
238

 e mero 

juízo de viabilidade da acusação
239

 são constantes na prática forense nacional, refletindo, 

nesse ponto, a aventada falta de apuro técnico no manuseio da pronúncia.                                                                                                                                                                                                                    

 A tratativa da função da pronúncia como uma fase procedimental a ser superada por 

se tratar de um mero juízo de admissibilidade da acusação ou por se prestar tão-somente 

para admitir a acusação, não se coaduna com um efetivo juízo de confirmação da 

admissibilidade da acusação, desprezando-se todo o material probatório produzido 

contraditoriamente na instrução preliminar. 

 Aliás, esse nominado mero juízo de admissibilidade da acusação já é realizado no 

momento do recebimento da denúncia, o qual, conforme dito
240

, já possui espaço para a 

ampliação do objeto cognoscível a ser feito pelo juiz por força da inclusão da possibilidade 

de absolvição sumária após o oferecimento da resposta à denúncia.  

                                                 
238

 - Destacando a pronúncia como mero juízo de admissibilidade da acusação v.: TJ/SP Recurso em Sentido 

Estrito n° 993.07.004015-7, Sexta Câmara Criminal, Rel. Des. Gustavo Pires, julgado em 14/12/2009, 

votação por maioria de votos. Também, na mesma esteira, já afirmou o Superior Tribunal de Justiça, que a 

decisão de pronúncia se presta, tão somente, a admitir a acusação (Habeas Corpus n.º 92.819 - SP, 6ª turma, 

Relatora Ministra Jane Silva (Desembargadora convocada do TJ/MG, julgado em 21/10/2008, publicado no 

DJe em 10/11/2008, votação unânime); e o Supremo Tribunal Federal, ao vislumbrar a pronúncia como mero 

juízo de admissibilidade da acusação (Habeas Corpus 95.549-5-SP, Primeira Turma, Rel. Min. Carmen 

Lúcia, julgado em 28/04/2009, publicado no DJe em 29/05/2006, em votação unânime), disponível em 

http://www.stf.jus.br.   

239
 - Dispondo-a como mero juízo de viabilidade da pretensão acusatória v.: TJ/SP, Habeas Corpus n. ° 

990.10.442625-1, Sexta Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. José Raul Gavião de Almeida, julgado em 

07/10/2010, em votação unânime). Também entende, dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça, (Habeas 

Corpus Nº 76.146-RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 03/06/2008, votação unânime).  

240
 - v. item 2.1, do presente capítulo.  

http://www.stf.jus.br/
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 A doutrina majoritária compreende a pronúncia como medida de cautela com o 

objetivo de evitar acusações que se mostrem infundadas, temerárias e/ou injustas, 

correndo-se o risco de se levar um inocente a julgamento pelo Júri
241

. 

 Em outra vertente doutrinária, a pronúncia possui função mais complexa, na qual se 

admite uma análise de mérito mais profunda, superando-se o consagrado entendimento de 

impedir equívocos e/ou envios indevidos de acusados para julgamento popular e, além 

disso, superando a análise probatória prevista no próprio Código de Processo Penal
242

. 

 Em seu estudo monográfico específico sobre o juízo de acusação, FRANCISCO 

ORTEGO PÉREZ
243

 concluiu, com base em julgado do Tribunal Supremo da Espanha, que 

“a finalidade do juízo de acusação quando confirma o auto que ordena abrir o juízo serve 

para valorar a consistência da acusação ou acusações formuladas, a fim de impedir que 

tenha que se sentar no banquillo uma pessoa que não mereça isso”.  

                                                 
241

 - Nesse sentido ver as lições de MENDES DE ALMEIDA, Joaquim Canuto. Ação penal...cit., pp. 

100 101, para quem “A pronúncia é cautela de justiça contra acusações infundadas; a formação da culpa 

possibilita uma apuração judiciária da realidade criminal antes mesmo de formulada a acusação e capaz de 

impedir, quando inconsistentes as imputações, as injustas prisões processuais e constrangimentos das 

fianças.”  de ZAPPALÁ, Amália Gomes. A pronúncia...cit., p. 79, ao assinalar que “a finalidade da pronúncia 

é evitar o julgamento com base em acusações infundadas e temerárias, o que constitui uma garantia para as 

partes que compõem a relação processual”  de BENTO, Patricia Stucchi. Pronúncia...cit., p. 122, afirmando 

que “a função da decisão de pronúncia é a de impedir que um inocente seja submetido aos riscos do 

julgamento social, irrestrito e incensurável, bem como das inquestionáveis perdas sofridas pelo acusado em 

sua auto-estima, a marginalização social a ser enfrentada mesmo que sobrevenha a absolvição”  e, por fim, 

propondo uma releitura do judicium accusationis, adverte OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo 

Penal. 10ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 566, que “Nossa legislação, para evitar que todos os 

processos penais que tivessem por objeto a morte de determinada pessoa fossem encaminhados, desde logo, 

ao Tribunal do Júri, preferiu reservar ao Judiciário um juízo prévio acerca da natureza dos fatos em apuração, 

para a definição da competência jurisdicional a ser exercida. A medida revela-se bastante útil até mesmo para 

evitar que pessoas para as quais a lei reconhece a justificação da conduta (legítima defesa, estado de 

necessidade, etc.) sejam encaminhadas ao Tribunal do Júri, correndo ali o risco de eventualmente serem 

condenadas, dependendo da qualidade da atuação das partes em plenário”. Registre-se que a posição deste 

último autor não foi mantida na última edição de sua obra – 15ª ed., de 2011.  

242
 - Nessa linha dispõem GRECO FI HO, icente. uestões...cit., pp. 118 119, que “a fase de pronúncia 

existe não para remeter preferencialmente o réu a júri, mas, ao contrário, para evitar que alguém que não 

mereça ser condenado possa sê-lo em virtude do julgamento soberano, em decisão, quiçá, de vingança 

pessoal ou social”; NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri....cit., pp. 61/62, para quem “a finalidade 

da existência de uma fase preparatória de formação da culpa é evitar o erro judiciário, seja para absolver, seja 

para condenar, somente devendo seguir a julgamento pelo tribunal popular o caso que comporte, de algum 

modo, conforme a valoração subjetiva das provas, um decreto condenatório”. Registre-se, ainda, a inovadora 

função da pronúncia atribuída por AQUINO, Álvaro Antonio Sagulo Borges de. A função...cit., pp. 109/110 

que, ao comparar a pronúncia com o despacho saneador do processo civil, dispõe que “a decisão de 

pronúncia também deve ser entendida como uma decisão saneadora que, inspecionando a legitimidade do 

processo, conduz à garantia de não permitir que o acusado seja submetido a um julgamento injusto”.  

243
 - El juicio...cit., pp. 255/256. Este autor cita, ainda, estatística exposta por Vicente Gimeno Sendra, para 

concluir que “a prática forense demonstra que a genuína finalidade da instrução não consiste em uma mera 

preparação para o juízo oral, pois, até uns 75% das instruções acabam sobrestadas por falta de consistência 

para exercitar a acusação”.  
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A função da pronúncia deve, portanto, ser revista para realizar uma efetiva análise 

sobre a consistência e evolução das acusações pretendidas com a denúncia, fazendo com 

que o procedimento do Júri realize a valoração da prova de forma segura para que não se 

permita o julgamento popular sem que tenha havido uma avaliação probatória da 

consistência e da evolução da acusação.    

 Não se conferindo essa função de garantia de análise da consistência e evolução da 

acusação à pronúncia, ela restará esvaziada por não se cumprir o devido processo penal do 

Júri. 

 Isso porque, a pronúncia antecipa o juízo valorativo da prova que o Júri não faz, 

sendo a decisão responsável por conferir racionalidade probatória ao procedimento do Júri.    

 Ademais, analisando-se todas as decisões que deram origem à pronúncia em 

qualquer procedimento pretérito, ver-se-á que, em regra, surgiram como garantia em favor 

dos acusados, buscando-se uma etapa adicional intermediária antes de remeter o feito a 

julgamento.  

 As antigas decisões que serviram de modelo e caminho para a pronúncia não 

surgiram, portanto, apenas para constituir uma mera fase procedimental. Assim foi com a 

nomen recipere como juízo de admissibilidade da acusação nas quaestiones perpetuae do 

direito romano
244

 e com o grand jury inglês do século XII, o qual já se ressaltou o seu 

inegável caráter de garantia procedimental
245

.  

   Dessa maneira, a pronúncia deve possuir a função de confirmar a admissibilidade 

da acusação analisando a consistência da acusação inicialmente proposta e a sua evolução 

no curso da instrução para que nela apenas passem as acusações suficientemente 

sustentadas e que conseguiram demonstrar, até o momento da pronúncia, a existência do 

fato e a probabilidade da autoria ou da participação. 

 Caso contrário, mantida da forma como está, sobretudo pela jurisprudência, a 

pronúncia seguirá sendo mera fase procedimental para garantir ao feito o seu necessário 

julgamento popular.   

                                                 
244

 - v. item 1.2.2.1 do presente trabalho. 

245
 - v. item 1.3.2 do presente trabalho. 
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CAPÍTULO III – A VALORAÇÃO DA PROVA NA PRONÚNCIA 

 

3. Repensando o tema da prova na pronúncia 

 A análise da estrutura legal e dogmática da decisão de pronúncia, revelando-a como 

própria garantia do procedimento do Júri para a contenção de acusações insubsistentes e 

com a função de avaliar a consistência e evolução da acusação inicialmente admitida, terá 

fundamental importância para o estudo da valoração da prova a ser realizada nessa decisão.  

  Isso porque a avaliação do material probatório para alicerçar a pronúncia será 

consequência da função que ela exerce no seu procedimento
246

, i.e., deve a valoração da 

prova ser suficiente e direcionada a demonstrar que a acusação pretendida e admitida é 

consistente e evoluiu a ponto de ser confirmada pela instrução preliminar contraditória.  

 Afasta-se, com isso, a função da pronúncia e a valoração da prova nessa decisão 

com significado de mero juízo de admissibilidade da acusação como ainda faz a ampla 

maioria jurisprudencial, pois esse raciocínio dos Tribunais brasileiros tende a tornar a 

valoração da prova desconforme com a sua função de efetiva confirmação da 

admissibilidade da acusação.  

 Além disso, a valoração da prova na pronúncia também sofre influência da 

cognição a ser realizada no âmbito dessa decisão, a qual já se afirmou
247

 ser 

horizontalmente plena para conhecer de todo o conteúdo acusatório e exauriente no plano 

vertical, de modo a ser suficiente para demonstrar a existência do fato e a probabilidade da 

autoria ou da participação do acusado, não devendo confundir a limitação à sua 

fundamentação com a limitação ao seu âmbito de cognição.  

 Assim, a importância que a cognição da pronúncia exerce na valoração da prova é 

total por ser ela responsável em informar eventual limite na avaliação do material 

probatório para a pronúncia.  

                                                 
246

 - v. item 2.8 do presente trabalho. 

247
 - v. item 2.5 do presente trabalho. 
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 Com efeito, a análise do material probatório na decisão de pronúncia é orientada 

pela cognição determinada por ela e, consoante se informou, não deve possuir restrição 

legal.   

 O tema da valoração da prova na pronúncia é da maior importância não apenas para 

essa específica decisão, mas para todo o procedimento do Tribunal do Júri, por se entender 

essa etapa procedimental, depois do julgamento popular, como o grande diferencial desse 

procedimento especial, razão pela qual o estudo da valoração da prova na pronúncia é 

significativo no contexto do procedimento do Júri, merecendo uma disciplina mais detida e 

racional. 

 Postas as premissas de análise, o desenvolvimento do presente capítulo estudará a 

valoração da prova a partir da explicitação dos aspectos mais relevantes da evolução 

histórica dos sistemas de valoração da prova penal até o atingimento do sistema 

denominado de “livre convencimento motivado” ou da “persuasão racional” atualmente em 

vigência no sistema processual penal brasileiro.  

 Após esse percurso e com a análise crítica do atual modelo de valoração da prova, 

estuda-se o modelo denominado de “valoração racional da prova” como um possível novo 

sistema de valoração da prova no processo penal.  

 Uma das formas de concretizar a valoração racional da prova se dá com a adoção 

da justificação das decisões com base nos chamados standards de prova ou modelos de 

constatação, permitindo-se verificar o cumprimento ou não do quantum de prova exigido 

para determinada decisão judicial.  

 Dessa maneira, a adoção do modelo dos standards de prova possibilita que se afira 

a valoração da prova de forma racional por meio do critério de justificação estabelecido 

pelo standard de prova exigido para cada decisão, daí a sua utilidade no contexto da 

pronúncia.  

 Isso porque a terminologia utilizada pelo Código como exigência de prova da 

autoria para a decisão de pronúncia – os indícios suficientes – não é coerente com o atual 

sistema brasileiro de valoração da prova penal, causando dificuldades para se aferir o que 

sejam esses indícios suficientes, diferentemente da exigência de prova para a comprovação 
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da existência do fato, indiscutivelmente a mesma exigida para a condenação, ou seja, a 

prova plena
248

.    

 Com isso, devem-se buscar critérios de valoração mais precisos para se concluir 

pela existência ou não dos explicitados indícios suficientes de autoria ou de participação na 

decisão de pronúncia.  

 A racionalização da definição dos denominados indícios suficientes de autoria ou 

participação por meio da justificação baseada nos standards de prova permite não apenas 

uma decisão com análise probatória baseada em critérios bem definidos, mas também, um 

melhor controle sobre a decisão de pronúncia a partir do momento em que o standard para 

cada decisão deverá estar suficientemente justificado.  

 Não se objetiva, com isso, regular o convencimento do juiz, mas precisar os 

critérios fático-probatórios utilizados para a decisão de pronúncia.   

 Não se deve olvidar que o emprego da “valoração racional da prova” e da 

justificação da decisão de pronúncia com base em standards probatórios não é usual na 

doutrina e ainda é desconhecido pela jurisprudência nacional, daí a afirmação inicial da 

necessidade de se repensar o tema da prova na pronúncia.  

 

3.1 A valoração da prova penal 

 Para a análise da evolução histórica dos diversos sistemas de valoração da prova 

penal através dos tempos, deve-se, antes, definir o que seja essa atividade de valoração da 

prova. Assim, a valoração da prova é definida como o ponto conclusivo do procedimento 

probatório e o mais importante em virtude da meditação que o julgador faz sobre todo o 

material probatório validamente produzido, concluindo pela verificação ou não da 

imputação deduzida ou do que se pretende demonstrar. 

 HERNANDO DEVIS ECHANDÍA
249

 observa que “por valoração ou apreciação da 

prova judicial se entende a operação mental que tem por fim conhecer o mérito ou valor de 

convicção que possa se deduzir de seu conteúdo”. 

                                                 
248

 - Sobre os requisitos da pronúncia, v. item 2.4 do presente trabalho.  
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 Valorar as provas do processo é, portanto, atribuir-lhes determinado valor jurídico 

diante do quadro fático apresentado, impondo-se que todo o material probatório 

validamente colhido deverá ser submetido à apreciação do julgador e suportará a conclusão 

final.  

 Destacando essa relevância da valoração da prova, HERNANDO DEVIS 

ECHANDÍA
250

 afirma “é o momento culminante e decisivo da atividade probatória: define 

se o esforço, o trabalho, o dinheiro e o tempo investidos em investigar, solicitar, 

apresentar, admitir, ordenar e praticar as provas que se reuniram no processo, foram 

proveitosos ou perdidos e inúteis; se essa prova cumpre ou não o fim processual a que se 

destinava, isto é, de convencer o juiz”. 

 No momento da avaliação da prova é que se conhecerão o valor e peso dados pelo 

juiz a cada meio de prova validamente produzido.  

 Não há um procedimento de valoração da prova a ser propriamente seguido pelo 

juiz, o qual fica livre para avaliar todo o material probatório existente nos autos, devendo-

se basear sempre na lógica e na racionalidade para justificar o juízo realizado sobre a prova 

dos autos e a conclusão fático-probatória tomada.  

                                                                                                                                                    
249

 - Teoria general de la prueba judicial. 2ª ed. Buenos Aires: Victor P. De Zavalía, 1972, t. I, p. 287. Na 

mesma direção aponta MAGALHÃES GOMES FILHO, Antonio. Direito à prova no processo penal. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 159, expressamente dispondo um direito à valoração ao afirmar que 

esta significa “um conjunto de operações intelectuais que têm por finalidade conhecer o mérito da convicção 

que pode resultar das provas trazidas ao processo”. Semelhante idéia é sustentada por CAFFERATA 

NORES, José Ignácio e HAIRABEDIÁN, Maximiliano. La prueba en el proceso penal. 6ª ed. Buenos Aires: 

exis Nexis, 2008, p. 55, ao disporem que a valoração “é a operação intelectual-argumentativa destinada a 

estabelecer a eficácia do convencimento dos elementos de prova recebidos (ou seja, o que “prova” a prova)”  

por TORRES, Nelson Bassatt. La duda razonable en la prueba penal. Universidad del País Vasco editorial, 

2007, p. 66, para quem “valorar ou apreciar a prova é a operação mental mediante a qual o julgador avalia o 

poder de convencimento dos elementos probatórios admitidos no processo e que são necessários para a 

elaboração da decisão sobre a controvérsia”  por PATTI, Salvatore. ibero convincimento e valutazione delle 

prove. Rivista di Diritto Processuale. Padova: Cedam. V. 40, n. 3, lug./sett, 1985, p. 486, quando afirma que 

“a valoração da prova indica uma atividade, um modo de proceder, que, necessariamente, precede a formação 

do convencimento”  e por ARE A, Casimiro A. Valoración de la prueba. 2ª ed. Buenos Aires: Astrea, 

1999, p. 145, ao destacar que “a apreciação da prova implica adquirir, mediante as leis lógicas do 

pensamento, uma conclusão que possa assinalar-se como sequência arrazoada e normal da correspondência 

entre a prova produzida e os fatos motivo da análise no momento final da deliberação”. 

250
 - Teoria general...cit., t. I, p. 287. Também realçando a importância da valoração da prova, VARELA, 

Casimiro A. Valoración...cit., p. 103, expressamente dispõe a etapa de valoração da prova como “uma das 

mais importantes do processo”. Indo mais além, DOSI, Ettore. Sul principio del libero convincimento del 

giudice nem processo penale. Universitá di Parma, pubblicazioni della facoltá di giurisprudenza. Milano: 

Giuffrè, 1957, p. 59, destaca a valoração como “o momento máximo do processo, o momento decisivo 

durante o qual o juiz colhe os frutos da instrução e da discussão”.   
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 Não obstante a ausência de procedimento para a valoração da prova, PERFECTO 

ANDRÉS IBÁNES
251

 propõe a análise do conjunto probatório em dois momentos ao 

dispor que “o modo de proceder no âmbito da valoração da prova deve ser inicialmente 

analítico: o resultado de cada meio probatório haverá de ser considerado nesse momento 

em sua individualidade, como se fosse o único. Produzido o exame, deverá concretizar-se o 

resultado em elementos de prova suscetíveis de valoração”. 
 

 Diferente de um procedimento a ser seguido pelo magistrado é o método de 

valoração da prova penal que será determinado pelo sistema probatório adotado pelo 

processo em que se insere, ocasionando por vezes, distinções essenciais entre modelos 

imediatamente subsequentes.   

 Assim, ver-se-á que cada sistema probatório normalmente equivale a um 

determinado método de apreciação do material probatório diverso.   

 Havendo diversos sistemas processuais penais e seus respectivos métodos de 

valoração da prova penal, fica claro que a valoração da prova não corresponde a um 

instituto estanque e imutável no decorrer dos tempos, alterando-se conforme o 

ordenamento jurídico de cada Estado.  

 Conforme se verá em seguida, a valoração da prova penal sofreu (e vem sofrendo) 

permanente evolução desde os tempos primevos até os dias hodiernos em um nítido 

processo de aprimoramento dessa atividade.   

 

 

 

 

 

                                                 
251

 - Valoração da prova e sentença penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 42. MONTELEONE, 

Girolamo. Alle origini del principio del libero convincimento del giudice. Rivista di Diritto Processuale. 

Padova: Cedam. v. 63. n.1, genn./febb. 2008, p. 124, ressalta a complexidade do ato de valorar a prova ao 

afirmar que a valoração das provas do processo “é o aspecto mais oculto e áspero de dificuldade não 

plenamente resolúvel no plano jurídico”.  
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3.1.1. Evolução histórica dos sistemas de valoração da prova penal: um 

longo caminho até o livre convencimento motivado 

 O sistema de valoração da prova penal consagrado hoje no Brasil e em quase todo o 

mundo é o modelo denominado de “livre convencimento motivado” ou da “persuasão 

racional”
252

, fruto de um processo evolutivo de séculos no estudo das provas penais. 

 Antes de analisar o modelo de valoração da prova penal do livre convencimento 

motivado é necessário percorrer, ainda que brevemente, a evolução histórica da prova 

penal que culminou com o estabelecimento desse método de avaliação das provas 

atualmente consagrado.  

 Isso porque o sistema processual adotado por um Estado e seu consequente modelo 

probatório correspondem ao modelo político que lhes dá sustentação
253

, razão pela qual os 

sistemas de valoração da prova não são estanques, mas, etapas de um contínuo caminhar.  

 Disso decorre a importância da análise histórica dos sistemas de valoração da prova 

e sua evolução para a compreensão do modelo atual e das razões pelas quais se chegou até 

ele, percebendo-se, assim, como cada novo sistema que surge constitui uma etapa lenta de 

aprimoramento em relação ao sistema antecedente de modo a suprir as suas falhas. 

 

 

                                                 
252

 - O modelo do livre convencimento motivado no processo penal é adotado nos países do mundo ocidental. 

Nessa direção aponta SALAVERRIA, Juan Igartua. Valoración de la prueba, motivación y control em el 

proceso penal. Valencia: Tirant lo blanch, 1995, p. 32, que “a teoria da livre valoração ostenta uma posição 

dominante nos sistemas processuais contemporâneos e é praticamente exclusiva no que concerne ao processo 

penal”  e TARUFFO, Michele. La semplice veritá: o giudice e la construzione dei fatti. Bari: Laterza, 2009, 

p. 219.  

253
 - Nesse sentido a clássica lição de GOLDSCHMIDT, James. Problemas jurídicos y políticos del Proceso 

Penal. Barcelona: Bosch, 1935, p. 67, ao asseverar que “Os princípios da política processual de uma nação 

não são outra coisa que segmentos de sua política estatal em geral. Se pode dizer que a estrutura do processo 

penal de uma nação é o term metro dos elementos coorporativos ou autoritários de sua Constituição”. No 

tocante ao sistema probatório, SALAVERRIA, Juan Igartua. Valoración...cit., p. 88, afirma que “toda teoria 

da prova está mediada por uma ideologia”. NOBI I, Massimo. Il principio del libero convincimento del 

giudice. Milano: Giuffré, 1974, p. 134, também sufraga essa conclusão ao afirmar que “as grandes reformas 

jurídicas respondem essencialmente a valorações de ordem histórica, social e política; só de forma acessória, 

na medida do possível, a critérios de coerência do sistema”. Finalmente, para NIJNI , Danilo. A prova nos 

juízos cível, penal e tributário. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 7, alude que “as práticas probatórias não são 

axiologicamente neutras. Bem ao contrário, elas revelam tanto características culturais da sociedade como o 

próprio modelo de Estado em vigor.  
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3.1.1.1 (segue): O direito romano e o tratamento da prova penal  

 Entende-se como sistema probatório todo aquele dotado de algum método, racional 

ou não, de análise do conjunto probatório e que seja permanentemente empregado em um 

dado ordenamento para a apreciação das provas do processo.  

 Caso a valoração da prova seja aleatória, arbitrária e sem que se persista em um 

método determinado, não se pode falar propriamente em sistema ou método probatório.  

 O primeiro sinal de procedimento penal existente no direito romano ocorre no 

período comicial
254

 e, em sua primeira fase, atende pelo nome de cognitio, o qual era 

absolutamente desprovido de qualquer método para valoração da prova e nem mesmo é 

considerado como um procedimento propriamente dito para a concretização da persecução 

penal.  

 No chamado procedimento da cognitio do período comicial do direito romano, em 

relação ao julgamento da causa inexistiam critérios, havendo apenas uma fase dispositiva, 

uma decisão do caso sem qualquer necessidade de exposição das razões tomadas pelo 

julgador, desconhecendo-se a valoração da prova e a motivação das decisões. O 

julgamento final era apenas uma deliberação do julgador
255

.  

 Esse chamado procedimento da cognitio consistia em pura manifestação do poder 

(e arbítrio) dos reis e magistrados da época, correspondendo, segundo ROGÉRIO 

LAURIA TUCCI
256

 “a um sistema inquisitorial primitivo baseado no imperium e se 

caracterizava, sobretudo, pela inexistência de formalidades legalmente estabelecidas”, não 

se podendo falar, portanto, na existência de um sistema ou método probatório.  

                                                 
254

 - O período comicial do direito romano está compreendido entre o período régio (século 754 a.C. até 

meados de 510 a.C.) e o período da República (510 a.C. até 27 a.C.), conforme a classificação adotada por 

TUCCI, Rogério Lauria. Lineamentos do processo penal romano. São Paulo: José Bushatsky, 1976, pp. 

35/36 e 109.  

255
 - v. item 1.2.1 do presente trabalho.  

256
 - Lineamentos...cit., p. 109. Nesse mesmo sentido está ZANOIDE DE MORAES, Maurício. Presunção de 

inocência: análise de sua estrutura normativa para a elaboração legislativa e para a decisão judicial. Rio de 

Janeiro: umen Juris, 2010, p. 5, ao lecionar que “em sua perspectiva processual penal, essa fase ficou 

conhecida pelo exercício arbitrário e desmedido do poder de “imperium” dos reis, ou de pessoas por eles 

delegadas para perseguir e julgar infratores de modo inquisitivo, com punições sem regras pré-definidas e 

sem limites, tudo sem procedimento previsto”.  
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 O procedimento subsequente ao da cognitio foi denominado de anquisitio, 

correspondendo à segunda fase do período comicial
257

, o qual significou um avanço em 

relação à cognitio pela atenuação do arbítrio do julgador e do poder do monarca; pelo 

início de uma humanização no tratamento do imputado; e, como consequência de ambas, 

pela introdução de um instrumento a favor do imputado denominado de provocatio ad 

populum
258

.  

 A anquisito era realizada na presença do povo que podia se reunir em três dias 

diferentes. O magistrado expunha os elementos constitutivos do crime, interrogava-se o réu 

e aduziam-se as provas. O acusado apresentava sua defesa, seguindo-se, então, a prolação 

da sentença absolutória ou condenatória que, nesse último caso, permitiria ao condenado 

interpor a provocatio ad populum
259

 para ser julgado pelos comitia, ou seja, pelo próprio 

povo reunido em assembléia.  

 Em relação à análise do material probatório no procedimento da anquisitio, embora 

previsto o direito de defesa e a produção de provas pelas partes, não havia critério para a 

prolação da sentença, não existindo, assim, qualquer método probatório minimamente 

organizado para a afirmação de um sistema de apreciação do material probatório.    

 Com o fim da provocatio do procedimento da anquisitio surge o procedimento das 

quaestiones perpetuae na última fase do período da República de Roma
260

, o qual, 

conforme se viu, trata-se de um procedimento de natureza acusatória organizado e 

sistematizado com diversas fases e respectivas decisões penais, além do direito de defesa 

do imputado
261

.  

 Contudo, no aspecto da valoração da prova, também não houve qualquer 

sistematização ou elaboração de um método para a avaliação do conjunto probatório, 

                                                 
257

 - ZANOIDE DE MORAES, Maurício. Presunção de inocência...cit., p. 9. 

258
 - v. item 1.2.1 do presente trabalho.  

259
 - TUCCI, Rogério Lauria. Lineamentos...cit., pp. 131/132, por sua vez, sintetiza o procedimento da 

anquisitio em cinco partes: “citação para o comparecimento do acusado  instrução sumária denominada de 

anquisitio; pronunciação da sentença; reclamação para o povo (provocatio ad populum); e, finalmente, a 

decisão final proferida por votação pelos comitatus maximus (iudicium populi)”. 

260
 - Segundo ZANOIDE DE MORAES, Maurício. Presunção de inocência...cit., p. 13, esse procedimento 

começa a surgir entre os séculos II e I a.C.  

261
 - v. item 1.2.2 do presente trabalho.  
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realizando-se de acordo com o entendimento do magistrado, o qual, após a instrução do 

feito, admitia a acusação para submeter o acusado a julgamento popular.   

 Finalmente, após o declínio do procedimento das quaestiones perpetuae, ressurge 

um procedimento de matriz inquisitiva no subsequente período imperial do direito 

romano
262

 ocupando o lugar daquele anterior procedimento.  

 Esse procedimento inquisitivo denominado de cognitio extra ordinem repristinou 

todo o arbítrio imposto pelo procedimento da cognitio, caracterizando-se pela imposição 

desmedida de poder por parte do Príncipe
263

. 

 Também nesse procedimento inquisitivo não se pode falar em qualquer indicativo 

de sistema ou método probatório organizado, concluindo-se que o antigo direito romano
264

 

não estabeleceu nenhum sistema ou método de valoração da prova penal.   

  

3.1.1.2 (segue): As ordálias ou juízos de deus  

 A história da valoração da prova penal a partir da utilização de um critério adotado, 

por mais perverso e atécnico que ele seja, tem o seu “embrião” na Alta Idade Média
265

 com 

a instituição dos chamados julgamentos das ordálias, dos duelos, dos juramentos, também 

chamados de juízos de deus que, herdados da cultura germânica, atribuíam a atividade 

valorativa da prova não à figura do juiz, mas aos juízos de deus, à interferência divina
266

. 

                                                 
262

 - O período imperial do direito romano (Principado) está compreendido entre o século 27 a.C. até meados 

do século 284 d.C., conforme a classificação adotada por TUCCI, Rogério Lauria. Lineamentos...cit., pp. 

35/36.   

263
 - Segundo ZANOIDE DE MORAES, Maurício. Presunção de inocência...cit., p. 18, “O Principado (27 

a.C. até 284 d.C.) necessita de um sistema centralizador e autoritário, no qual a figura do soberano possa ser 

o ápice e o eixo do qual todo poder emane e para o qual todas as demandas sejam, em última instância, 

encaminhadas. Decidir causas é demonstrar poder, e decidir causas penais, determinando penas, é a forma 

mais significativa de controle social e imposição de um nova ideologia política”.  

264
 - Pode-se perfilar o antigo direito romano até meados do século VI.   

265
 - Para ZANOIDE DE MORAES, Maurício. Presunção de inocência...cit., p. 39, nota 113, a Alta Idade 

Média compreende o período entre o final do direito romano (século VI) e o ressurgimento dos estudos 

jurídicos com a formação das escolas européias e a fusão do direito romano repristinado com o direito 

canônico (século XII).  

266
 - MAGALHÃES GOMES FILHO, Antonio. Direito à prova...cit., p. 20. ZANOIDE DE MORAES, 

Maurício. Presunção de inocência...cit., p. 43, contextualizando o julgamento por ordálias na Alta Idade 

Média, assevera que “a sentença proferida era uma “sentença de prova”, ou seja, cabia ao líder (tribal, feudal, 
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 Essa forma de decidir tinha como base a utilização de castigos físicos para a 

condenação ou não do acusado. Se após o emprego do castigo pela autoridade o acusado 

permanecesse ileso estaria absolvido por ter recebido o beneplácito divino. Ao contrário, 

caso sofresse algum dano físico decorrente do emprego da força era culpado por não ter 

recebido a benesse divina de salvá-lo da agressão física.   

 Trata-se, indubitavelmente, de um método desprovido de racionalidade, tornando a 

atividade de valoração da prova uma atividade de fé e crença, e não de técnica e 

racionalidade, pelo que se pode afirmar não haver propriamente produção e avaliação de 

provas.   

 Contudo, embora não houvesse propriamente a apreciação de elementos 

probatórios, pode-se considerar o julgamento das ordálias como o primeiro sistema ou 

método probatório por conferir uma forma (mal) organizada e contínua para a conclusão 

final sobre os fatos, ainda que precária e absurda.   

 Veja-se que, apesar de ser considerado como a origem dos sistemas de valoração da 

prova, o sistema das ordálias é muito criticado pela absoluta ausência de racionalidade e 

pela confusão do direito com a religião como característica dos ordenamentos da Idade 

Média
267

.    

 A atividade de valoração da prova necessitava, portanto, de um método dotado de 

racionalidade e cientificidade para possibilitar e/ou exigir que houvesse análise do 

conjunto probatório presente nos autos, afastando-se os critérios baseados em fé e crença.  

 Essa necessidade impulsionou o método subsequente de valoração da prova penal.   

 

                                                                                                                                                    
militar ou religioso) decidir, diante da causa que lhe era exposta, sobre a necessidade e o tipo de ordália ou 

duelo a ser realizado. O que se conhece hoje por “decisão de mérito” era “atribuição divina”, que – 

acreditavam – sempre agraciaria o justo”.  

267
 - Essa é a conclusão de CORDERO, Franco. Procedimiento penal. Bogotá: Temis, 2000, t. I, p. 16, ao 

expor que “esse sistema não levava em consideração fato ou direito. Era uma racionalidade criptosseletiva  

que, guiada por uma instrução oculta, chegava-se à solução divina da causa”.. Também assim conclui 

VARELA, Casimiro A.. Valoración...cit., p. 65, referindo-se aos sistemas rudimentares de prova adotados no 

passado, afirma que “a prova tinha uma finalidade em si mesma e conduzia a fixar a sentença e, ainda que 

estabelecesse diversas regras sobre aquela, não conformavam um sistema processual no sentido em que se 

entende atualmente. Ao contrário, se buscava um convencimento meramente formal através de meios 

artificiais, como poderiam ser os juízos de Deus, as ordálias, os duelos judiciais, as provas de água e fogo, 

nos quais os procedimentos se convertiam na lei do mais forte, quando não em mero artifício de azar”.  
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3.1.1.3 (segue): O sistema da prova legal  ou da prova tarifada  

 Após o sistema das ordálias e diante da necessidade de se estabelecer um sistema de 

valoração da prova provido de algum tecnicismo, originou-se, pela primeira vez na 

história, um sistema de valoração da prova dotado de racionalidade e que conferiu uma 

lógica bem definida para a apreciação final do conjunto probatório produzido
268

.   

 Trata-se do sistema da “prova legal” ou da “prova tarifada” desenvolvido 

plenamente na inquisição da Idade Média
269

, o qual correspondeu à primeira forma de 

racionalização da atividade valorativa da prova penal, representando, naquele momento 

histórico, inegável avanço em relação ao “sistema” de valoração da prova antecessor
270

.  

 Consoante dispõe ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO
271

 “a teoria das 

provas legais foi o fator preponderante da legitimação do modelo inquisitório através do 

qual se procurava racionalizar as técnicas do acertamento dos fatos, por meio de um 

intrincado sistema em que cada prova tinha o seu valor previamente determinado, além do 

que somente a combinação delas, resultando em uma certa quantidade de prova, poderia 

autorizar a condenação criminal”.  

                                                 
268

 - Segundo TORRES, Nelson Bassatt. La duda razonable...cit., p. 66, “em um passado remoto da Europa 

continental, a preocupação pela certeza  que requeriam os direitos das partes determinara a necessidade de 

um sistema probatório rígido”.  

269
 - Segundo VARELA, Casimiro A. Valoración...cit., p. 66, “a fase legal da prova tem seu fundamento no 

direito canônico que, sobre a base do direito romano, compôs um sistema lógico das provas, estendendo-se 

por toda a Europa”. Para LUCA, Giuseppe de. Il sistema delle prove penali e il principio del libero 

convincimento nel nuovo rito. Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale. Milano. n. 4, 1992, p. 1264, “a 

adoção do sistema das provas legais coincide com o declínio progressivo da tradição tópico-retórica que 

havia dominado por quase dois milênios o mundo da antiguidade”. 

270
 - Nessa direção se coloca ECHANDÍA, Hernando Devis. Compendio de derecho procesal: pruebas 

judiciales. 10. ed. Medellín: Biblioteca jurídica Di é, 1994, t. II, p. 34, ao concluir que “o sistema da tarifa 

legal das provas representou um avanço transcendental na administração da justiça e no ordenamento jurídico 

geral dos Estados, ao excluir os meios bárbaros e fanáticos que caracterizaram o período primitivo do sistema 

acusatório posterior à queda do império romano”. Também assim entende TORRES, Nelson Bassatt. La duda 

razonable...cit., pp. 66 67, ao afirmar que “esse sistema – em que pese suas inegáveis deficiências – 

introduzia um método para racionalizar a valoração da prova ao reduzir (tendencialmente a zero) o perigo da 

arbitrariedade judicial, ao tempo que eliminava a provas irracionais das ordálias”  SA A ERRIA, Juan 

Igartua. Valoración...cit., p. 77, informando que “tratava-se de um método para racionalizar a valoração da 

prova ao reduzir  - tendencialmente a zero – o perigo ínsito no arbítrio subjetivo do juiz e, ademais, ao 

eliminar as provas irracionais como as do juízo de Deus”  e ARE A, Casimiro A.. Valoración...cit., p. 

154, para quem “o sistema da prova tarifada, ao menos na época moderna, foi imposto como uma reação 

contra falhas desqualificadas pela arbitrariedade”.  

271
 - Direito à prova...cit., p. 22. Em relação à questão terminológica, ECHANDÍA, Hernando Devis. 

Compendio..., cit., p. 34, rechaça expressamente a expressão provas legais por compreendê-la como “o 

assinalamento pela lei dos meios admissíveis nos processos, seja de forma taxativa ou permitindo a inclusão 

de outros, a juízo do juiz”, preferindo empregar as expressões sistema de tarifa legal das provas ou sistema 

de prova taxada, posto que “assim se especifica claramente seu significado”.  



 112 

 

 No sistema da “prova legal” ou “tarifada”, as provas já estavam valoradas 

previamente, possuindo cada qual o seu valor determinado por lei, razão pela qual 

MASSIMO NOBILI
272

 assinala que a teoria das provas legais teve como base e 

fundamento teórico a concepção sistemática e apriorística da escolástica e do 

cartesianismo.  

 Não era incumbência do juiz atribuir valor a determinada prova, mas do próprio 

legislador, que vinculava a pretensa atividade valorativa do julgador aos estritos 

parâmetros legais impostos
273

.   

 Esse modelo dispunha de maneira detalhada o valor de cada prova, estabelecendo a 

própria lei a sua classificação como plena, semiplena, perfeita e imperfeita, além de impor 

determinados valores para os indícios e presunções e de fixar a quantidade e qualidade das 

provas necessárias à obtenção de uma determinada decisão. Assim, por exemplo, para a 

condenação a lei estabelecia uma determinada tarifação de provas a ser alcançada para 

validar a conclusão judicial
274

. 

 A própria lei definia que a prova testemunhal possuía um valor “ ”, a confissão um 

valor “ ” e os documentos um valor “Z”.  

 O juiz, portanto, estava vinculado ao regramento legal e era obrigado a seguir a 

valoração da prova feita ex ante pelo legislador, que traçava um detalhado roteiro para que 

o juiz chancelasse a prova da forma imposta na lei. 

                                                 
272

 - Il principio del libero convincimento del giudice. Milano: Giuffré, 1974, p. 92. Também aduzindo a 

sistematicidade e o apriorismo da escolástica e do cartesianismo como fundamento da prova legal, 

SALAVERRIA, Juan Igartua. Valoración...cit., p. 79.   

273
 - SAMMARCO, Angelo Alessandro. Metodo probatório e modelli de ragionamento nel processo penale. 

Milano: Giuffrè, 2001, p. 31.  

274
 - Observa FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: Teoria do garantismo penal. Trad. de Ana Paula Zomer, 

Fauzi Hassan Choukr, Juarez Tavares e Luiz Flavio Gomes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 109, 

que “se havia codificado uma verdadeira tarifa de provas que assinalava presumidamente determinadas 

estimações ou valores probatórios às diversas espécies de prova admitidas no processo, conforme os cálculos 

de suas probabilidades legalmente preestabelecidos: valor de provas “perfeitas” ou “plenas” a algumas 

provas, como a confissão ou a declaração de duas testemunhas concordantes; valores de provas 

“imperfeitas”, “semiplenas”, “mais que semiplenas” ou “menos que semiplenas” a outras que, combinadas 

entre si segundo complicadas aritméticas probatórias, poderiam formar uma prova plena ou perfeita”. 

Também assim dispõe NOBILI, Massimo. Il principio...cit., p. 106, ao apontar que “o procedimento da prova 

legal desembocou na construção de uma espécie de tarifário legal  das provas, consentindo um cálculo 

aritmético (provas plenas, semiplenas, quarto de prova, etc.) do qual se deseja excluir totalmente o 

convencimento individual do julgador”.    
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 Não é exagero afirmar que o juiz era mero homologador final da valoração da prova 

feita pelo legislador, levando GERHARD WALTER
275

 a definir, corretamente, o julgador 

dessa época como um “juiz-calculadora automática”.  

 Nesse aspecto, a despeito de se revelar como um avanço em comparação com os 

juízos de deus e com as ordálias, o sistema da “prova legal” como corolário do sistema 

inquisitório
276

 significava ausência de liberdade política e judicial dos magistrados 

acarretando um engessamento da atividade judicial, além de uma indisfarçada 

desconfiança do sistema na atuação do juiz
277

. 

 MASSIMO NOBILI
278

 busca justificar o sistema da “prova legal” por dois 

aspectos: “o primeiro respondia a uma exigência de legalidade, ou seja, de absoluta 

prevalência do momento normativo (como queria a teoria do direito comum) sobre a 

experiência do caso concreto, correspondendo a uma tentativa de erradicar o arbítrio do 

juízo de fato. Em segundo lugar, esse método mirava racionalizar as técnicas do conhecer 

judicial, através de um método forjado sobre a base de uma experiência secular e 

cristalizado em critérios de abstrata legalidade, idôneos a resolver as incertezas do 

acertamento judicial e assegurar a uniformidade das valorações”.  

 O modelo da “prova legal” buscava justamente reagir ao poder e ao arbítrio do juiz 

impedindo que a sentença fosse o produto das impressões subjetivas do julgador
279

.  

 Essa limitação da atividade judicial levou FRANCO CORDERO
280

 a afirmar que 

“a prova legal implica horizontes fechados e conclusões mecânicas”.  

                                                 
275

 - Livre apreciación de la prueba. Bogotá: Temis, 1985, p. 316. 

276
 - NOBILI, Massimo. Il principio...cit., pp. 104/105; e IBÁÑEZ, Perfecto Andrés. Valoração da 

prova...cit., p. 87.  

277
 - Sobre o aspecto da desconfiança no juiz afirma FIGUEIREDO DIAS, Jorge de. Direito Processual 

Penal. Reimpressão. Coimbra: Coimbra, 2004, p. 199, que “muitas legislações do passado, receosas de que o 

juiz facilmente incorresse em erro na valoração dos meios de prova a utilizar, reputavam indispensável 

prescrever regras de apreciação da prova”. Nesse sentido CAFFERATA NORES, José Ignácio e 

HAIRABEDIÁN, Maximiliano. La prueba...cit., p. 56, asseveram que “esse sistema, próprio do processo de 

tipo inquisitivo, vigorou, principalmente, em épocas de escassa liberdade política (constituindo um fenômeno 

correspondente à falta de liberdade judicial)”  e ARE A, Casimiro A. Valoración...cit., p. 66, destaca que 

“a regulação legal obedecia também à pouca preparação dos juízes e à desconfiança que havia por sua 

ignorância em matéria jurídica”.  

278
 - Il principio...cit., pp. 108/110.   

279
 - DOSI, Ettore. Sul principio...cit., p. 6.  
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  Logo o sistema ruiu e, deturpando-se o seu escopo de reduzir as arbitrariedades dos 

juízes, a prova legal começou a ser utilizada de forma mais repressiva do que protetiva
281

.  

 A razão desse uso deturpado da prova legal residia na dificuldade de se obter a 

operação aritmética para o perfazimento de um decreto condenatório, favorecendo-se o 

acusado, pois apenas poderia haver condenação caso estivessem presentes todas as provas 

que a lei prescrevia previamente.   

 Diante dessa dificuldade de se alcançar o cálculo de prova seguro para um decreto 

condenatório o próprio sistema se encarregou de criar um mecanismo para o alcance da 

alegada verdade buscada, possibilitando-se a ocorrência de mais condenações.  

 Esse mecanismo era a tortura do acusado
282

, pois, descobriu-se ser essa a forma 

mais segura e fácil de arrancar o que se considerava suficiente para a condenação: a 

confissão do acusado.   

 Isso porque a confissão era a prova plena e suficiente para a condenação, daí ser ela 

sempre buscada no processo como equivalência da verdade.  

 No entanto, como nem sempre a confissão era voluntária, frequentemente se 

recorria à tortura para se obter a prova máxima de culpa do imputado com o cumprimento 

do quantum de prova legalmente exigível para a condenação e a obtenção da preconizada 

verdade real
 283

.  

                                                                                                                                                    
280

 - Procedimiento...cit., t. II, p. 29. 

281
 - Ressaltando os inconvenientes e desvantagens desse sistema como maiores que as vantagens por ele 

proporcionadas, ECHANDÍA, Hernando Devis. Teoria general...cit., t. I, p. 94, destaca três desvantagens: 

“mecaniza ou automatiza a função do juiz, impedindo-lhe de formar um critério pessoal e obrigando-o a 

aceitar soluções contra o seu convencimento lógico racional; conduz com freqüência à declaração como 

verdade de uma simples aparência formal; e produz um divórcio entre a justiça e a sentença dificultando a 

realização da harmonia social buscada com a apreciação realista dos casos concretos”.  

282
 - Nesse sentido elucida IBÃÑEZ, Perfecto Andrés. A valoração da prova..., cit., pp. 87 88, que “como se 

sabe, a teoria da prova legal guarda íntima relação com a figura de um juiz estreitamente vinculado ao poder 

que hoje diríamos executivo, e a uma concepção fortemente autoritária do processo, concebido, por seu lado, 

como um instrumento capaz de procurar uma verdade não provável, senão real sobre os fatos, apta para 

justificar inclusive o uso da tortura”. 

283
 - Essa a conclusão alvitrada por MAGALHÃES GOMES FILHO, Antonio. Direito à prova...cit., p. 24: 

“  primeira vista, pode parecer que diante de tais regras estivesse favorecida a posição do acusado, pela 

extrema dificuldade de se obter uma demonstração plena da culpabilidade; no entanto, bem ao contrário, tais 

exigências só resultavam na maior severidade da investigação, pois a confissão, com o recurso inevitável à 

tortura, tornava-se verdadeira condição sine qua non para a obtenção do convencimento, sempre que os 

meios ordinários não propiciassem a certeza necessária para a condenação”. Também para CORDERO, 
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 Nasce, portanto, uma cultura de busca da confissão do acusado como objetivo 

principal para o alcance da chamada “rainha das provas” (regina probationum) no quadro 

da prova legal
284

.  

 Com isso, o sistema rompeu com os seus próprios postulados para superestimar um 

único meio de prova em detrimento de todos os demais da tabela legal que ele próprio 

criara, levando FRANCO CORDERO
285

 a sentenciar que “é fingida a álgebra combinatória 

nos catálogos dos indícios, pois, tendo os investigadores mãos livres, a estratégia mais 

segura se dirige à confissão arrancada pelo temor”.  

 Nesse momento, o sistema perde toda a sua racionalidade inicial de limitação do 

subjetivismo dos juízes deixando de ser um método cartesiano de obtenção da decisão 

conforme a prova existente para se tornar um rigoroso (e perigoso) instrumento de punição 

dos hereges da inquisição da Idade Média
286

.  

 Começa, assim, o declínio dessa forma de apreciar o material probatório
287

.  

 Na escala evolutiva dos sistemas de valoração da prova penal, o método da “prova 

legal” sucumbiria a um método que conferisse liberdade ao julgador para apreciar o 

material probatório conforme a sua consciência, retirando-se as amarras dos juízes na 

apreciação do material probatório. Essa necessidade de conferir liberdade para o julgador 

foi a senha para o sistema probatório subsequente.  

                                                                                                                                                    
Franco. Procedimiento...cit., t. I, p. 22, “A tortura é um meio clássico para arrancar a verdade”. Nesse 

sentido, ainda, ZANOIDE DE MORAES, Maurício. Presunção de inocência...cit., pp. 64/65.  

284
 - Consoante dispõe NOBILI, Massimo. Il principio...cit., p. 105, “aos juízes, vinculados por uma série de 

previsões que tornavam difícil o alcance de uma prova completa , era consentido o recurso à tortura, como 

único instrumento id neo a esse escopo”  complementando essa lição BARGI, Alfredo. Cultura del processo 

e concezione della prova. Teoria e prassi della prova: profili processual-filosofici. (Org. BARGI, Alfredo; 

GAITO, Alfredo; SAGNOTTI, Simona C.). Torino: Utet, 2009, p. 29, afirma que “a rigorosa organização da 

forma probandi e de um sistema probatório racional refletem a opção por um juiz que não precisa de provas 

para decidir diante do primado da confissão do imputado e que legitima, assim, a tortura ad eruendam 

veritatem”.  

285
 - CORDERO, Franco. Procedimiento...cit., t. II, p. 32. 

286
 - Para IBÁÑEZ, Perfecto Andrés. Valoração da prova..., cit., p. 89, não obstante o propósito de se limitar 

o arbítrio do juiz, o modelo da prova legal deu lugar a práticas que conduziriam à quebra do sistema, tanto 

desde o ponto de vista gnosiológico como moral.  

287
 - NOBILI, Massimo. Il principio..., cit, p. 113, nesse sentido, concluiu que “Provas legais, tortura, 

processo escrito, poder de iniciativa atribuído ao juiz ex officio de instaurar o processo e de obter as provas, 

constituíram instrumentos de um forte processo unitário: bastou colocar em discussão algumas premissas e 

derivou a crise e o desmoronamento de todo o sistema”.  
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3.1.1.4 (segue): A solução para a tarifação das provas: decisão conforme 

o íntimo convencimento do juiz 

 O advento de um novo método de avaliação da prova penal não se deu de forma 

fortuita, ao contrário, foi fruto da contínua evolução dos sistemas probatórios voltada, em 

tese, ao melhor acertamento dos fatos. Com o chamado método da íntima convicção ou 

íntimo convencimento não foi diferente.  

 A apreciação livre da prova, há muito esquecida, era a nova etapa na evolução dos 

sistemas de valoração da prova penal.   

 Surge, então, o método da “íntima convicção” na apreciação da prova, totalmente 

inspirado pelo modelo histórico de júri inglês, como reprovação ao que havia se tornado o 

sistema inquisitório que tinha no método da prova legal um de seus pilares.   

 Essa reprovação ao modelo inquisitorial e sua prova legal é consequência direta das 

profundas alterações, sobretudo, políticas e filosóficas do iluminismo proporcionadas pela 

Revolução Francesa no século XVIII, que impôs um novo modo de pensar o Estado, o 

cidadão, a relação entre ambos e, consequentemente, tudo o que se relacionasse com o 

sistema processual penal
288

, deixando para trás toda a forma de organização social 

edificada pela época feudal
289

.  

 Nessa direção vai a lição de MASSIMO NOBILI
290

 ao assinalar que “a recuperação 

das instâncias jusnaturalistas no contexto do racionalismo iluminista e as teorias 

contratualistas, puseram aquele primado dos direitos de liberdade do cidadão codificado na 

Declaração dos direitos do homem e do cidadão de 1789 e fulcro de uma nova maneira de 

entender a relação entre indivíduo e autoridade”.  

 Como consequência desse novo modo de pensar a relação Estado-cidadão, JUAN 

IGARTUA SALAVERRIA
291

 invoca um emaranhado de fatores de diversas ordens para 

                                                 
288

 - MAGALHÃES GOMES FILHO, Antonio. Direito à prova...cit., pp. 25/26; e LUCA, Giuseppe de. Il 

sistema delle prove penali...cit., p. 1.270.  

289
 - NOBILI, Massimo. Il principio...cit., p. 84.  

290
 - NOBILI, Massimo. Il principio...cit., pp. 88/89. 

291
 - SALAVERRIA, Juan Igartua. Valoración...cit., p. 79. No mesmo sentido, LUCA, Giuseppe de. Il 

sistema delle prove penali...cit., p. 1.270. 
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explicar o surgimento do sistema da íntima convicção, enumerando, para tanto, razões 

políticas, jurídicas e filosóficas. 

 No plano filosófico, começou-se a perceber que o conhecimento da verdade
292

só 

seria obtido diante da observação direta e crítica e com contato direto dos fatos através da 

imediação no exame das provas, além da oralidade e publicidade no processo e 

julgamento. Daí a imprecisão do chamado método da “prova legal” que preconizava 

justamente o contrário, i.e., o segredo, a mediação e o processo escrito
293

. 

 Era preciso, portanto, romper definitivamente com o método da “prova legal”.  

 Para isso, diante das profundas contradições sociais internas propiciadas pelo 

ancien regime, estas somente se resolveriam através de um movimento revolucionário que 

se concluiu com a afirmação definitiva da burguesia e com a proposição de alguns 

princípios basilares que nenhuma “restauração” sucessiva poderia cancelar
294

.   

 Atenta a esse movimento reformador a Assembléia Constituinte francesa inicia um 

processo de discussões para implementar reformas também no sistema penal, dividindo-se 

os debates, sobretudo, entre os argumentos opostos de Robespierre e de Duport. 

 Adrien Duport, jovem conselheiro do parlamento francês, defende uma reforma 

radical fundada na dialética acusatória, na instituição do júri, na oralidade e na convicção 

íntima
295

.  

 Sustentava Duport que a adoção do novo sistema probatório e de um processo 

rigorosamente oral eram condições absolutamente necessárias para conseguir a reforma
296

.   

                                                 
292

 - O emprego da palavra verdade foi utilizado apenas para manter a idéia original da passagem doutrinária 

referida no contexto do século XVIII, sem embargo de nossa opinião contrária ao emprego da verdade como 

objeto de busca no processo penal.  

293
 - SALAVERRIA, Juan Igartua. Valoración...cit., pp. 79/80.  

294
 - NOBILI, Massimo. Il principio...cit., pp. 84/86.  

295
 - CORDERO, Franco. Procedimiento...cit., t. II, p. 31. Sobre a forma acusatória de processo e o 

convencimento livre, FLORIAN, Eugenio. Delle prove penali. Milano: Dottor Francesco Vallardi, 1921, v. I, 

p. 323, afirma que “a formação do convencimento livremente elaborada pelo juiz segundo o seu próprio 

critério é um método historicamente ligado aos processo acusatório”.  

296
 - NOBILI, Massimo. Il principio...cit., p. 155.  
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 Para os reformadores como Duport, o julgamento por jurados, com tudo o que 

implica a oralidade e a íntima convicção, era a única solução para uma maquinaria 

obsoleta, imoral e deficiente então existente
297

.  

 Contudo, as idéias defendidas por Robespierre iam contra o que preconizava 

Duport sobre a reforma do sistema penal, tendo aquele defendido que deixar tudo à 

convicção do juiz é criar o arbítrio e o despotismo, afirmando, ainda, que a lei colocou 

regras para o exame e admissibilidade das provas, regras sem as quais o juiz não poderia 

condenar, qualquer que fosse a sua convicção
298

.   

 Vê-se que Robespierre temia o arbítrio judicial na valoração do material probatório, 

sustentando a desnecessidade de um convencimento íntimo do juiz em face da recente 

previsão de controle na admissibilidade das provas, o que, para o político francês 

significava a proteção contra possível arbítrio.  

 Sem embargo das posições contrárias, prevaleceu a solução proposta por Duport, 

sendo adotada pela Assembléia e posta em prática pela lei de 16 de setembro de 1791
299

. 

  Antes disso, para a concretização desse novo modelo foi necessário reformar a 

antiga Ordennance Criminelle francesa de 1670 com o seu procedimento puramente 

inquisitivo, dando lugar ao surgimento da instituição do júri popular com o seu consectário 

sistema da “íntima convicção” na valoração da prova
300

.  

 Com efeito, segundo a conclusão de MASSIMO NOBILI
301

 “nos sistemas 

probatórios de direito continental, a adoção do júri representou um dos pontos que 

                                                 
297

 - CORDERO, Franco. Procedimiento...cit., t. II, p. 32.  

298
 - NOBILI, Massimo. Il principio...cit., p. 157.  

299
 - VARELA, Casimiro A. Valoración...cit., p. 67, informa que “a fase da livre convicção surge como 

consequência da evolução operada após a Revolução Francesa. O direito francês, que se difundiu também 

através da Europa, deu importância capital à infalibilidade da razão individual e ao instinto natural”. Nesse 

sentido, ainda, v. CORDERO, Franco. Procedimiento...cit., t. II, p. 31; e NOBILI, Massimo. Il 

principio...cit., pp. 160/161.  

300
 - FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão... cit., pp. 110/111. Registre-se com SALAVERRIA, Juan Igartua. 

Valoración...cit., p. 81, que “em princípio, a intervenção do povo na administração da justiça era conforme 

com o artigo 6 da Declaração dos direitos do homem e do cidadão que consagrava a aptidão de qualquer 

cidadão para intervir em todo assunto público”.  

301
 - NOBILI, Massimo. Il principio...cit., pp. 92/93. 
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caracterizaram - ao menos inicialmente - a teoria moderna do livre convencimento do 

juiz”.  

 Naquela quadra histórica da Europa continental, o júri popular foi o baluarte da 

condução ao sistema do “livre convencimento do juiz”
302

.  

 Segundo o sistema da “íntima convicção”, os juízes, que naquele momento eram os 

jurados populares, decidiriam não com base somente nas provas colhidas, muito menos 

com a tarifa que essas provas possuíssem, mas com a sua convicção íntima e sem ter que 

motivar, assim, o seu decisum.  

 Passou-se, assim, de um modelo de controle total sobre o juiz para um modelo de 

liberdade plena do julgador que deveria atender apenas à sua consciência e à lógica na 

apreciação da prova.  

 Acrescente-se que essa forma de valorar foi inédita até então nos ordenamentos de 

civil law, diferente dos países de common law, como os Estados Unidos e a Inglaterra, nos 

quais esse sistema de valoração da prova sempre existiu, possuindo a law of evidence a 

característica fundamental de ausência total de regra de “prova legal” em face de sua 

evolução ocorrida em torno da Instituição do Júri
303

.  

 Tratando-se, pois, de um sistema que dispensa a motivação das decisões, logo se 

viu a impossibilidade de controle do juízo de fato sobre as decisões imotivadas, abrindo 

margem a discricionariedades e, em segundo plano, a arbítrios por parte dos juízes na 

apreciação das provas.   

 Diante do alto risco de se valorar a prova de maneira arbitrária as críticas não 

tardaram a chegar, levando LUIGI FERRAJOLI
304

 a concluir que “o abandono das provas 

legais em favor da livre convicção do juiz do modo como foi concebido e praticado pela 

cultura jurídica pós-iluminista, correspondeu a uma das páginas politicamente mais 

amargas e intelectualmente mais deprimentes da história das instituições penais”.  

                                                 
302

 - NOBILI, Massimo. Il principio...cit., p. 97. 

303
 - TORRES, Nelson Bassatt. La duda razonable...cit., p. 67. 

304
 - Direito e razão... cit., pp. 112/113. Também criticando veementemente esse sistema, CORDERO, 

Franco. Procedimiento...cit., t. II, p. 36, assevera que “livre convencimento chega a ser a fórmula de um 

conhecimento onívoro em perfeito estilo inquisitório”.   
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 Dessa maneira, a despeito de suas inegáveis vantagens em relação aos modelos 

anteriores, como a não vinculação do juiz a formalidades previamente estabelecidas e a 

consequente liberdade do magistrado para apreciar o conjunto probatório, começaram a 

sobressair no sistema da “íntima convicção” as consequências da ausência de motivação da 

decisão, gerando o perigo de arbitrariedade e, por conseguinte, de injustiça
305

.  

 Vê-se, então, que o avanço proporcionado pelo método da “íntima convicção” não 

foi um óbice para a sua análise crítica e para a verificação dos riscos que poderiam advir 

dessa nova forma de valorar o material probatório no processo penal
306

.  

 Com isso, o risco de um retorno à irracionalidade na avaliação do material 

probatório acabou por prevalecer e se concretizar, dando margem ao câmbio para um novo 

método de valoração da prova penal.  

 Isso porque ao colocar o juiz em posição de supremacia incontrolável ou de difícil 

controle, como é o caso da “íntima convicção”, criam-se as premissas para transformar 

esse método de valoração da prova em um instrumento para legitimar formalmente uma 

decisão já previamente tomada
307

. 

 Contudo, a mudança do sistema de valoração da prova, a despeito de necessária, 

não ocorreu de forma simples.  

 Fracassados os experimentos radicais concernentes ao método da “íntima 

convicção” e considerando que os jurados contrariavam a política Napoleônica, ocorrem 

                                                 
305

 - CAFFERATA NORES, José Ignácio e HAIRABEDIÁN, Maximiliano. La prueba...cit., p. 56. Esse 

perigo de arbitrariedade foi alertado por FLORIAN, Eugenio. Delle prove...cit., t. I, p. 326, ao afirmar que “o 

método do livre convencimento não poderia importar a anarquia na estimativa da prova”; e por TORRES, 

Nelson Bassatt. La duda razonable...cit., p. 70 que “o risco de irracionalidade está igualmente presente na 

valoração das provas a cargo dos jurados e de que a presunção de inocência possa sair seriamente afetada”. 

306
 - Esse dúplice aspecto – positivo/negativo – do sistema da íntima convicção não passou despercebido por 

NOBILI, Massimo. Il principio...cit., p. 143, ao anotar que “de um ponto de vista gnosiológico, se sublinha 

como o sistema da intima convicção era suscetível de ser interpretado em direções variadas e compreendidas 

entre os extremos de um novo racionalismo e de uma irracionalidade de caracteres “passionais e 

sentimentais”.  

307
 - Nesse sentido, MONTELEONE, Girolamo. Alle origini...cit., p. 132, acrescentando, ainda, que “nesse 

caso, é francamente preferível o sistema da prova legal, pois constitui um obstáculo muito mais seguro contra 

o possível arbítrio do juiz e a injustiça da sentença”.  
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acalorados debates no Conselho de Estado francês sobre o futuro Código de Instrução 

Criminal
308

, o conhecido Código Napoleônico. 

 Percebe-se, então, que os postulados preconizados pela Revolução Francesa não 

conseguiram se sustentar logo após o seu encerramento, tomando Napoleão as rédeas do 

poder.  

 A concretização da reforma a ser feita começa pela entrada em vigor do Código dos 

delitos e das penas francês do ano IV de 1795, que opera mudanças significativas no 

modelo de prova penal proposto pela Assembléia Constituinte assinalando uma etapa 

importante dessa progressiva mudança que desaguou, depois, no chamado processo misto, 

em grande parte inquisitório, desejado por Napoleão
309

.  

 No Código de 1795 ficou mantido o sistema da íntima convicção, porém, 

introduziu-se uma instrução preparatória escrita e secreta, além de um incremento das 

funções da polícia judiciária, o que significou um maior acento autoritário desse modelo 

processual penal
310

.  

 Assim se deu a passagem do sistema da íntima convicção na sua forma pura, 

derivada das discussões da Assembléia Constituinte francesa de 1791 e com inspiração 

totalmente acusatória, para o chamado sistema misto idealizado e concretizado por 

Napoleão para manter o controle do poder punitivo.   

 O Código de Instrução Criminal de 1808 institui o chamado sistema misto no 

processo penal, angariando aspectos estruturais dos dois sistemas até então existentes: o 

sistema inquisitório e o sistema acusatório.  

 As principais características desse modelo criado são o segredo e a forma escrita na 

produção da prova; a onipotência do magistrado instrutor com a consequente exclusão do 

júri de acusação; a impossibilidade de o acusado se dirigir ao instrutor para produzir provas 

a seu favor; o reforço dos poderes do Ministério Público; a severidade do regime da prisão 

                                                 
308

 - CORDERO, Franco. Procedimiento...cit., t. II, p 32.  

309
 - NOBILI, Massimo. Il principio...cit., pp. 165/166. 

310
 - NOBILI, Massimo. Il principio...cit., p. 166.  
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preventiva; e o peso esmagador da fase preliminar de natureza inquisitiva sobre os 

debates
311

.   

 A projeção desse novo modelo não se deu de forma brusca e atabalhoada, ao 

contrário, pois Napoleão e seus conselheiros tinham plena noção dos perigos que poderiam 

ocorrer em caso de supressão total das conquistas da França Revolucionária e não 

poderiam correr os riscos dessa total supressão
312

.  

 Determinado a centralizar o poder, Napoleão interveio diretamente nos debates 

legislativos para implementar um novo modelo de processo penal que lhe servisse como 

instrumento político de perseguição contra os opositores.  

 Nesse modelo de processo penal, conjugava-se a inquisitoriedade com todos os seus 

consectários em uma primeira fase, afastando a participação do imputado nesse momento 

para impor, em uma segunda fase, um processo de molde acusatório com a concessão de 

garantias ao acusado, que culminaria com o julgamento por um juiz togado conforme a 

íntima convicção. 

 Essa forma de produzir e valorar o material probatório no processo permitia que se 

utilizassem elementos de convicção colhidos na fase preliminar inquisitória para, depois 

disso, já na fase processual contraditória, conferirem-se ares de legitimidade às provas 

inquisitivas, as quais se validariam pela instrução processual contraditória subsequente.   

 No sistema misto francês, ao final do processo e no momento decisório culminante, 

o magistrado tinha diante de si tudo o que se produzira de provas, tanto as provas da 

instrução quanto as da fase inquisitiva, ambas em sua integralidade, podendo dispor delas 

como lhe conviesse, pois, o juiz era governado apenas por sua íntima convicção na 

apreciação das provas.  

 Assim, em grande parte dos casos, a fase processual contraditória, a despeito de 

judicializar o processo criminal, não raro servia apenas para chancelar o material 

                                                 
311

 - NOBILI, Massimo. Il principio...cit., p. 172.  

312
 - NOBILI, Massimo. Il principio...cit., p. 173. 
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produzido na fase inquisitiva, utilizando-o para fundamentar a sentença do magistrado 

baseada, na realidade, pelo o que se colhera na inquisitoriedade
313

.  

 Esse sistema processual fez história no mundo continental e ressoa até os dias de 

hoje como se vê no semelhante exemplo ocorrente na realidade processual brasileira, que 

ainda é tolerante com as provas produzidas na investigação preliminar
314

.   

 Além disso, houve grande discussão sobre a manutenção do julgamento pelo júri, 

tendo sido ao final mantido, enquanto que o júri de acusação foi suprimido dando 

competência ao magistrado togado para julgar a viabilidade da acusação
315

. 

 Assim, o modelo preconizado pelo Código de Instrução Criminal de 1808 se 

aproxima do atual modelo procedimental do Tribunal do Júri brasileiro, com a diferença de 

que, na ordem francesa, o método de valoração da prova era governado pela íntima 

                                                 
313

 - Nesse mesmo sentido adverte NOBILI, Massimo. Il principio...cit., pp. 217/218, que “quando no curso 

do século XIX, se quer potencializar o componente inquisitório do processo penal – sem tocar na fase de 

debate e oral, basta recuperar, em nome do livre convencimento e do sistema misto, o material formado 

inquisitoriamente na polícia, no ministério público, pelo instrutor, nas primeiras fases”. 

314
 - v. art. 155, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela ei n. 11.690 08: “O juiz formará sua 

convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar 

sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas 

cautelares, não repetíveis e antecipadas”. Na doutrina, adverte LOPES JUNIOR, Aury. Introdução crítica 

ao Processo Penal (Fundamentos da Instrumentalidade Garantista). 3ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2005, p. 170, que “a fraude reside no fato de que a prova é colhida na inquisição do inquérito, sendo trazida 

integralmente para dentro do processo e, ao final, basta o belo discurso para imunizar a decisão (...) e assim 

todo um exercício imunizatório para justificar uma condenação, que na verdade está calcada nos elementos 

colhidos no segredo da inquisição”. A jurisprudência brasileira também segue essa condescendência com o 

material probatório produzido na investigação e sua plena convalidação com a fase instrutória. Nesse sentido, 

v., por todos, os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal: (RE-AgR 425734, Segunda Turma, Rel. 

Min. Ellen Gracie, julgado em 04/10/2005, v.u) “...Ao contrário do que alegado pelos ora agravantes, o 

conjunto probatório que ensejou a condenação dos recorrentes não vem embasado apenas nas declarações 

prestadas em sede policial, tendo suporte, também, em outras provas colhidas na fase judicial. Confirmação 

em juízo dos testemunhos prestados na fase inquisitorial. Os elementos do inquérito podem influir na 

formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros 

indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo”. (sem destaques no original); (HC 

84316, Primeira Turma, Rel. Min. Carlos Britto, julgado em 24 08 2004, v.u): “Caso em que o julgado da 

Corte castrense fez várias referências a outros elementos de convicção que teriam contribuído para 

validar as provas colhidas no Inquérito Policial Militar, não restando, portanto, dúvidas quanto à 

utilização de outras provas para respaldar a condenação, que não os depoimentos prestados na fase 

inquisitorial” (sem destaques no original)  e, por fim, (HC 82622, Segunda Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, 

julgado em 08/04/2003, v.u): “...Validade da prova feita na fase do inquérito policial, quando não 

infirmada por outros elementos colhidos na fase judicial”. (sem destaques no original).  

315
 - NOBILI, Massimo. Il principio...cit., p. 178.  
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convicção tanto na admissibilidade da acusação pelo juiz togado quanto no julgamento 

final pelo júri
316

.  

 Nessa linha, com a lenta e custosa evolução dos sistemas probatórios em matéria 

penal, as deturpações proporcionadas pelo sistema da “íntima convicção” deveriam ser 

reparadas, o arbítrio da convicção intimista deveria ser contido ou regulado de modo a 

produzir um sistema coerente que, a um só tempo, conferisse liberdade ao juiz e 

privilegiasse o material probatório constante dos autos do processo, vinculando o 

magistrado a ele.  

 Surge, assim, pela primeira vez, o método de valoração da prova fundado no “livre 

convencimento motivado” do julgador, que significou um convencimento regulado 

conjuntamente pela liberdade de apreciação e pela necessidade de motivação da decisão 

com base nas provas existentes nos autos.  

 

3.1.1.5 (segue): Motivando a íntima convicção: a transição para o livre 

convencimento motivado   

3.1.1.5.1 (segue): A teoria da prova legal negativa   

 Seguindo-se o lento e permanente trilhar do caminho evolutivo dos sistemas 

probatórios, a partir do desgaste e da inquisitoriedade do chamado sistema misto instituído 

pelo Código Napoleônico, houve-se por bem dotar o modelo da “íntima valoração” da 

prova de doses de racionalidade sem se chegar ao extremo do modelo da “prova legal” de 

outrora.  

 Inicia-se, assim, na Alemanha da primeira metade do século XIX, a busca por um 

caminho para se coibir o arbítrio nas decisões, refutando-se o modelo do júri que decidia 

sem qualquer necessidade de motivação ao mesmo tempo em que os magistrados 

                                                 
316

 - A diferença entre o atual modelo brasileiro e o modelo francês de 1808 é que o nosso procedimento 

dispõe de uma fase própria para a análise da confirmação da admissibilidade da acusação para valorar 

racionalmente tudo o que se produziu na audiência preliminar, ressaltando-se, pois, a relevância que a 

decisão de pronúncia possui no procedimento do Júri brasileiro por se tratar do único momento em que 

ocorre a apreciação da prova produzida em instrução contraditória e a motivação dessa decisão.  
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permanentes também decidiam a admissibilidade da causa com a íntima convicção, 

considerando-se, por isso, como um modelo de processo perigoso
317

.   

 Naquela quadra histórica, informa MASSIMO NOBILI
318

 que “era, então, 

necessário um sistema de limites e de garantias entre as quais a obrigação da motivação, a 

proibição de utilizar o material colhido anteriormente aos debates e a possibilidade de 

apelar da decisão”.   

 Dessa maneira, na busca de racionalidade para o sistema da “íntima convicção”, a 

doutrina alemã da época vislumbrava poder conciliar a necessária liberdade do juízo como 

essência do “livre convencimento” com um conjunto de prescrições voltadas a tutelar a 

inocência e assegurar a racionalidade do procedimento cognoscitivo do juiz
319

.  

 O estabelecimento dessas premissas propiciou o surgimento de um novo método 

para a valoração do material probatório: a chamada teoria da “prova legal negativa”.  

 Denominada na Alemanha de der negativen Beweisregeln, a teoria da “prova legal 

negativa” preconiza que se deve impor à liberdade de convencimento do juiz certos limites. 

  O principal deles era a permissão ao juiz condenar apenas quando a prova estivesse 

de acordo com a exigência legal. Assim, para a condenação vigia o modelo semelhante ao 

da “prova legal”, dificultando-se, pois, a sua obtenção. 

  De outro lado, a “prova legal negativa” conferia íntima convicção ao juiz no caso 

de absolvição ou quando não tivesse inteira e profunda convicção da prática delituosa
320

.    

 Com efeito, o método empregado pela teoria da prova legal negativa propõe que se 

libere o juiz para absolver segundo a sua íntima convicção sem a necessidade de 

                                                 
317

 - NOBILI, Massimo. Il principio...cit., p. 188. Também afirmando ter essa teoria se desenvolvido, 

sobretudo, na doutrina germânica, v. MAGALHÃES GOMES FILHO, Antonio. Direito à prova...cit., p. 32.  

318
 - Il principio...cit., pp. 188/189.  

319
 - NOBILI, Massimo. Il principio...cit., p. 189. 

320
 - NOBILI, Massimo. Il principio...cit., p. 189. Nessa mesma direção, aludindo o caráter de garantia da 

prova legal negativa, expõe MAGALHÃES GOMES FILHO, Antonio. Direito à prova...cit., p. 32, que “ao 

contrário do que sucedia em relação à provas legais tradicionais, ou positivas, em que determinados 

elementos autorizavam o reconhecimento da culpabilidade, mesmo contra o convencimento moral do juiz, 

segundo essa nova concepção, o juiz só estaria autorizado a condenar se, além de convencido, estivesse 

amparado por um mínimo de prova, de acordo com as estipulações do legislador”  e também, FERRAJO I, 

Luigi. Direito e razão...cit., p. 119.  
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motivação, enquanto que para a condenação deve o juiz motivar sua decisão conforme as 

prescrições estabelecidas em lei.  

 Com isso, mantinha-se o velho sistema da “prova legal” apenas para o caso de 

condenação, devendo o magistrado apontar certa quantidade de prova prevista em lei para 

tanto, mantendo-se, por outro lado, o sistema da “convicção íntima” para o caso de 

absolvição
321

.  

 Esse modelo de valoração da prova penal se revela garantista e favorável ao 

acusado por lhe propiciar conhecer racionalmente as razões pelas quais foi condenado, 

persistindo a prevalência da consciência do julgador em caso de absolvições sem que se 

pudesse conhecer, contudo, as razões levadas em consideração pelo julgador para tanto
322

.  

 Não se nega, assim, um incremento para as decisões absolutórias em face da 

dispensa de sua justificativa, obrigando, de outro lado, o acusador a produzir o quantum de 

prova suficiente a cumprir a exigência legal tarifada para lograr a condenação. Caso 

contrário, o insucesso acusatório acarretaria a absolvição do imputado ainda que ausente a 

prova de desencargo do(s) fato(s) imputado(s), pois, a absolvição se dava sem qualquer 

motivação.  

 No atual sistema probatório penal brasileiro há doses moderadas do modelo da 

“prova legal negativa” em duas passagens específicas: para a comprovação material dos 

crimes que deixam vestígios e para a aferição da confissão do acusado para a 

condenação
323

. 

                                                 
321

 - Nesse sentido, MITTERMAIER, Karl. Tratado de la prueba em matéria criminal. Tradução de 

Primitivo González del Alba. Buenos Aires: Hammurabi, 2006, p. 50, informa que “em meio a tantas 

reformas no modelo da prova penal, o projeto do Código de Processo Penal da Baviera admitiu uma espécie 

de teoria negativa da prova, na qual os juízes não poderiam declarar a culpabilidade se a confissão não fora 

feita solenemente na presença do juiz, e se não foi corroborada por outras provas; ou se os encargos que 

tampouco se corroboraram por outras provas não se fundam na declaração de um só e único testemunho”. 

322
 - MAGALHÃES GOMES FILHO, Antonio. Direito à prova...cit., p. 33, mesmo afirmando as mesmas 

críticas feitas ao sistema da prova legal, também ressalta que “parece indubitável o valor de garantia 

subjacente à sua concepção”.  

323
 - Art. 158, do Código de Processo Penal: “Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame 

de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”  e art. 197, do Código 

de Processo Penal: “O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de 

prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se 

entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância”. 
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 Assim, para a condenação, exige a lei brasileira que a infração que deixe vestígios 

seja acompanhada do respectivo exame de corpo de delito e para a validade plena da 

confissão para a condenação, deverá haver seu inafastável confronto com as demais provas 

do processo para a aferição de sua compatibilidade ou concordância. 

 Vê-se que ambas as disposições prevêem certa tarifa legal para a prova da 

condenação, enquadrando-se no modelo da “prova legal negativa”.  

 O método da “prova legal negativa” para valorar o material probatório foi, portanto, 

o antecedente mais próximo e semelhante do atual método de valoração da prova penal: o 

“livre convencimento motivado” ou da “persuasão racional” empregado, como já se 

disse
324

, na quase totalidade dos países.    

 

3.1.1.5.2 (segue): O livre convencimento motivado  

 O atual modelo de valoração da prova penal predominante no mundo se revelou 

como verdadeiro aperfeiçoamento do seu modelo antecessor, o método da “prova legal 

negativa” que, à época, começou a ser criticado.  

 Assim, a despeito do inegável avanço “da prova legal negativa” em relação à 

“íntima convicção”, revela MASSIMO NOBILI
325

 “que não teve a mesma a acolhida 

pretendida pelo legislador, juristas e magistrados da época, sobretudo, porque, tratando-se 

de prescrições vinculantes reservadas só à hipóteses de condenação, também as provas 

legais regulares  se baseavam, inevitavelmente, sobre o mesmo equívoco da teoria legal 

do juízo: predeterminar a eficácia de cada singular conhecimento de forma geral e 

abstrata”.    

  Com isso, o método da “prova legal negativa” não se sustentou na Alemanha 

daquele período do século XIX, dando lugar a um novo modelo que seguiu a escala 

evolutiva sempre dinâmica dos sistemas de valoração da prova penal.  

                                                 
324

 - v. item 3.1.1 supra.  

325
 - Il principio...cit., pp. 191/192.  
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 Persistiu-se, assim, a evolução na busca de um modelo de análise da prova penal 

que, a um só tempo, não “amarrasse” o julgador a prescrições previamente dispostas em lei 

e não o liberasse totalmente para decidir apenas conforme sua consciência.   

 O modelo de valoração buscado deveria, portanto, conferir moderada liberdade para 

o julgador impondo a ele que baseasse todas as suas conclusões com as provas hauridas 

dos autos. Com isso estaria assegurado o fim do arbítrio judicial ao exigir a comprovação 

probatória de todas as conclusões tomadas.  

 Com essa concepção surge o sistema do “livre convencimento motivado” ou “da 

persuasão racional”, determinando ao juiz que dê conta das razões que o levaram a decidir. 

 Com efeito, a partir da adoção do “livre convencimento motivado”, seja qual for a 

decisão – absolvição ou condenação – deverá o juiz motivar a sua decisão com base na(s) 

prova(s) dos autos.  

 Quanto ao momento em que teria surgido o “livre convencimento motivado”, não 

há definição precisa a respeito em virtude de se tratar de um sistema heterodoxo, o que 

impossibilita a sua delimitação minuciosa sobre a data e local de sua origem
326

.   

 O que se tem são aproximações de períodos em que esse sistema teria sido 

formulado, como em alguns Estados da Itália do começo do século XIX, a exemplo do 

Código para o Reino das Duas Sicílias de 1819, que inovaram a atividade valorativa da 

prova ao introduzir algumas regras como, v.b., a necessidade de motivar a sentença e de 

impossibilitar a utilização de provas não colhidas quando da fase do dibatimento
327

, 

equivalente à nossa atual fase da instrução processual contraditória.  

 MASSIMO NOBILI
328

 aponta que foi mesmo com o Código Napolitano de 1819, 

introduzindo o livre convencimento motivado aos magistrados profissionais, que a Itália 

concebe, na prática, uma regulamentação do princípio que permanece até hoje.  

                                                 
326

 - Essa mesma compreensão é tida por NOBILI, Massimo. Il principio...cit., p. 217, ao asseverar que o 

livre convencimento motivado “se trata efetivamente de uma fórmula polivalente, porque condicionada pela 

estrutura complexa dos vários ordenamentos processuais que a adotaram, das escolhas políticas, da ideologia 

do intérprete, chamado a dar um significado concreto àquele pedido de liberdade”. 

327
 - NOBILI, Massimo. Il principio...cit., pp. 210/211. 

328
 - Il principio...cit., p. 218.  
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 Discute-se, ainda, a existência de diferença ontológica entre os modelos da “íntima 

convicção” e do “livre convencimento motivado”, questionando-se se esse último é, 

efetivamente, um sistema diverso do antigo sistema da “íntima convicção” ou se equivale a 

uma derivação deste.  

 HERNANDO DEVIS ECHANDÍA
329

 rechaça, expressamente, qualquer diferença 

entre íntima convicção, livre convencimento, livre convencimento motivado e 

convencimento racional, ao concluir que “consistindo todos em denominações distintas 

para o modelo da livre apreciação da prova, existindo apenas dois sistemas para a 

apreciação da prova: o da tarifa legal e o da livre apreciação pelo juiz, apontando esta 

última como a mais aconselhável”.   

 Em sentido oposto, preconizando haver diferença entre íntima convicção e livre 

convencimento, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO
330

 dispõe que “enquanto na 

íntima convicção a solução das questões de fato decorre de uma tomada de posição pessoal 

em face das provas apresentadas, o livre convencimento pressupõe uma liberdade 

racionalizada, exercida dentro de certos parâmetros ditados pela lógica, pela psicologia, 

pelas regras da experiência comum, e outras, inclusive jurídicas”. 

                                                 
329

 - Teoria general...cit., t. II, item 27. Também assim entende VARELA, Casimiro A.. Valoración...cit., p. 

156, ao expor que “são idéias análogas que conceitualmente, encerram fórmulas semelhantes. Com efeito, a 

liberdade do juiz para valorar as provas aparece delineada na convicção íntima, como na livre convicção, pois 

tanto em uma como na outra campeia a liberdade para a apreciação das provas, cuja finalidade é a formação 

de convicção”  e FIGUEIREDO DIAS, Jorge de. Direito Processual...cit., pp. 202/203, ao equiparar a livre 

apreciação da prova com a chamada íntima convicção.   

330
 - Direito à prova...cit., pp. 161/162. Assim entende NOBILI, Massimo. Il principio...cit., pp. 27/28, ao 

afirmar que “o sistema do livre convencimento impõe a escrupulosa observância de um método legal 

probatório, visando impedir a degeneração da liberdade do juiz em despotismo, assegurando, também em 

caso de condenação, o respeito a determinados princípios”  LUCA, Giuseppe de. Il sistema...cit., p. 1.260, ao 

dispor que “o fundamento do juízo, no qual se funda a convicção, não pode ter uma validade meramente 

privada, como quando o sujeito tem presente a crença simplesmente como um fenômeno do seu ânimo. O 

sujeito pode ter uma persuasão por si só, mas não pode tomá-la válida fora de si”  e CAFFERATA NORES, 

José Ignácio; HAIRABEDIÁN, Maximiliano. La prueba...cit., pp. 57 59, ao concluírem que “a sana crítica 

racional se caracteriza, então, pela possibilidade de que o magistrado logre suas conclusões sobre os fatos da 

causa valorando a eficácia de convencimento da prova com total liberdade, porém, respeitando, ao explicar 

como chegou a elas, os princípios da reta razão, é dizer, as normas da lógica, das ciências e a experiência 

comum. A outra característica desse sistema é a necessidade de motivar as resoluções, ou seja, a obrigação 

imposta aos juízes de proporcionar as razões de seu convencimento, demonstrando o nexo racional entre as 

afirmações ou negações a que chega e os elementos de prova utilizados para alcançá-las. Isso requer a 

concorrência de duas operações intelectuais: a descrição do elemento probatório (v. Gr., o testemunho disse 

tal ou qual coisa) e sua valoração crítica, tendente a evidenciar sua idoneidade para fundamentar a conclusão 

que nele se apóia”. Registre-se que, na Espanha, o livre convencimento motivado é denominado de sana 

crítica.  
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 Tratam-se, sem dúvida, de dois modelos distintos, pois, malgrado se basearem na 

livre apreciação da prova, possuem natureza, razão de ser e métodos diversos, fazendo com 

que as conclusões de ambos sejam essencialmente distintas.  

 Além disso, ao contrário do que se pensa, o convencimento no sistema da 

“persuasão racional” ou do “livre convencimento motivado” não é puramente livre, mas 

deve ser estritamente vinculado às provas dos autos e às regras do raciocínio lógico. Tudo 

o que estiver fora dessa vinculação será ilegal, conforme se verá.  

  Com efeito, pelo sistema do “livre convencimento motivado”, chegou-se à 

racionalização do convencimento judicial, distiguindo-o do método da “íntima convicção”.  

 O “livre convencimento motivado” exsurge com o claro escopo regulador da íntima 

convicção visando reduzir os excessos de subjetivismos na valoração do material 

probatório, propiciando uma decisão mais justa em face da vinculação do julgador às 

provas existentes nos autos
331

.  

 Intacto desde o seu surgimento, o “livre convencimento motivado” permanece 

plenamente válido até os dias de hoje em todos os países ocidentais inspirados pela cultura 

da civil law.  

 Em países como a Itália
332

, Espanha
333

, França
334

, Alemanha
335

, Portugal
336

 e 

Argentina
337

 - apenas para citar alguns exemplos de modelos processuais próximos e que 

                                                 
331

 - CAFFERATA NORES, Jose Ignácio; e HAIRABEDIÁN, Maximiliano. La prueba...cit., p. 58, 

acrescentam que “parece insuficiente que o só uso da intuição, ainda que esta seja uma forma reconhecida (e 

frequente entre os juízes) de adquirir convicção, a correção da conclusão intuitiva deve ser demonstrada 

racionalmente, à base de provas”.  

332
 - . art. 192, do Código de Processo Penal italiano: “O juiz valora a prova dando conta da motivação dos 

resultados adquiridos e dos critérios adotados”.  

333
 - O art. 741, da ei processual penal da Espanha dispõe que “O Tribunal, apreciando segundo sua 

consciência as provas praticadas em juízo...”.  

334
 - O art. 427, 1, do Código de Processo Penal francês prescreve que “Fora os casos onde a lei disponha de 

outra forma, as infrações penais podem ser demonstradas por todos os meios de prova e o juiz decide 

conforme sua íntima convicção. 1. O juiz não pode fundar sua decisão senão sobre as provas que são 

apresentadas no curso dos debates e contraditoriamente discutidas diante dele”.  

335
 - O art. 261 do Código de Processo Penal alemão (StPO) dispõe que “O tribunal decide sobre o resultado 

da prova obtida em audiência de acordo com sua livre convicção”.  

336
 - Menos rígido ao determinar a decisão final conforme a prova dos autos, o art. 127, do Código de 

Processo Penal português assevera que “Salvo quando a lei dispuser diferentemente, a prova é apreciada 

segundo as regras da experiência e a livre convicção da entidade competente”.  
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inspiram o modelo brasileiro -, adota-se o método do “livre convencimento motivado” para 

a valoração da prova penal.  

  No Brasil, o sistema do “livre convencimento motivado” está atualmente 

consagrado no artigo 155, do Código de Processo Penal, ao assegurar que “o juiz formará 

sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial...”, bem 

como, subsidiariamente, no artigo 381, III, do mesmo Diploma, ao assentar que a sentença 

deverá conter “a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão”. 

 Essas duas disposições legais garantem a valoração da prova conforme o “livre 

convencimento motivado” no Brasil.  

 Não obstante seus inegáveis avanço e racionalidade na apreciação justa dos fatos 

penais, o “livre convencimento motivado”, mesmo considerado o mais acertado método de 

valoração da prova, não está livre de críticas e questionamentos da doutrina, que está 

sempre pronta a dar um “passo atrás” e um passo a mais na constante evolução dos 

sistemas de valoração da prova penal.  

 Desse modo, o “livre convencimento motivado”, ao menos para uma recente 

doutrina, não corresponde ao final da trilha evolutiva dos sistemas probatórios do processo 

penal, seguindo-se uma nova proposta.  

 

3.2. O modelo da valoração racional da prova : um novo sistema de 

valoração da prova penal? 

 No seio da discussão sobre o rico tema dos sistemas de valoração da prova no 

processo penal começam a surgir, aqui e ali, opiniões críticas a respeito do consolidado 

sistema do “livre convencimento motivado” ou da “persuasão racional”, o que não 

surpreendente em virtude da permanente busca do aperfeiçoamento de um sistema em 

relação ao seu antecedente, conforme ocorreu no passado com o “livre convencimento” em 

                                                                                                                                                    
337

 - Dispõe o art. 210, do Código de Processo Penal da Província de Buenos Aires que “para a valoração da 

prova só se exigem a expressão da convicção sincera sobre a verdade dos fatos julgados, com 

desenvolvimento escrito das razões que levam àquela convicção”.  
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face da “convicção íntima”, este, por sua vez, em face da “prova tarifada”, e este em 

relação às ordálias.  

 Surge, então, um movimento doutrinário crítico do risco de subjetivismo pelo qual 

o “livre convencimento motivado” poderia desaguar, pois, não obstante a exigência de que 

o livre convencimento do julgador deva ser motivado pelas provas dos autos, o vocábulo 

livre tenderia a preponderar em face da demonstração probatória na decisão judicial, o que 

levaria a um exercício arbitrário por parte dos juízes.  

 Diante disso, todo o risco inerente ao “livre convencimento motivado” reflete na 

possibilidade de, entre a liberdade de convicção e a demonstração probatória, tender-se a 

uma mais valia da liberdade do convencimento em detrimento da devida justificação 

probatória.  

 Encampando essa corrente crítica em relação ao livre convencimento motivado, 

CASIMIRO VARELA
338

 adverte que “o sistema valorativo da sana crítica não pode cair 

em um arbítrio ilimitado, autorizando os raciocínios caprichosos de acordo com o critério 

do juiz. O convencimento deste não pode se basear em uma mera apreciação subjetiva dos 

fatos, senão que deve responder às constâncias objetivas existentes na causa. O 

convencimento, portanto, deve ser motivado lógica e racionalmente”.  

 Em complemento a essa crítica, MICHELE TARUFFO
339

 assenta que “a propósito 

da livre valoração da prova, o real problema é determinar como o “espaço vazio” criado 

pelo principio do livre convencimento é “alçado” pela prática jurisprudencial e por critério 

sugerido por juristas”. 

                                                 
338

 - Valoración...cit., p. 191. Nessa perspectiva FERRER BELTRÁN, Jordi. La valoración racional de la 

prueba. Madrid, Barcelona, Buenos Aires: Marcial Pons, 2007, p. 45, descreve que “livre valoração da prova 

é livre só no sentido de que não está sujeita a normas jurídicas que predeterminem o resultado dessa 

valoração”. Idéia semelhante é formulada por GASCÓN ABELLAN, Marina. Sobre la possibilidad de 

formular estandares de prueba objetivos. DOXA: Cuadernos de Filosofía del Derecho. Alicante. n.28, 2005, 

pp. 128 129, ao afirmar que “livre convencimento não pode ser tido como libérrimo, mas guiado por regras 

racionais”.  

339
 - Rethinking the Standards of Proof. The American journal of comparative law, HeinOlnine, nº 51, 2003, 

p. 666.  Nesse mesmo sentido é a lição de WALTER, Gerhard. Libre apreciación...cit., p. 178, ao assinalar 

que “o conceito da livre apreciação da prova obteve seu significado principal por sua emancipação das regras 

legais de apreciação  esse é o sentido da palavra livre . Mas o conceito da livre convicção não nos diz nada”.  

Por fim, observa IACOVEILLO, Francesco Mauro. I criteri de valutazione della prova. La regola del caso: 

materiali sul ragionamento giurídico. Mario Bessone e Riccardo Guastini (Org). Padova: Cedam, 1995, p. 

397, que “o princípio do livre convencimento do juiz conflita com toda forma de prova legal, mas não com a 

prescrição legal de um método de prova, vale dizer, uma sucessão logicamente ordenada de operações 

mentais”.  
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 Vê-se que essa significativa doutrina italiana e espanhola admite a ausência de 

regulamentação do “livre convencimento motivado”.  

 Na doutrina nacional foi ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO
340

 quem 

primeiro demonstrou preocupação com o risco de uma liberdade exacerbada e desregrada 

do sistema do livre convencimento motivado ao afirmar que “essa liberdade do julgador 

não é absoluta, nem incondicionada, implicando o livre convencimento também na 

observância de certas prescrições tendentes a assegurar a correção epistemológica e 

jurídica das conclusões sobre os fatos debatidos no processo”.  

 Por sua vez, nota DANILO KNIJNIK
341

 “uma polarização objetivista, em 

detrimento à visão subjetivista, da prova. Assim, para que não se pague um preço 

indébito  do livre convencimento, é preciso racionalizá-lo o quanto possível”.  

 Vê-se, portanto, o surgimento de nova(s) proposta(s) doutrinária(s) que busca(m) 

um balizamento do “livre convencimento motivado” do juiz na valoração da prova ao se 

buscar o regramento de eventual lacuna ou o chamado espaço vazio
342

 incentivado por esse 

sistema.  

 Nesse ambiente, surge a proposta de sistematização de um novo modelo probatório 

que objetiva a valoração racional da prova.    

 A chamada “valoração racional da prova” decorre, assim, da necessidade de se 

propor critérios que possam assegurar às partes meios para conhecer exatamente como foi 

exercida a liberdade de convicção do julgador, permitindo, consequentemente, o controle e 

a consequente cassação dos desvios motivacionais
343

. 

                                                 
340

 - Direito à prova...cit., pp. 162/163 e nota 10. 

341
 - Os standards do convencimento judicial: Paradigmas para o seu possível controle. Revista Forense. Rio 

de Janeiro, n. 353, 2001, p. 32.  

342
 - A expressão se deve a TARUFFO, Michele. Rethin ing the Standards of Proof…cit, p. 666.  

343
 - Nesse sentido é a orientação de KNIJNIK, Danilo. Os standards do convencimento judicial...cit, p. 16, 

ao dispor que a conceituação tradicional da persuasão racional não teria estabelecido, justamente, o núcleo do 

problema, a saber, “a questão de saber se existe, ou não, uma instrumentação jurídica capaz de efetuar o 

controle da convicção judicial formada em determinado caso concreto. Em outros termos, fica por identificar 

uma base teórica, eminentemente voltada à prática, capaz de orientar o exame científico de um determinado 

convencimento judicial, com vistas à sua crítica, análise e correção”.  
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 Rechaçando, assim, a prevalência da liberdade de convencimento diante da 

demonstração racional os teóricos da “valoração racional” informam que há parâmetros 

que devem necessariamente ser observados na atividade de valoração da prova.  

  Isso não se confunde com o modelo da “prova legal”, mas se revela como um 

mecanismo que impede o julgador de exercer um juízo meramente subjetivo sobre as 

hipóteses que analisa
344

.   

 Nesse sentido, JORDI FERRER BELTRÁN
345

 dispõe que “a concepção 

racionalista fundamenta a justificação da decisão sobre os fatos provados no método da 

corroboração de hipóteses, não na crença de um sujeito, senão em se está suficientemente 

corroborada a hipótese sobre o ocorrido que se declara provada”.   

 MARINA GASCÓN ABELLAN
346

, por sua vez, indica que “se valorar consiste em 

avaliar se pode ou não se dar como provado um fato controvertido, valorar livre e 

racionalmente consiste em avaliar se o grau de probabilidade ou de certeza alcançado pela 

hipótese que o descreve à luz das provas e informações disponíveis é suficiente para aceitá-

la como verdadeira. Por isso a principal tarefa que enfrenta uma valoração racional é a de 

medir a probabilidade”.   

 A “valoração racional da prova”, portanto, consiste na adoção de um método 

empregado para se confirmar se a conclusão judicial pode se dar por corroborada diante 

das hipóteses existentes. Trata-se de um método que propõe caminhos para se garantir 

ainda mais racionalidade ao “livre convencimento motivado”.   

 Sem embargo do elevado valor científico e crítico trazido por esse método, não se 

pode aceitá-lo propriamente como um novo sistema de valoração da prova penal. Trata-se, 

na realidade, de um aspecto pouco explorado do livre convencimento motivado, até porque 

                                                 
344

 - Assim dispõe IACOVIELLO, Francisco Mauro. I criteri de valutazione...cit., pp. 395/396, que “livre 

convencimento não está a indicar o fenômeno psicológico de uma consciência que se autodetermina 

livremente, ao invés, está a indicar um fenômeno cognoscitivo que se desenvolve livre de pré juízos legais e 

individuais, mas vinculado às regras próprias da racionalidade discursiva: não liberdade de toda regra, mas 

liberdade segundo regras cognoscitivas”. Essa idéia é defendida também por TARUFFO, Michele. La semplice 

veritá...cit., p. 219, ao sustentar que “o livre convencimento do juiz não implica que o juiz seja desvinculado 

dos critérios de racionalidade que devem governar o seu raciocínio: tal princípio admite que o juiz valore as 

provas fazendo uso de um amplo poder discricionário, mas isso não significa que ele possa se confiar em uma 

intuição subjetiva no estabelecimento de uma hipótese relativa a um fato”. 

345
 - La valoración racional...cit., p. 65. 

346
 - Sobre la possibilidad...cit., pp. 128/129.  
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o emprego da lógica, da epistemologia e da psicologia, por exemplo, não são exclusividade 

da “valoração racional da prova”, mas de tudo o quanto diga respeito do tema da prova 

judicial.   

 Aspecto interessante da construção da “valoração racional da prova” reside no 

ponto de se tentar impedir ao máximo que haja qualquer interferência de cunho psicológico 

no convencimento do juiz, buscando-se, então, a neutralização de fórmulas conhecidas na 

práxis forense brasileira de burla à valoração da prova e da justificação da decisão ao se 

permitir que o juiz fundamente apenas segundo seu convencimento ou, como sói ocorrer no 

juízo revisional, que a sentença encontra-se devidamente motivada sem que efetivamente 

se enfrente a questão e sem justificativa nos aludidos exemplos
347

.   

 Justifica JORDI FERRER BELTRÁN
348

a sua construção sustentando que “somente 

através de uma concepção racionalista da prova (que rechaça a vinculação entre prova e 

convencimento puramente psicológico do juiz) é possível fazer efetivo o direito à prova em 

todo seu alcance e, consequentemente, também o direito à defesa”.  

 Em suma, tratam-se de construções modernas que visam afastar qualquer 

motivação sem justificação devida e suficiente que apele a mecanismos meramente 

retóricos ou que se omita sobre determinado aspecto. Entretanto, não obstante o interesse 

que desperta, esta construção teórica ainda não é devidamente difundida e é pouco 

conhecida e quase não aplicada no Brasil, o que dificulta seu estudo aprofundado e sua 

consequente análise crítica.    

                                                 
347

 - Problemática semelhante na Espanha é constatada por FERRER BELTRÁN, Jordi. La valoración 

racional...cit., p. 58, informando que “a jurisprudência constitucional e ordinária não tem sido muito exigente 

na hora de controlar a falta de motivação na matéria de fatos provados, tampouco a doutrina majoritária tem 

ido além”. O autor acredita que isso se dá devido a duas razões: “primeiro, pela falta de uma teoria que 

estabeleça alguns critérios de racionalidade que fixem no âmbito da livre valoração da prova. Na falta desses 

critérios claros, se tem a maximizar o caráter livre da valoração, sua vinculação à íntima convicção do 

juiz, a discricionariedade judicial em matéria de valoração da prova (tendente à arbitrariedade quando 

estão ausentes os controles)” (sem destaques no original). Prossegue FERRER BE TR N, Jordi. La 

valoración racional...cit., p. 62, em sua constatação crítica, afirmando, ainda, que “se concebe o princípio da 

livre valoração da prova de modo que outorga ao julgador uma faculdade para que julgue segundo sua 

consciência, seu entender ou suas convicções, sem nenhum tipo de limites a um poder que se concebe 

onímodo em matéria de prova”.    

348
 - La valoración racional...cit., p. 54. Também preocupado em frear o impulso subjetivo do juiz na decisão, 

FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão...cit., pp. 119/122, embora com denominação diversa de valoração 

racional, disserta sobre três condições ou garantias que não predeterminariam normativamente a valoração da 

prova, mas simplesmente refletiriam a lógica da indução científica e, por isso, reduziriam ao mínimo o poder 

de verificação ou denotação fática do juiz e a arbitrariedade de sua convicção. Seriam elas: “necessidade da 

prova, possibilidade de refutação ou contraprova, e o juízo sobre a capacidade explicativa das hipóteses em 

conflito”. 
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 A dificuldade, contudo, está na concretização da valoração da prova de forma 

racional.   

 Buscando essa concretização, JORDI FERRER BELTRÁN
349

 informa que a 

concepção racionalista da prova é dotada das seguintes notas características: “1) Recurso 

ao método da corroboração e refutação de hipóteses como forma de valoração da prova; 2) 

defesa de uma versão limitada de imediação; 3) forte exigência de motivação da decisão 

sobre os fatos; 4) defesa de um sistema recursal que ofereça um campo amplo para o 

controle da decisão e sua revisão em instâncias superiores”.  

 A “valoração racional da prova”, além de buscar reduzir o subjetivismo judicial na 

decisão, objetiva minimizar o número de erros sobre os fatos provados, manifestando-se 

como instrumento capaz de medir a probabilidade da ocorrência do fato em causa.   

 Isso se faz de várias maneiras, a principal delas, e que será o nosso objeto de 

análise, é por meio da fixação de graus de probabilidade de uma determinada hipótese, ou 

seja, estipular o nível de probabilidade que se exige para se ter uma hipótese como 

devidamente provada.  

 Essa valoração da prova de forma racional é imbuída de caracteres mais lógicos que 

jurídicos permitindo que as partes conheçam de antemão os critérios e o grau de 

convencimento necessário para cada decisão do processo
350

.        

 A “valoração racional da prova” e sua justificação possibilitam que se delimite a 

fixação do ponto a partir do qual se pode aceitar uma hipótese como provada, 

determinando o grau de probabilidade para a aferição da decisão
351

.    

                                                 
349

 - La valoración racional...cit., p. 64. 

350
 - Nesse sentido, KNIJNIK, Danilo. A prova nos juízos cível, penal e tributário. Rio de Janeiro: Forense, 

2007, p. 19, aduz que “tais regras não são jurídicas, mas lógicas  a liberdade de que se cuida é uma liberdade 

objetiva, não uma liberdade subjetiva. E para obter-se tal objetividade, é impositivo que a decisão defina, 

como questão jurídica prévia, por qual modelo de constatação estará orientada, para que disso saibam as 

partes”.  

351
 - FERRER BELTRÁN, Jordi. La valoración racional...cit., p. 139. Sobre o conteúdo da narração do juiz, 

TARUFFO, Michele. La semplice veritá...cit., p. 219, afirma que “surgem dois problemas particularmente 

importantes: a primeira diz respeito à determinação do grau de confirmação que toca a cada enunciado; o 

segundo diz respeito ao grau de confirmação que cada enunciado deve obter para poder ser considerado como 

provado”.  
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 O determinado grau de probabilidade
352

 mencionado para a verificação da 

corroboração da hipótese pode ser extraído a partir de um determinado modelo de 

constatação, quantidade de prova (quantum de prova) ou standards de prova.  

 Inserindo no contexto da valoração racional os standards de prova, define-os 

MARINA GASCÓN ABELLAN
353

 como “critérios que indicam quando se conseguiu a 

prova de um fato; ou seja, os critérios que indicam quando está justificado aceitar como 

verdadeira a hipótese que o descreve”.  

 Para LARRY LAUDAN
354

, “o standard de prova objetiva indicar ao investigador 

quando está autorizado a considerar algo como provado, isto é, quando a relação entre a 

prova ou as premissas justifica a aceitação da conclusão como provada para os propósitos 

defendidos”.  

 DANILO KNIJNIK
355

, preferindo denominar os standards de modelos de 

constatação, afirma que esses “são critérios, pautas objetivas, sujeitas ao controle e à 

discussão das partes, na constatação de fatos, e auxiliam na evitação do erro ou do 

arbítrio”.  

 Vê-se que, não obstante o tema dos standards de prova ou modelos de constatação 

se referirem a critérios de justificação da decisão, não se referindo diretamente à valoração 

racional da prova, os standards de prova funcionam como um delimitador do nível de 

atendibilidade da decisão, i.e., operam na prática como medidores do grau de probabilidade 

exigido para cada decisão. Daí se alocarem no item relativo à valoração da prova
356

. 

                                                 
352

 - TARUFFO, Michele. La semplice veritá...cit., p. 220, entende que “ grau de confirmação de um 

enunciado deriva das inferências lógicas que levam em conta a quantidade e a qualidade das provas 

disponíveis que se referem àquele enunciado, do seu grau de atendibilidade e de sua coerência”.  

353
 - Sobre la possibilidad...cit., p. 129.   

354
 - Por qué un estandar de prueba subjetivo y ambíguo no es un estandar. DOXA: Cuadernos de Filosofía 

del Derecho. Alicante. n.28. 2005, p. 104.  

355
 - A prova...cit., p. 18. WALTER, Gehard. Libre apreciación...cit., também utiliza a terminologia modelos 

de constatação.  

356
 - Essa interseção entre os modelos de constatação na valoração racional da prova e a justificação das 

decisões também foi vislumbrada por TARUFFO, Michele. Conocimiento científico y criterios de la prueba 

judicial. Proceso, prueba y estándar. Santiago Ortega Gomero (editor). Lima: Aras, 2009, p. 42, ao consignar 

que “o passo sucessivo ao largo da perspectiva racional consiste em enfrentar a questão de que existam ou 

não vários critérios aos quais o juiz deve se ater ao valorar as provas das quais dispõe e estabelecer quando se 

tem ou não provado determinado fato. Critérios deste gênero existem na realidade e vêm indicados em regras 

as quais o juiz deve se ater ao formular sua valoração final sobre os fatos da causa”. Assim também para 
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 Com efeito, uma das formas pela qual a “valoração racional da prova” pode definir 

quando o grau de probabilidade e convencimento de uma decisão foi alcançado se dá por 

meio da estipulação dos chamados modelos de constatação ou standards de prova para 

determinada decisão judicial, possibilitando-se o pleno exercício do contraditório e o 

conhecimento das razões que levaram o julgador a decidir da maneira como decidiu
357

.   

 Ao abordar a valoração racional da prova e a decisão com base no grau de 

confirmação, tem-se uma aproximação ainda maior de duas atividades que possuem 

estreita relação: a valoração da prova e a motivação da decisão
358

.  

 Diante disso, os standards de prova devem a funcionar como orientadores do 

julgador para a justificação da decisão estabelecendo graus de probabilidade (confirmação 

probatória) mínimos para cada decisão penal.  

 Passa-se, então, a analisar os chamados standards de prova como critério de 

justificação das decisões, compreendendo-se o seu funcionamento para a verificação da 

pertinência para a sua aplicação especificamente na decisão de pronúncia.  

  

3.2.1. Os standards de prova e seu funcionamento como critério para a 

justificação das decisões penais  

 A decisão judicial que se serve dos chamados standards probatórios ou modelos de 

constatação como critério para a sua justificação é pertencente à praxe dos países cultores 

da common law, sobretudo, a Inglaterra e, posteriormente, os Estados Unidos da América, 

que já incorporaram esse mecanismo decisório à sua cultura jurídica e judicial.  

                                                                                                                                                    
KNIJNIK, Danilo. Os standards do convencimento judicial...cit., p. 17, para quem, “sobre a lógica da 

persuasão racional como óbice ao arbítrio e análise das provas conforme regras jurídicas, de lógica jurídica e 

regras de experiência, com a consequente necessidade de fundamentação do juiz, observa o autor que, a partir 

desta compreensão, deveriam necessariamente e istir controles , modelos de constatação , standards 

jur dicos  ou “instrumentos” capazes de evitar que a discricionariedade judicial, agudizada neste delicado 

setor da experiência processual, se viesse a traduzir em arbítrio”. (sem destaques no original).  

357
 - Nesse sentido, KNIJNIK, Danilo. A prova...cit, pp. 31/32, reforça que “O mecanismo que melhor 

permite a submissão do juízo de fato ao contraditório objetivo consiste, precisamente, em definir-se, como 

questão de direito antecedente, qual modelo de constatação será empregado no processo de formação do 

juízo de fato”. 

358
 - É de IACOVIELLO, Francesco Mauro. I criteri de valutazione...cit., p. 396, a afirmação de que “livre 

convencimento e motivação são vistos em uma interpretação recíproca”.   
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 No Brasil, não existe uma formulação teórica estabelecida para a tomada de 

decisões com base no critério dos standards de prova, não havendo tradição judicial 

alguma na adoção desse critério orientador do juízo de fato.   

 A decisão com base em standards de prova ou modelos de constatação atende à 

idéia de redução das margens de erros judiciários, de distribuição desses erros entre as 

partes e de fixação de um juízo de probabilidades ao definir o quanto se precise para ter a 

hipótese aceita como verdadeira
359

.  

 Os standards de prova surgem, então, como mecanismo de distribuição desses 

erros. Não se trata propriamente de um instrumento para a minimização dos erros, mas, 

para distribuí-los entre as partes
360

.  

  A distribuição dos erros entre as partes é definida pelo standard de prova 

estipulado previamente para aquela determinada decisão. Assim, segundo MARINA 

GASCÓN ABELLAN
361

, “um standard de prova específico se estabelece decidindo qual 

dos dois erros possíveis se considera preferível ou mais aceitável e em que grau estamos 

dispostos a assumi-lo. E isto é uma eleição político-valorativa”. 

 A idéia da distribuição de erros entre as partes funciona definindo qual erro é mais 

aceitável entre as hipóteses existentes
362

.  

 Como exemplo, indaga-se qual é a hipótese de erro preferível ou mais aceitável na 

decisão final de um processo criminal: uma absolvição falsa ou uma condenação falsa?  

                                                 
359

 - Ao afirmar as possibilidades de erros nas decisões e as probabilidades que cercam a utilização de juízos 

de probabilidades, KNIJNIK, Danilo. A prova...cit., p. 34, conclui que “nesse contexto é que se impõe 

examinar os assim chamados modelos de constatação, vale dizer, dispor de uma teoria que nos diga quando, 

ou sob que condições, os elementos de juízo disponíveis são suficientes para que se repute racional aceitar 

uma proposição como verdadeira no âmbito do raciocínio decisório”. Para uma maior compreensão das 

origens do tema dos standards de prova, v. BALL, V.C. The moment of truth: probability theory and 

standards of proof. Vanderbilt Law Review, n. 14, 807, 1960-1961; e TRICKETT, William. Preponderance of 

evidence and reasonable doubt. The Forum, n. 4, vol. X, 1906.   

360
 - Nesse sentido, com base em Alex Stein e Larry Laudan, afirma FERRER BELTRÁN, Jordi. La 

valoración..., cit., p. 143, que “a determinação do standard de prova é um mecanismo que permite distribuir 

os erros judiciais na declaração de fatos provados”.    

361
 - Sobre la possibilidad...cit., p. 131.  

362
 - Nesse sentido, a lição de KNIJNIK, Danilo. A prova...cit., p. 44, ao esclarecer que “a teoria dos modelos 

de constatação não apenas indica o grau de certeza requerido por um tipo particular de processo, mas também 

mede a relativa importância social atribuída à decisão nele proferida. Deste modo, tais regras devem ser 

entendidas como definidoras do nível de erro aceitável, cujo risco é inevitável”.  
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 A resposta a essa indagação determinará o standard de prova para aquela decisão, 

pois, se a absolvição falsa for mais aceitável entre as duas hipóteses se terá um quantum de 

prova mais exigente e difícil de ser cumprido, enquanto que, ao contrário, se a condenação 

falsa for preferível entre ambas, o standard de prova será menos exigente e, 

consequentemente, mais fácil de ser alcançado.  

 Com efeito, quanto mais exigente o standard mais absolvições se darão e quanto 

menos exigente esse standard mais condenações serão verificadas em face da maior 

facilidade de alcance e cumprimento desse standard menor.  

 A definição do standard de prova para cada decisão e a consequente hipótese de 

erro mais aceitável entre as existentes, ao menos nos modelos de civil law que não têm 

tradição jurídica e judicial nesse critérios de decisão, devem ser definidas previamente por 

lei, pois, trata-se de uma decisão que não poderá ser feita de modo aleatório nem definida 

pelo juiz ao decidir a questão.  

 Isso porque, ao se tratar de uma opção político-valorativa
363

, as partes devem ter 

toda a possibilidade de conhecer qual o critério adotado para a decisão para permitir a 

discussão prévia e contraditória desse critério de justificação adotado para cada decisão
364

.  

 Nesse sentido, elucida JORDI FERRER BELTRÁN
365

 que “não há razões 

epistemológicas, mas políticas, para assumir um ou outro standard de prova mais exigente. 

Cada sociedade deverá tomar as decisões a respeito do que considere mais oportunas. 

Porém, a segurança jurídica exige que o standard de prova utilizado seja conhecido 

previamente”.   

                                                 
363

 - GASCÓN ABELLAN, Marina. Sobre la possibilidad...cit., p. 131.  

364
 - Nessa linha SILVEIRA, Daniel. Prova, argumento e decisão: critérios de suficiência para orientação 

dos juízos de fato no direito processual brasileiro. São Paulo: Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo, Dissertação (Mestrado), 2011, p. 277, esclarece que “A alocação do risco do erro no processo judicial 

não pode ser fortuita ou arbitrária, considerando a própria estrutura valorativa do direito. Ao invés disso, 

deve ser produto de uma decisão informada, moral e politicamente legítima. Para não deixar o risco de erro 

recair aleatoriamente, o sistema jurídico assume o controle do risco e o direciona para a direção correta”  e 

KNIJNIK, Danilo, Os standards...cit, pp. 28 29, ao aduzir que “as inferências estabelecidas pelo juiz devem, 

então, ser testadas e verificadas por modelos e standards que permitam submetê-las, no âmbito do 

contraditório, a um juízo crítico comum, garantindo a cientificidade da decisão jurídica”.  

365
 - La valoración...cit, p. 152. Acrescenta, ainda, KNIJNIK, Danilo. Os standards...cit., p. 29, que “os 

standards podem colaborar na denúncia de desvios lógico-inferenciais, no sentido de indiciar a ocorrência de 

erros, subjetivismos, arbitrariedades, a partir do exame lógico do “como”, do “por que meios”, do “por que 

maneira” etc., atingiu-se uma certa convicção”.  
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 A partir, então, de uma visão jusfilosófica, no momento em que o próprio processo 

reconheça a chance de erro na apropriação do fato, essa possibilidade de reconhecimento 

do próprio erro deve ser incorporada pelo sistema e, por ele, regulada
366

.    

 Estudos teóricos podem informar as definições e características dos variados 

standards e, até mesmo, criá-los, porém, a determinação do nível de corroboração exigido 

a uma hipótese fática nos processos judiciais é consequência de uma valoração acerca da 

distribuição dos erros que se consideram preferíveis ou mais aceitáveis. Essa valoração 

compete a cada sociedade e não ao teórico do direito
367

.  

 A definição do standard a ser empregado em cada decisão remete, portanto, a 

critérios de natureza política, proporcionando racionalidade à decisão ao permitir, na lição 

de DANILO KNIJNIK
368

, que “se traga ao debate, regrado e inteligível, critérios 

decisionais importantes (p. ex., o optar o juiz por um indício a outro, o entender 

subjetivamente insuficiente a prova de determinada interpretação ou inferência etc.), que, 

até então, não possuíam um código comum e, de certo modo, ficavam à margem de uma 

discussão crítica”.   

 Com efeito, o critério dos standards de prova serve para orientar a análise da prova 

e para dar conhecimento prévio às partes desse critério, submetendo ao contraditório 

efetivo as opções valorativas do juiz
369

.  

                                                 
366

 - KNIJNIK, Danilo. Os standards do convencimento judicial...cit., p. 30. Para esse autor, “os standards 

jurídicos ou mecanismos de controle não mais são do que a reação do próprio sistema contra a sua 

falibilidade na determinação do juízo fático”.  

367
 - FERRER BELTRÁN, Jordi. La valoración...cit, p. 142.  

368
 - Os standards do convencimento judicial...cit., pp. 28/29. Não obstante a necessidade de fixação legal do 

standard de prova de cada decisão, TARUFFO, Michele. La semplice veritá...cit., p. 222, observa que 

“quando não existem normas ou princípios que determinam o standard de confirmação que se considera 

necessário ou suficiente para que se produzam determinados efeitos, a decisão da questão se um enunciado 

factual deva ser considerado como adequadamente provado é tomada segundo critérios racionais”.  

369
 - Essa orientação é tida também por SILVEIRA, Daniel. Prova, argumento e decisão..., cit., p. 278, ao 

concluir que “os critérios de suficiência nada mais são do que a tradução desses elementos axiológicos 

destinados a regular o risco do erro de fato para a dogmática do processo judicial. São propostos com o 

objetivo de estipular sob que condições os elementos de prova são suficientes para se reconhecer um 

enunciado de fato como verdadeiro, refletem a proteção jurídica destinada ao direito material envolvido. É 

uma espécie de questão prévia à avaliação do conjunto probatório que define o grau de comprovação que 

deve ser atingido em cada processo de modo a proteger de equívocos determinados bens jurídicos 

considerados valiosos”.  
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 Isso quer dizer que ao se prefixar o standard de prova para cada decisão judicial, 

estar-se-á informando às partes o quanto é necessário para que se tenha como provada a 

hipótese em discussão
370

.  

 Desse modo, para cada decisão deverá existir um determinado quantum mínimo de 

prova a ser atingido para que a decisão se efetive.  

 Esse critério de justificação da decisão é de enorme valia na medida em que permite 

às partes o conhecimento prévio do grau de probabilidade exigido para cada decisão 

potencializando, assim, o contraditório e a ampla defesa
371

.   

 A análise específica de cada standard de prova se dará com base na doutrina e 

jurisprudência norteamericanas por serem as sedes nas quais mais se aprofundaram o 

estudo e aplicação prática desse tema.  

 Os standards de prova utilizados na jurisprudência norteamericana são, a rigor, 2 

(dois): o da preponderância da prova (preponderance of evidence) e o da prova além da 

dúvida razoável (beyond the reasonable doubt), além de um standard considerado 

intermediário e não tão desenvolvido quanto os demais que atende pela prova clara e 

convincente (clear and convincing evidence).  

 Há, ainda, outros standards de prova, mas sem ampla aceitação jurisprudencial e 

sem o referencial teórico existentes nos standards tradicionais
372

, o que inviabiliza a sua 

análise, cingindo-se o presente estudo aos 2 (dois) standards, os quais denominamos de 

padrão, somados ao standard intermediário.   

                                                 
370

 - De acordo com essa idéia, TARUFFO, Michele. La prueba de los hechos. Tradução de Jordi Ferrer 

Beltrán. 4ª ed. Trotta: Madrid, 2011, p. 237, mesmo não se referindo expressamente ao critério dos standards 

de prova, sustenta que “a constatação da correspondência substancial entre o problema do juízo de fato e a 

idéia fundamental da probabilidade como relação lógica entre uma hipótese e os elementos que a confirmam 

é muito importante porque permite tomar a direção correta na análise do juízo de fato e da valoração das 

provas no contexto do processo”.  

371
 - Assim KNIJNIK, Danilo. A prova...cit., p. 35, ao dispor que “...toda decisão judicial envolverá um certo 

grau de probabilidade...”, para depois arrematar que “E é ai que surge, como questão prévia necessária, o 

estabelecimento de critérios que escalonam esses graus de probabilidade no processo judicial”.  

372
 - Como exemplos de outros standards de prova há o da “Mínima atividade probatória” desenvolvida pela 

jurisprudência do Tribunal Constitucional da Espanha; os chamados “modelos probabilísticos ou 

matemáticos” inspirados no teorema de Bayes. Para uma análise desses diversos standards, v. BALTAZAR 

JUNIOR, José Paulo. Standards probatórios no processo penal. Revista Jurídica, v. 363, Porto Alegre, 2008, 

item 2; e KNIJNIK, Danilo. Os standards do convencimento judicial...cit., item 7.   
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 O estudo desses standards de prova servirá de base teórica para a utilização nas 

decisões penais brasileiras, especialmente na pronúncia, como hipótese de um novo critério 

para se aferir, sobretudo, qual o nível de probabilidade exigido para a prova da autoria ou 

da participação.  

 

3.2.1.1. A preponderância da prova 

 Para os processos de natureza civil opera, em regra, o standard da preponderância 

da prova
373

.  

 O standard da preponderância da prova funciona da seguinte maneira: se a parte 

“A” produz uma quantidade de prova hipotética de  e a parte contrária “B” produz uma 

quantidade hipotética de XY, tem-se, assim, que a parte “B” produziu uma quantidade de 

prova mais robusta para demonstrar a tese que alega possuir, então, preponderância de 

prova em relação à parte “A”
374

. 

 A regra a vigorar no standard da preponderância da prova se traduz em “mais 

provável que não”
375

.  

 Sendo assim, como “A” não atingiu o standard de prova suficiente a demonstrar a 

sua alegação e não se desincumbiu do seu ônus da prova, deve a parte “B”, que alcançou a 

preponderância da prova, lograr êxito na demanda judicial respectiva. 

 Isso porque nas demandas de natureza civil, em regra, não há a prevalência de uma 

parte sobre a outra, ambas suportam o mesmo ônus probatório de provar suas teses, 

devendo obter sucesso a parte que se desincumbiu de seu encargo de carrear o material 

probatório preponderante. 

                                                 
373

 - Nesse sentido TRICKETT, William. Preponderance of evidence…cit, p. 77, informa que a doutrina 

normalmente considera que nos casos cíveis a decisão deve ser tomada conforme a preponderância da prova.   

374
 - TARUFFO, Michele. Conocimiento científico...cit., p. 44, nessa linha, informa que “a probabilidade 

prevalente implica que entre várias hipóteses possíveis em torno de um mesmo fato deve ser preferida aquela 

que se encontra em um grau de probabilidade mais elevado”.  

375
 - CLERMONT, Kevin M; SHERWIN, Emily. A comparative view of standards of proof. The American 

Journal of comparative law. 50 Am. J. Comp. L. 243, 2002, p. 4; e TARUFFO, Michele. Conocimimento 

cientifico...cit., pp. 42/43.  
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Segundo MICHELE TARUFFO
376

, “o standard da probabilidade prevalente não é 

só um critério de racionalidade nas valorações judiciais da prova, mas é também o objeto 

de uma certa política que vem compartida pela maior parte dos ordenamentos processuais 

civis”.  

 O standard da preponderância da prova no processo civil atende, portanto, a razões 

epistemológicas e políticas, e não pela maior ou menor relevância do bem jurídico 

discutido que, em regra, envolve o patrimônio de pessoas, enquanto que no processo penal 

se discute, em regra, a liberdade e, subsidiariamente, o patrimônio
377

.  

 Justificando um standard de prova mais flexível no processo civil, GERHARD 

WALTER
378

 informa que no processo penal vige o princípio do Estado de direito, exigindo 

um standard de prova elevado, e no processo civil vige o princípio do Estado social, e “o 

princípio do Estado social se veria invalidado se para comprovar um acidente de trabalho 

ou um direito a uma pensão se exigisse o mesmo grau de certeza que no processo penal”.   

 Assim, não há razões legais e nem lógicas para afastar a preponderância da prova 

no processo civil como o standard de prova exigível, pois, como dito, não existe qualquer 

prevalência de quaisquer das partes sobre a outra nesse procedimento
379

, devendo-se cada 

qual produzir a quantidade de provas preponderantemente para atender ao ônus de suas 

alegações como determina a regra de distribuição prevista no artigo 333, I e II, do Código 

de Processo Civil
380

.  

  Isso não exclui, porém, que, em certos casos de natureza cível, se requeira um grau 

considerável de convencimento mais elevado
381

, a exemplo do que ocorre com a ação civil 

                                                 
376

 - Conocimiento cientifico...cit., p. 46.   

377
 - Nessa direção BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2003, p. 54/55.  

378
 - La libre apreciación..., cit., pp. 172/173.  

379
 - Assim conclui TRICKETT, William. Preponderance of evidence...cit., p. 78: “Nos casos cíveis, não há 

necessidade de afirmar a crença, opinião ou convicção do júri sobre a existência ou inexistência do fato 

discutido, mas simplesmente a existência da preponderância da prova” 

380
 - Art. 333, do Código de Processo Civil: “O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor”.  

381
 - TRICKETT, William. Preponderance of evidence...cit., pp. 79/80.    
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pública por ato de improbidade administrativa em que o standard da preponderância não 

prevalece ao exigir um grau de probabilidade mais elevado.   

 Finalmente, a preponderância da prova não opera exclusivamente nos processos 

civis, mas também no próprio processo penal em determinadas decisões interlocutórias, 

conforme se exporá adiante.  

   

3.2.1.2. A prova além da dúvida razoável  

 O standard de prova além da dúvida razoável é o modelo de constatação clássico 

exigido para o processo penal.  

 Trata-se de construção jurisprudencial das cortes de justiça dos Estados Unidos da 

América desenvolvida especialmente como critério de justificação das decisões para os 

casos criminais. 

 Sobre a origem desse relevante standard de prova, o paradigmático precedente da 

Suprema Corte americana In Re Win Ship de 1969
382

 que lhe conferiu status de garantia 

constitucional ao incluí-lo na cláusula do due process of law, concluiu que esse standard 

de prova de exigência do mais alto grau de persuasão nos casos criminais foi 

recorrentemente expressada desde os tempos antigos afirmando que a fixação da fórmula 

além de uma dúvida razoável  ocorreu após 1798.  

 Essa origem, contudo, é controversa, havendo respeitáveis posições doutrinárias 

que creditam o surgimento desse standard ao direito inglês, conforme dispõe MICHELE 

TARUFFO
383

 ao consignar que “o critério da prova além de qualquer dúvida razoável 

encontra sua razão de ser na história do processo penal inglês e constitui a regra 

fundamental no processo penal norteamericano há muito tempo”. 

                                                 
382

 - 397 US 372. Nesse sentido, afirmando também o surgimento desse standard no precedente In re 

Winship, v., ZAZA, Carlo. Il ragionevole dubbio nella lógica della prova penale. Giuffrè: Milano, 2008, p. 

3.  

383
 - Conocimiento científico...cit., p. 47. Também pela origem inglesa, tem-se SCHITTAR, Domenico 

Carponi. Al di lá del Ragionevole dubbio e oltre: Um tentativo di chiarezza sui principi. Milano: Giuffrè, 

2008, p. 26, ao afirmar que “a fórmula da dúvida razoável nasce da sensibilidade desenvolvida nos juízos 

ingleses”  e TORRES, Nelson Bassatt. La duda razonable...cit., p. 83, registrando que “a prova além da 

dúvida razoável teve sua origem na história do processo penal inglês e logo se instalou no processo penal 

norteamericano”.  
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 Sem embargo da discussão existente entre a origem exata do modelo da prova além 

da dúvida razoável, o seu desenvolvimento e a sua estabilização como critério orientador 

do juízo de fato se deram com a jurisprudência dos Tribunais norteamericanos, onde é 

fartamente utilizado desde a sua estabilização até os dias de hoje, sendo, inclusive, 

importado para ordenamentos de civil law, como o italiano, que já começa a incorporar 

esse standard de prova ao seu ordenamento
384

.  

 O standard da prova além da dúvida razoável significa, em termos práticos, que a 

prova para a decisão condenatória final no juízo criminal deve estar além de qualquer 

dúvida razoável, ou seja, o julgador não deve possuir uma dúvida que seja razoável para 

fundamentar a culpabilidade do acusado
385

.  

 Esse standard exige a certeza no julgamento penal, pois, ausente uma dúvida que 

seja razoável sobre a inocência do imputado conforme a prova dos autos, resta-lhe a 

certeza sobre a culpabilidade do mesmo, credenciando o julgador a proferir a sentença 

condenatória.  

 A razão de ser desse modelo de constatação é de natureza ético-política ao se 

conferir mais garantia à liberdade para os perseguidos criminalmente, impondo-se um 

critério rígido e seguro para a acusação demonstrar a prova da culpabilidade hábil à 

condenação
386

.  

                                                 
384

 - TARUFFO, Michele. Conocimiento científico...cit., p. 47, confirma que “há tendências de aplicação 

desse critério até nos ordenamentos de direito continental, como o italiano”  ZAZA, Carlo. Il ragionevole 

dubbio...cit., p. 15, acrescenta que “foi, sobretudo, a jurisprudência dos anos imediatamente precedentes à 

reforma que atribuiu ao princípio da dúvida razoável o valor de uma regra de juízo já operante no nosso 

ordenamento processual”. TORRES, Nelson Bassatt. La duda razonable...cit., p. 83, também afirma que “o 

standard da prova além de toda a dúvida razoável começa a ter presença notável no funcionamento 

processual de distintos países europeus”.  

385
 - Nesse sentido, TRICKETT, William. Preponderance of evidence...cit., p. 80, adverte que “os jurados 

devem decidir não com base na preponderância de provas da culpabilidade ou não, mas devem ter uma clara 

impressão  sobre isso, uma convicção satisfatória sobre a questão antes de proferir um veredicto de culpado. 

Quanto a extensão, os jurados não devem ter uma dúvida razoável, eles devem estar convencidos além de 

uma a dúvida razoável”. Também assim DONIGAN, Robert; e FISCHER, Edward. The evidence handbook. 

Evanston: The traffic institute of Northwestern university, 1980, p. 10, ao afirmarem que nenhuma pessoa 

pode ser condenada a menos que a persecução apresente a prova necessária para tanto, consignam que 

“diferentes graus de prova são reconhecidos e, nos casos penais, a acusação tem o nus de provar a 

culpabilidade acima de qualquer dúvida razoável”. Nesse sentido, ainda, tem-se a precisa lição de 

WALTER, Gerhard. La libre valoración...cit., p. 212, segundo a qual “o castigo aplicado a um cidadão, com 

todas as consequências que isso traz, só se justificará quando exista a maior garantia possível de que a ação 

punitiva do Estado é justa”.  

386
 - Essa lição advém, inicialmente, do célebre julgado da Suprema Corte americana (caso In Re Winship)  

ao consignar que “essas regras são historicamente garantias básicas do nosso sistema, desenvolvido para a 
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 Consoante se decidiu no caso In Re Winship, o uso do standard da prova além da 

dúvida razoável é indispensável para determinar o respeito e a confiança da comunidade na 

aplicação da lei penal, não podendo, segundo o aludido julgado, a força moral da lei penal 

ser diluída por um standard de prova que deixe pessoas em dúvida permitam a condenação 

de inocentes
387

.   

 A razão, portanto, para um standard exigente e difícil de ser cumprido para os 

casos penais é a preferência social, legal, moral e política por uma absolvição falsa a uma 

condenação falsa.  

 Essa preferência não se dá, assim, por critérios aleatórios ou meramente retóricos, 

mas, sobretudo, pelo fato de que uma falsa condenação tem por detrás uma falsa 

absolvição, ou seja, a rigor, se um inocente é condenado, algum culpado é absolvido.   

 O standard da prova além da dúvida razoável evidencia, assim, a distribuição dos 

riscos de erros nos processos criminais, fixando-se como um critério de justificação da 

decisão que só se legitima com a prova segura em desfavor do acusado.   

 A despeito de sua clara definição e razão de ser, o standard da prova além da 

dúvida razoável é complexo na medida em que trabalha com um termo amplo e de difícil 

delimitação, a saber, o que se deve entender como “dúvida razoável”? 

 Essa difícil delimitação é compartilhada pela própria doutrina ao ressaltar a 

incerteza do que venha a ser a dúvida razoável , não havendo precisão ao se buscar a sua 

definição. 

                                                                                                                                                    
salvaguarda dos homens de duvidosas e injustas convicções, protegendo-se a vida, a liberdade e a 

propriedade”. Nessa direção TARUFFO, Michele. Conocimiento cientifico...cit., pp. 47 48, sustenta que “a 

razão fundamental pela qual um sistema penal deveria adotar o critério da prova além de qualquer dúvida 

razoável é essencialmente de natureza ética ou ético-política; se trata, então, que o juiz penal pode condenar o 

imputado apenas quando se tenha conseguido, pelo menos tendencialmente, a certeza de sua culpabilidade. 

Enquanto que o imputado tenderá a ser absolvido todas as vezes que sobre sua culpabilidade resulte uma 

dúvida razoável sobre sua eventual inocência”  FERRER BELTRÁN, Jordi. La valoración...cit, p. 143, ao 

aduzir que a “razão para um standard alto em processo penal consiste no fato de que é socialmente preferível 

uma absolvição falsa que uma condenação falsa”  e, ainda, SCHITTAR, Domenico CARPONI. Al di lá...cit., 

p. 26, ao afirmar que “a fórmula da prova além da dúvida razoável surge com a sensação de que a sociedade 

fosse devedora  para com o imputado de uma chance de sair ileso de um processo estruturado naquele dado 

momento evolutivo, que compensasse os elevadíssimos riscos de condenação existentes, não se mostrando 

adequado a conter o embrionário direito de defesa que ao imputado era reconhecido”.  

387
 - Nessa mesma linha de raciocínio, ZAZA, Carlo. Il ragionevole dubbio...cit., p. 4, ressalta “os valores de 

liberdade e de dignidade do cidadão, inerentes à estima social, que são inadmissivelmente prejudicados por 

uma condenação injusta, acrescentando, todavia, a estes bens aquele de interesse geral de confiança da 

comunidade no processo penal”.  
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 Assim, MICHELE TARUFFO
388

 adverte que “o exato significado desse critério é 

incerto. A definição de dúvida razoável  é tudo menos clara e as tentativas de lhe dar uma 

quantificação não produziram nenhum resultado. Se trata de um standard probatório no 

qual a aplicação não é certamente simples e que deixa numerosas incertezas”.  

 Por sua vez, William TRICKETT
389

, buscando uma delimitação da dúvida 

razoável, assevera que “a dúvida não deve ser imaginada ou conjecturada, deve ser uma 

dúvida que surja das provas dos autos”, e, ao propor que a dúvida razoável deva ser uma 

dúvida honesta, afirma, a contrario sensu, que dúvida desonesta “é a dúvida que resulta da 

desonesta manipulação mental das provas; insistindo em algumas, ignorando ou 

menosprezando outras, com vista não a alcançar o fato, mas para se chegar ao pré-

determinado veredicto”.   

 FREDERICO STELLA e MARIA CARLA GALAVOTTI
390

, pragmaticamente, 

sustentam que “uma definição tradicionalmente aceita tem como base o Código Penal da 

Califórnia (par. 1.096) na qual dispõe que a dúvida razoável não é uma mera dúvida 

possível, porque qualquer coisa que se refira aos afazeres humanos é aberta a uma dúvida 

possível ou imaginária. É aquela situação que, depois de todas as considerações, de todas 

as relações sobre as provas, deixa a mente dos jurados na condição na qual não podem 

dizer de provar uma convicção incontrolável sobre a verdade da acusação”.  

Não obstante tentativas de definição de dúvida razoável o seu conceito segue aberto 

e criticado pela doutrina
391

, levando NELSON BASSATT TORRES
392

 a concluir que 

“sendo inviável oferecer uma definição precisa da dúvida razoável, parece mais oportuno 

                                                 
388

 - La semplice veritá...cit., p. 221. Em outra obra, o mesmo TARUFFO, Michele. Conocimiento 

cientifico...cit., p. 49, mais incisivo, assevera que “...todas as formulações que se propuseram com o fim de 

determinar quando uma dúvida é ou não razoável foram reduzidas a soluções tautológicas ou círculos 

viciosos, terminando no ridículo e aflorando a insensatez”. Também assim se manifesta TORRES, Nelson 

Bassatt. La duda razonable...cit., p. 84, afirmando ser “inviável oferecer uma definição precisa de dúvida 

razoável , tratando-se de um conceito indeterminado”.  

389
 - Preponderance of evidence...cit, pp. 82/83.  

390
 - oltre il ragionevole dubbio come standard probatorio – e infondate divagazioni dell espistemologi 

Laudan. Rivista Italiana de Diritto e Procedura Penale. v. 48, fasc. 3, Milano, 2005, p. 911.   

391
 - Para FERRER BELTRÁN, Jordi. La valoración...cit, p. 146, “a falta de um critério de racionalidade da 

dúvida e, por sua vagueza extrema, não indica um nível de suficiência da prova que seja intersubjetivamente 

controlável”.  

392
 - La duda razonable...cit., p. 84.  
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reconhecer que se trata de um conceito indeterminado cuja demarcação deve ser feita pelo 

juiz em cada caso particular”.  

Nesse particular, a despeito de toda a dificuldade de se delimitar a dúvida 

razoável , ao se deixar completamente para o juiz no caso concreto a delimitação da dúvida 

razoável, corre-se o risco de retorno a tudo o quanto se criticou o livre convencimento e as 

decisões que priorizam o livre convencimento em detrimento da valoração estrita da prova 

dos autos
393

.  

Registre-se, por fim, que a jurisprudência brasileira não utiliza o critério dos 

standards de prova como orientadores da decisão do juízo de fato e nem o modelo da 

prova além da dúvida razoável para fundar o juízo de certeza dos processos criminais
394

.  

  

3.2.1.3. A prova clara e convincente  

 O standard da prova clara e convincente não é considerado pela doutrina 

tradicional propriamente como um modelo de constatação como os dois outros acima 

expostos. Trata-se, na realidade, de um critério colocado pela doutrina como espécie de 

regra especial a vigorar dentro da preponderância da prova, sendo exigível, assim, para os 

casos de natureza civil de maior relevância ou considerados socialmente mais graves
395

.   

 O critério utilizado para a aferição dessa regra especial da prova clara e convincente 

é a própria natureza do processo civil que se discute.  

 Deslocando-se para a realidade brasileira, é possível a distinção entre os processos 

civis tradicionais, como uma ação de cobrança ou uma ação de indenização por dano 

moral, nos quais vigora a preponderância da prova, e os processos civis públicos, a 

exemplo da ação civil pública por atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/92) e 

                                                 
393

 - v. Item 3.1.1.5.2 supra; e FERRER BELTRÁN, Jordi. La valoración...cit., p. 152, discordando da 

fixação de um standard de prova flexível a ser adaptado pelo juiz e acusado diante do caso concreto, pois 

“leva à impossibilidade de controle e do cumprimento da presunção de inocência”.   

394
 - Existem raros julgados no Brasil abordando essa temática. O exemplo é do Recurso Especial n. 

363.548/SC, da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, de relatoria do Ministro Felix Fischer, no qual 

se fez a distinção de certeza, de possibilidade e de alta probabilidade, contudo, resumiu-se a afirmar que a 

certeza difere desses dois últimos graus de convicção, sem contribuir para o debate que ora enfrentamos.  

395
 - KNIJNIK, Danilo. Os standards do convencimento judicial...cit., p. 23.  
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da ação civil pública para a responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao 

consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico 

(Lei n. 7.347/85), em que é necessário um quantum de prova mais elevado que a mera 

probabilidade prevalente, para justificar a verificação do fato. 

 O standard da prova clara e convincente opera entre a probabilidade exigida na 

preponderância da prova e a certeza exigida na prova além da dúvida razoável.  

 Com efeito, pela relevância que exerce ao preencher o espaço existente entre dois 

standards extremos – o da mera probabilidade e o da certeza plena –, o critério da prova 

clara e convincente funciona como verdadeiro standard autônomo, e não apenas como 

regra especial do standard da preponderância da prova, devendo ser assim 

compreendido
396

, pois, utilizar apenas os dois standards de prova padrão deixa uma lacuna 

para uma gama de processos e decisões tanto em matéria civil quanto penal.  

 Enquanto a doutrina expõe o standard da preponderância da prova, em termos 

probabilísticos quantitativos, em pouco mais de 50% de probabilidade e o da prova além 

da dúvida razoável em torno de 90% de probabilidade
397

, o standard da prova clara e 

convincente é colocado entre essas duas probabilidades, em torno de 75% de 

probabilidade
398

.   

 Ao operar entre a mera probabilidade e a certeza, o standard da prova clara e 

convincente significa um modelo de constatação que exige a alta probabilidade para a sua 

verificação, estando na linha intermediária entre a preponderância da prova e a prova além 

da dúvida razoável
399

.   

 Desse modo, conhecidos os standards de prova utilizados nos sistema da commom 

law, passa-se a analisar a valoração da decisão de pronúncia no contexto do procedimento 

                                                 
396

 - KNIJNIK, Danilo. Os standards do convencimento judicial...cit., p. 23, concebe o modelo da prova clara 

e convincente como um standard intermediário, mencionando, ainda, com base em Mccormick, numerosos 

precedentes das cortes de apelação norteamericanas que se serviram desse modelo.   

397
 - FERRER BELTRÁN, Jordi. La valoración…cit, pp. 116 117.  

398
 - VARS, Fredrick. Toward a general theory of standards of proof. Catholic University Law review, 60 

Catholic Univ. L. Rev. 1, Washington DC, 2010, p. 3.    

399
 - Nesse sentido, após mencionar o standard da preponderância da prova para casos de natureza civil, 

TARUFFO, Michele. La semplice veritá...cit., p. 221, acrescenta que “há situações nas quais se requer um 

grau de confirmação probatória particularmente elevado. É, por exemplo, o caso da clear and convincing 

evidence que é requerida para particulares hipóteses em que o fato deva ser acertado com um grau elevado de 

confirmação”. 
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do Tribunal do Júri, servindo-se desses critérios para orientar o julgador na justificação do 

juízo de fato sobre a autoria a fim de se verificar a confirmação ou não da admissibilidade 

da acusação.  

 Com isso, objetiva-se uma proposta de sistematização do nível de exigência para a 

prova da autoria ou da participação para definir e estabelecer o que sejam os reclamados 

indícios suficientes de autoria, pois, delimitando-se qual a probabilidade exigida para essa 

prova.  

 

3.3. O Tribunal do Júri e a valoração da prova 

 A valoração da prova no procedimento do Tribunal do Júri é delicada e controversa 

na medida em que destoa do sistema de valoração da prova adotado nos demais 

procedimentos penais brasileiros.    

 Isso porque vigora o modelo do “livre convencimento motivado” para a valoração 

do material probatório em todo e qualquer procedimento penal, sendo o procedimento do 

Júri a exceção, nesse particular, ao dispensar os jurados da motivação de suas decisões.    

 O procedimento do Júri excepciona, portanto, as regras dispostas nos artigos 155 e 

381, III, do Código de Processo Penal, que preconizam a livre apreciação da prova 

produzida em contraditório judicial com a indicação dos motivos de fato e de direito 

fundantes da decisão. Assim, para a decisão final dos jurados, é dispensável a justificação 

da análise probatória realizada ao permanecer essa justificativa apenas na consciência de 

quem proferiu determinado voto.  

 Consoante o texto do artigo 472, do Código de Processo Penal, “Formado o 

Conselho de Sentença, o presidente, levantando-se, e, com ele, todos os presentes, fará aos 

jurados a seguinte exortação: Em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com 

imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os 

ditames da justiça”.  



 152 

 

 Vê-se que o próprio Código não exige que os jurados decidam conforme a prova 

dos autos, determinando que a decisão do Conselho de Sentença seja de acordo com a sua 

consciência e os ditames da justiça.  

 Claro está, portanto, que, para o julgamento final pelos jurados a valoração é 

absolutamente ausente, inexistindo, então, regras e/ou diretrizes legais. O julgamento é 

secundum conscientiam do jurado
400

.  

 Ainda que a lei determinasse o julgamento conforme as provas dos autos, haveria o 

óbice da previsão constitucional do sigilo das votações do Conselho de Sentença
401

.  

 No entanto, a ausência de justificação das decisões do Júri não é inviabilizada pela 

regra do sigilo das suas votações, pois, conforme se verá adiante
402

, o Tribunal Europeu de 

Direitos Humanos conseguiu compatibilizar a exigência de justificação das decisões dos 

júris populares com o necessário sigilo de suas decisões.  

 Não se exigindo fundamentação de sua decisão, pode o Júri decidir, por exemplo, 

com base apenas em elementos de informação colhidos na investigação criminal, com base 

em prova ilícita ou, até mesmo, em contradição com as provas constantes dos autos, isso 

para não se falar nas decisões do Júri influenciadas pelo clamor dos noticiários, pela 

emoção, simpatia ou antipatia do orador (acusador ou defensor), entre outras razões 

apócrifas.  

 Trata-se, inegavelmente, de uma marca indelével do Tribunal do Júri que não difere 

do modelo brasileiro.  

 Daí se afirmar que o modelo de valoração da prova no Tribunal do Júri destoa do 

regramento formado para o processo penal brasileiro em todos os procedimentos penais 

existentes, que demanda estrita observância a regras estabelecidas, como a impossibilidade 

                                                 
400

 - COELHO, Walter. Prova indiciária em matéria criminal. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris 

Editor/Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul, 1996, p. 123/124, assim 

dispõe que “os jurados decidem soberanamente, de sua sorte, por íntima convicção, de forma secreta, sem a 

necessária fundamentação do decisório”. Também nessa linha, v. NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do 

Júri. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, pp. 170/171.  

401
 - Art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal: “é reconhecida a instituição do júri, com a organização que 

lhe der a lei, assegurados: b) o sigilo das votações”  c c art. 487, do Código de Processo Penal: “Para 

assegurar o sigilo do voto, o oficial de justiça recolherá em urnas separadas as cédulas correspondentes aos 

votos e as não utilizadas”. Redação dada pela Lei n. 11.689, de 2008. (sem destaques nos originais). 

402
 - v. item 4.2 do capítulo IV do presente trabalho.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11689.htm#art1
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de fundamentação da decisão exclusivamente com base nos elementos informativos 

colhidos na investigação
403

.  

 No entanto, por ser o julgamento popular absolutamente imotivado, há que se 

assegurar, em determinado momento do procedimento, a análise das provas produzidas na 

instrução para se verificar se o caso deve ir a julgamento final ou não, caso contrário, o 

Tribunal do Júri se equipara a um modelo desprovido de racionalidade.  

 No atual procedimento do Júri esse momento ocorre com a pronúncia, a qual, 

embora não seja imposição constitucional da Instituição do Júri, é imposição lógica para 

um procedimento que julga sem motivar e sem que ninguém conheça as razões pelas quais 

os jurados absolveram ou condenaram o acusado.   

 Assim, ao mesmo tempo em que no procedimento do Júri a decisão final é 

imotivada, insere-se nele uma fase adicional inexistente em qualquer outro procedimento 

penal brasileiro que se caracteriza por conferir ao magistrado togado a possibilidade de 

analisar a consistência e a evolução da acusação inicial para, sendo o caso, determinar o 

consequente julgamento final pelos jurados, obstá-lo, ou absolver sumariamente o acusado.   

 A decisão de pronúncia confirmando a admissibilidade da acusação para o 

prosseguimento e julgamento do feito pelo Júri, constituirá o objeto de análise a respeito da 

valoração do material probatório existente para a sua válida obtenção.      

 Com efeito, passa-se a estudar os aspectos da decisão de pronúncia especificamente 

em relação à análise probatória que ela realiza para a viabilização ou não do julgamento 

popular.  

  

 

                                                 
403

 - Outros exemplos de regras de cunho probatório estão presentes no art. 155, do Código de Processo 

Penal: “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, 

não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na 

investigação”...  no art. 157: “São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, 

assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais”  no art. 197: “O valor da 

confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o 

juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo”  no art. 233: “As cartas particulares, 

interceptadas ou obtidas por meios criminosos, não serão admitidas em juízo”  e no art. 381: “A sentença 

conterá: III – a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão”.  
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3.4. A decisão de pronúncia e os requisitos legais para a sua efetivação 

 A pronúncia, conforme assinalado, é a decisão interlocutória proferida por um 

magistrado togado que confirma a admissibilidade da acusação para que os jurados do Júri 

profiram decisão definitiva sobre o caso penal posto
404

.   

 Para tanto, a decisão de pronúncia está estritamente regulada pelo artigo 413, do 

Código de Processo Penal, que dispõe que “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o 

acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de 

autoria ou de participação”.   

 Esse é, portanto, o quadro legal dos requisitos da decisão de pronúncia que servirá 

de base para o julgador
405

.   

 Confirmando a pronúncia a admissibilidade da acusação, i.e., que a acusação 

admitida se sustenta e se encontra sem a existência de dúvidas sobre seus requisitos legais 

ou sem a demonstração de quaisquer excludentes de ilicitude e/ou de culpabilidade, haverá 

o julgamento definitivo sobre a acusação a ser feito pelos jurados.  

 Conquanto tudo o que já foi referido quando da análise dos requisitos da decisão de 

pronúncia, passa-se a analisar especificamente a valoração da prova dos requisitos dessa 

decisão: a existência do fato imputado e os indícios suficientes de autoria.  

 

3.4.1 A existência do fato  

 A valoração da prova referente à demonstração da existência do fato para a decisão 

de pronúncia, consoante já afirmado, não é objeto de divergências doutrinárias, havendo 

posicionamento doutrinário seguro no sentido de que essa prova deve ser equiparada à 

certeza exigida para a decisão final proferida em sentença de mérito
406

.  

                                                 
404

 - v. item 2.2, supra.  

405
 - A regulamentação dos requisitos exigidos para a decisão de pronúncia foi analisada no item 2.4, do 

presente trabalho. 

406
 - v. item 2.4 do presente trabalho.  
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 Assim, para a decisão de pronúncia, deve-se ter a certeza da existência do fato 

imputado, assegurando-se de que, efetivamente, ele ocorreu.  

 Na jurisprudência, a despeito da forte tendência em se exigir a certeza da existência 

do fato, ainda se verificam decisões desconexas com o texto legal e com a doutrina 

majoritária, desfazendo-se a exigência da prova plena da existência do fato ao tentar 

igualá-la à probabilidade exigida para a autoria ou participação
407

.    

 Não obstante a existência de julgados minoritários que ainda permitem a pronúncia 

sem que se tenha certeza da existência do fato imputado, o quantum de prova necessário à 

comprovação de um fato penal típico não pode ser outro senão a certeza que se exige para 

um decreto condenatório.   

 Isso porque a pronúncia é a decisão que tem a função de confirmar a 

admissibilidade da acusação analisando a evolução da acusação pretendida e iniciada com 

a denúncia, momento em que se faz o primeiro juízo de admissibilidade da acusação.  

 Sendo assim, ainda que se receba a denúncia sem a prova plena da existência do 

fato imputado, como normalmente ocorre, a acusação disporá de toda a instrução 

processual em juízo para a demonstração plena desse fato. 

                                                 
407

 - No Supremo Tribunal Federal (Por todos, v. HC n. 92.825/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo 

Lewandowski, DJe de 30/04/2008 , v.u; e HC 94.274/SP, Primeira Turma, Rel.  Min. Carlos Britto, DJe de 

05/02/2010, v.u), prevalece a exigência da certeza para a prova da existência do fato. Já no Superior Tribunal 

de Justiça não há uma jurisprudência consolidada no sentido de se exigir determinado standard de prova para 

a existência do fato, resumindo-se esse Tribunal a repetir o comando legal inserto no art. 413, do Código de 

Processo Penal sem maiores considerações acerca da prova, conforme se vê, por todos, nos seguintes 

julgados: REsp 882.388/AL, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ de 13/09/2010, v.u; e HC 102.969/RJ, 

Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJ de 01/07/2010, v.u. Registre-se, ainda, posição 

jurisprudencial minoritária no aludido Tribunal Superior afirmando, expressamente, que para a pronúncia não 

se exige um juízo de certeza a respeito do crime, transferindo, assim, o juízo de probabilidade inerente à 

autoria para a prova da existência do crime, conforme se vê nos seguintes julgados: HC 80.660/SP, Quinta 

Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 26/10/2009, v.u; e HC 160.111/SP, QuintaTurma, Rel. Min. Gilson 

Dipp, DJe de 25/10/2010, v.u. Nos Tribunais de segunda instância, a exemplo do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, a regra geral é a exigência da certeza quanto a existência do fato (v., por todos, Recurso 

em Sentido Estrito nº 0004464-04.2006.8.26.0052, Terceira Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy 

Alberto Leme Cavalheiro, julgado em 20/09/2011, v.u); não obstante ainda se encontrem decisões isoladas 

que desprezam a certeza para a prova da materialidade do fato para equipará-la aos indícios de autoria ou de 

participação, como se vê no trecho do seguinte julgado: “...Destarte, a pronúncia é uma decisão lastreada em 

juízo de probabilidade e, por isso, tem como requisitos os indícios suficientes de autoria e materialidade 

delitiva. Estes elementos, por sua vez, não precisam ser concludentes e unívocos, como para efeito de uma 

condenação, bastando, portanto, o fumus boni iuris. Assim, na pronúncia analisa-se sucintamente a 

existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, sem que o Juízo adentre em exame detalhado da 

prova, para não influenciar o Conselho de Sentença...”. (Recurso em Sentido Estrito nº 0043715-

07.2008.8.26.0554, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Willian Campos, julgado em 20/09/2011. v.u) 

(sem destaques no original).  
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 Assim, sem que se logre demonstrar essa certeza após a instrução, ao menos nesse 

particular, vê-se que a acusação não evoluiu e não há que se falar na confirmação dos 

termos colocados na denúncia, devendo-se obstar o prosseguimento do feito com a 

impronúncia.   

 A decisão de pronúncia não pode ser um novo recebimento da denúncia em relação 

à exigência da comprovação da existência do fato como se não tivesse ocorrido uma 

instrução processual. Assim, não havendo a prova da existência do fato imputado, falece a 

justa causa para o envio do feito a julgamento popular.   

 Ademais, não se pode correr o risco de levar a julgamento popular uma acusação 

em que a existência do fato imputado não é certa e nem isenta de dúvidas, pois, a partir 

disso, abre-s a possibilidade de condenação sem essa prova.  

 Nesse sentido, permitir a pronúncia sem a confirmação plena de que esse fato 

realmente ocorreu é permitir uma condenação sem a plena prova da existência do fato 

imputado, o que, por ser vedado nos demais procedimentos penais, deve sê-lo também no 

procedimento do Júri.  

 E mais, permitir a pronúncia sem a certeza da existência do fato é reduzir essa 

decisão para igualá-la à decisão de recebimento da denúncia.  

 Essa prova da existência do fato pode ser verificada não apenas pelo exame de 

corpo de delito direto ou indireto, como se poderia pensar em um primeiro momento, por 

se tratarem de infrações que, em regra, deixam vestígios, mas também por meio de prova 

testemunhal conforme o Código de Processo Penal permite na ausência do exame de corpo 

de delito por desaparecimento dos vestígios, servindo-se de meio de prova idôneo para a 

verificação da existência/materialidade do crime
408

. 

                                                 
408

 - Art. 167, do Código de Processo Penal: “Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem 

desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta”. Nesse sentido FRANCO, Ary 

Azevedo. O júri e a Constituição Federal de 1946. Rio de Janeiro, Forense, 1956, pp. 85/86, assevera que “a 

prova da materialidade desses crimes há de resultar da existência, nos autos, de exame de corpo de delito, 

seja pela forma direta, através de exame de corpo de delito, seja pela forma indireta, através de prova 

testemunhal”. Em sentido contrário, rejeitando a comprovação da existência do fato sem o exame de corpo de 

delito direto, tem-se a lição de ZAPPALÁ, Amália Gomes. A pronúncia em um sistema de garantia. São 

Paulo: Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Tese (Doutorado), 2004, pp. 85 87, pois, “o 

chamado exame de corpo de delito indireto... é aquele que consiste na prova testemunhal e representa um 

perigo para o acusado. É inegável o prejuízo da defesa, pois o reconhecimento da ocorrência do delito não 
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 Nesse particular, conquanto tudo o que se viu durante a análise da evolução 

histórica dos sistemas probatórios e tendo em conta o vigente sistema do “livre 

convencimento motivado” ou da “persuasão racional”, entende-se não haver mais sentido 

em se limitar à prova testemunhal para suprir a ausência do exame de corpo de delito em 

caso de impossibilidade de sua realização.  

 Isso porque a regra do artigo 167, do Código de Processo Penal, configura um 

inegável ranço do sistema da “prova legal” ao privilegiar a prova testemunhal como a 

única a suprir a ausência do exame de corpo de delito, estipulando, em face disso, uma 

inaceitável hierarquia de provas que contrasta com o atual modelo brasileiro de valoração 

da prova penal.  

 Ao permitir que se supra o exame de corpo de delito por desaparecimento dos 

vestígios com a prova testemunhal, deveria o Código permitir, também, que os demais 

meios de prova também tenham essa mesma força probatória, a exemplo da prova 

documental, sob pena de violação do vigente modelo do “livre convencimento motivado”.    

 Outra questão de redobrada importância na valoração da prova da existência do fato 

para a pronúncia e não tratada pela doutrina e pela jurisprudência se revela na seguinte 

indagação: exige-se na pronúncia a prova plena da existência de qual fato? Do fato típico 

ou do fato criminoso?  

 No silêncio do Código de Processo Penal se entende que o fato chamado pelo seu 

artigo 413 é apenas o fato típico penal, sem falar em sua ilicitude ou em sua culpabilidade. 

 Isso porque a Lei n. 11.689/08 veio corrigir um equívoco previsto na 

regulamentação dos requisitos da pronúncia desde a promulgação do vigente Código de 

Processo Penal, tanto na redação original quanto na posterior Lei n. 5.941/73.    

 Essa modificação se deu justamente na prova da existência do fato, pois, até 2008, 

exigia-se a prova da existência do crime, o que poderia causar certa confusão em virtude da 

possível análise dos elementos constitutivos do crime (ilicitude e/ou culpabilidade) por 

prever o procedimento a possibilidade de absolvição sumária e desclassificação para a 

análise própria do tipo penal e de sua ilicitude e culpabilidade.  

                                                                                                                                                    
depende mais da prova técnica, fundada no conhecimento do perito, e sim do simples depoimento de 

testemunhas, adquirindo, assim, por conseguinte, maior importância a apreciação da prova pelo julgador”.  
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 Pela lógica do procedimento para a finalização do chamado judicium accusationis, 

a pronúncia exige que o fato a ser tido como provado é o fato típico sem valoração de sua 

licitude e/ou culpabilidade, as quais são objeto da sentença de absolvição sumária.  

 Sendo a prova da existência do fato exigida para a pronúncia idêntica àquela 

exigida para a sentença condenatória nos demais procedimentos penais, em caso de dúvida 

do juiz sobre essa prova, não pode haver lugar para a pronúncia, mas para a impronúncia.  

   

3.4.2. Os indícios suficientes de autoria 

 Diferente da prova da existência do fato, a prova da autoria ou da participação 

exigida para a pronúncia é objeto de questionamentos constantes e de incertezas, estando 

atualmente distante de uma posição doutrinária consensual.  

 Como já assentado, para a decisão de pronúncia não se exige certeza para a prova 

da autoria ou da participação do acusado, contentando-se a doutrina e jurisprudência quase 

unânimes com a probabilidade da autoria, registrando-se posicionamento doutrinário e 

jurisprudencial, ambos minoritários, que vislumbram um alto grau de probabilidade, 

diverso da probabilidade
409

.  

 Toda a controvérsia reside, portanto, na dificuldade de delimitação do grau de 

probabilidade de autoria exigido para a decisão de pronúncia. Em síntese: o que são e quais 

os indícios suficientes de autoria que devem bastar para a pronúncia?  

 Essa dificuldade na delimitação do quantum de prova da autoria para a pronúncia 

não é nova, sendo objeto de questionamentos doutrinários antigos conforme anota 

JOAQUIM CANUTO MENDES DE ALMEIDA
410

 ao registrar que “variam no tempo e no 

espaço, segundo o critério dos legisladores, a quantidade e a qualidade da prova bastante 

para fundamentar um juízo de acusação. Simples suspeitas ou suspeitas veementes, um 

                                                 
409

 - v. item 2.4 do presente trabalho.   

410
 - A contrariedade na instrução criminal. São Paulo, 1937, p. 51. A mesma dúvida é compartilhada por 

PIMENTA BUENO, José Antonio. Apontamentos sobre o processo criminal brasileiro. 2ª ed. Rio de 

Janeiro: Empreza Nacional do Diário, 1857, p. 359, para quem “a lei sofre dificuldades invencíveis para 

assinalar com precisão quais devam ser os indícios ou provas procedentes em matéria de Pronúncia; pela 

natureza das coisas vê-se forçada a dar certo poder discricionário ao juiz da informação sobre tal apreciação”.   
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princípio de prova ou prova plena, a convicção integral do julgador acerca do crime ou da 

responsabilidade criminal de seu autor, podem autorizar, respectivamente, a pronúncia 

judicial nos termos da acusação”.   

 A resolução dessa dúvida sobre a prova da autoria levou a doutrina de antes do 

Código de 1941 a “afrouxar” os critérios para a aferição dessa prova na decisão de 

pronúncia, admitindo-se inexistir regras para a aferição da mesma
411

.  

 Vê-se assim predomínio doutrinário em conferir discricionariedade ao juiz da 

pronúncia em face da ausência de regra preestabelecida para a fixação da prova da autoria, 

resumindo-se a lei a decantar a exigência dos indícios suficientes.  

 Definitivamente, o se deve compreender por indícios suficientes de autoria para a 

autorização da pronúncia? 

 Para uma conclusão sobre o quantum de prova da autoria ou da participação 

exigido pela pronúncia deve ser analisada a disciplina da prova indiciária a ponto de se 

verificar se o requisito legal previsto – indícios suficientes – serve como critério orientador 

para a estipulação de um standard de prova da autoria para a pronúncia e como o mesmo 

opera em sua exigência.  

  

3.5. A prova indiciária e sua regulamentação 

 A prova indiciária é a prova indireta por excelência, a qual toma contato com os 

fatos por meio de um procedimento inferencial que a liga ao fato que se deseja provar. A 

prova indiciária não toca diretamente no fato a ser provado, mas apenas em um fato que 

tem uma relação lógica e circunstancial com ele
412

. 

                                                 
411

 - SIQUEIRA, Galdino. Curso de Processo Criminal. 2ª ed. São Paulo: Livraria Magalhães, 1937, p. 283, 

assim afirma que “a apreciação dos elementos probantes para a pronúncia é deixada pela lei ao arbítrio do 

julgador, assim o declarando o Código de Processo Penal, art. 144”. Também PIMENTA BUENO, José 

Antonio. Apontamentos sobre o processo criminal pelo jury. Rio de Janeiro, Typ imperial e constitucional de 

J. illeneuve, 1849, 56, admite que “não é possível estabelecer provas legais ou regras certas para a 

pronuncia, e que, portanto o juiz dela tem necessidade um poder mais ou menos discricionário”. 

412
 - DEGREEF, Hugo Rocha. Presunciones e indicios em juicio penal. 2ª. Ed. Buenos Aires: Ediar, 1997, p. 

50. Na doutrina nacional, v. por todos, MAGALHÃES GOMES FILHO, Antonio. A motivação das decisões 

penais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, pp. 167/168, ao lecionar que “na terminologia processual 
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 No entanto, recente posicionamento doutrinário sustentou haver verdadeiro mito na 

distinção entre prova direta e prova indireta, não havendo, a rigor, essa preconizada 

diferença, pois, todas as provas seriam indiretas, uma vez que são levadas ao juiz as 

impressões tidas por outras pessoas e dependem também de outra(s) inferência(s)
413

.   

 A rigor, nessa ótica, a prova direta não existe pelo fato de que todas as provas 

exigem o procedimento inferencial inerente à chamada prova indireta
414

.   

  Essa distinção clássica entre prova direta e prova indireta levou a doutrina de 

outros tempos  a construir o sólido pensamento de que a prova indiciária (indireta) não 

tinha grande valor, era considerada prova frágil, de somenos importância e insegura
415

.    

 Isso porque a prova indiciária outrora atendia ao sistema da prova tarifada (prova 

legal)
416

e, com isso, o seu valor probatório era predeterminado por lei e limitado, não 

possuindo o valor de prova plena apta a assegurar um juízo seguro para a condenação. A 

prova indiciária era, no modelo da prova legal, tida como semiprova ou menos do que isso.  

                                                                                                                                                    
mais moderna, essa expressão deve ser entendida como uma espécie do gênero prova, a prova indireta (ou 

prova crítica), em contraposição à noção de prova direta (ou prova histórica), segundo uma distinção que 

não está fundada na eficácia persuasiva, mas sim na relação entre o fato a ser provado no processo e o objeto 

da prova. Assim, mediante uma prova direta é possível conhecer, por um único procedimento inferencial, o 

fato que deve ser demonstrado no processo; a prova indireta, diversamente, permite conhecer um fato que, 

depois de uma segunda  inferência, autoriza chegar ao fato que interessa à decisão”.   

413
 - KNIJNIK, Danilo. A prova...cit, p. 26, adverte, nessa linha, que “nenhuma prova é puramente direta. 

Com efeito, toda e qualquer prova é sempre indireta em alguma medida. No caso, p. ex., da prova 

testemunhal – em que o depoente afirma ao juiz ter visto algo – só se pode chegar ao factum probandum 

através de um juízo de credibilidade sobre a pessoa do depoente (o depoente é pessoa honesta e proba, logo o 

que ele diz ter ocorrido realmente aconteceu), sendo onipresente, destarte, uma inferência”. Também 

preconizando a ausência de distinção entre a prova direta e a prova indireta, GASCÓN ABELLAN, Marina. 

Los hechos en el derecho: bases argumentales de la prueba. 3ª ed. Madrid, Barcelona e Buenos Aires, 2010, 

pp. 79/80, destaca que “quanto ao caráter mediato ou imediato do conhecimento dos fatos que se provam, 

todas as provas sobre fatos passados são indiretas (ou indiciárias), salvo o caso raro em que o próprio 

julgador haja observado no passado o fato que agora se julga”.  

414
 - KNIJNIK, Danilo. A prova...cit., p. 27.  

415
 - Nesse sentido, MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis. A prova por indícios no processo penal. 

Reimpressão. Rio de Janeiro: umen Juris, 2009, p. 87, escreve que “antigamente, os processualistas 

consideravam que os indícios valiam menos que a prova direta. Afirmavam que a prova por indícios é uma 

prova frágil, que pode facilmente dar lugar ao erro”. Também afirmando que houve época em que a prova 

indiciária foi relegada a um papel secundário, v. DELLEPIANE, Antonio. Nueva teoria de la prueba. 9. ed., 

4. reimp. Santa Fe de Bogotá: Temis, 2000, p. 55; MAGALHÃES GOMES FILHO, Antonio. A 

motivação...cit., p. 167; e ECHANDÍA, Hernando Devis. Teoria general...cit., t. II, p. 615.  

416
 - NOBILI, Massimo. Il principio...cit., p. 115, expressamente aponta a prova indiciária como típica 

matéria de predeterminações legais.    
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 Sem embargo de sua depreciação pretérita, a prova indiciária hoje é prova tanto 

quanto qualquer outra prova direta existente no sistema processual penal brasileiro, pois, 

com o advento do sistema do livre convencimento motivado, abandonou-se a antiga regra 

de tarifação legal da prova que predeterminava o valor de cada meio de prova existente, 

conferindo-se maior valor para certas provas em detrimento de outras, enquadrando-se a 

prova indiciária no rol das provas menores
417

.  

 O livre convencimento motivado, portanto, equipara as diversas provas existentes 

para que, em uma análise racional e fundada, faça o juiz o seu próprio balanceamento 

atribuindo a cada meio de prova o valor conforme a sua persuasão racional.   

 Com isso, a concepção atual da prova indiciária no processo penal lhe confere 

redobrada importância, sobretudo, pela dificuldade em se obter a prova direta em grande 

parte dos feitos penais, devendo-se não raro lançar mão desse meio de prova.  

 Por essa razão a prova indiciária está (ainda) presente em diversas passagens do 

Código de Processo Penal como exigência para o cumprimento do quantum de prova de 

diversas decisões orientando o juízo de fato
418

.  

 A diferença que existe entre a prova indiciária e uma prova direta, como o 

testemunho direto do crime, não é quanto a sua natureza ou força probante, mas o que se 

encontre entre o indício e o fato a ser provado
419

.  

                                                 
417

 - KNIJNIK, Danilo. A prova...cit, p. 26.  

418
 - Assim ocorre com a prova da autoria para a decretação do sequestro e da prisão preventiva, conforme se 

vê no Art. 126, do Código de Processo Penal: “Para a decretação do seqüestro, bastará a existência de 

indícios veementes da proveniência ilícita dos bens”  e no Art. 312: “A prisão preventiva poderá ser 

decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, 

ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente 

de autoria”. Redação dada pela Lei n. 12.403, de 2011.  

419
 - Nessa direção conclui SCAPINI, Nevio. La prova per indizi nel vigente sistema del processo penale. 

Milano: Giuffr , 2001, p. 09, que “a menor força probatória do indício não depende de sua natureza 

intrínseca que o diversifica da prova mas da sua colocação, no concreto silogismo judicial, estreitamente 

conexa a uma valoração probatória da circunstância que com o indício se identifica”. Também essa a lição de 

MAGALHÃES GOMES FILHO, Antonio. A motivação...cit., p. 168, ao expressar que “não há, portanto, 

uma diferença ontológica ou estrutural entre prova direta e prova indireta (ou indício), mas tão-só uma 

distinção fundada na relação entre o fato que cada uma delas permite conhecer e o thema probandum”. Para 

TONINI, Paolo. A prova no processo penal italiano. Tradução da 4ª edição italiana de Alexandra Martins e 

Daniela Mróz. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 58, “o indício não é uma prova “menor”, mas uma 

prova que deve ser verificada”.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
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 Esse elemento que se aloca entre o indício e o fato a ser provado é que diferencia a 

prova indiciária das chamadas provas diretas, pois, para a perfeita constituição de uma 

prova indiciária é imprescindível a realização do procedimento lógico-inferencial que 

ligará o indício ao fato buscado
420

.   

 Diante disso, pode-se afirmar com NICOLA FRAMARINO DEI MALATESTA
421

, 

que a forma lógica do indício é o raciocínio.  

 Cumpre-se, então, analisar a estrutura da prova indiciária englobando a sua 

definição, natureza do procedimento lógico-inferencial e a sua valoração propriamente dita 

para se verificar ela atende ao quantum exigido para a decisão de pronúncia
422

.  

 

                                                 
420

 - Segundo DOHRING, Eric. La prueba. Buenos Aires: Valletta, 2003, pp. 260/261, “o fato indiciário só 

pode ter valor para a averiguação em conexão com a regra experimental e a conclusão daí derivada. Só 

quando se logrou estabelecer, com o auxílio da dedução experimental, uma relação convincente entre esse 

fato e a característica típica legal, aquele poderá servir para esclarecer o estado dos fatos”. CAFFERATA 

NORES, José Ignácio; HAIRABEDIÁN, Maximiliano. La prueba..., cit., p. 218, seguem a mesma orientação 

ao consignarem que “a natureza probatória do indício não está in re ipsa, senão que surge como fruto lógico 

de sua relação com determinada norma de experiência, em virtude de um mecanismo silogístico, no qual o 

fato indiciário é tomado como premissa menor e uma enunciação baseada na regra de experiência como 

premissa maior”.  

421
 - A lógica das provas em matéria criminal. Tradução de Alexandre Correia. São Paulo: Saraiva, 1960, v. 

I, p. 220.  

422
 - Deixa-se de analisar questões como os requisitos e classificação da prova indiciária por não ser objetivo 

deste trabalho a análise percuciente da prova indiciária. Para uma análise detida dos requisitos de existência, 

v., MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis. A prova...cit., p. 91; VARELA, Casimiro A. Valoración...cit., p. 

177; ECHANDÍA, Hernando Devis. Compendio...cit., pp. 513/516. Quanto aos requisitos de validade da 

prova indiciária, v. VARELA, Casimiro A. Valoración...cit., p. 178; e ECHANDÍA, Hernando Devis. 

Compendio...cit., pp. 517/518. Quanto aos seus fatores de eficácia probatória, v. MOURA, Maria Thereza 

Rocha de Assis. A prova...cit., pp. 93/103; VARELA, Casimiro A. Valoración...cit., pp. 179/182; e 

ECHANDÍA, Hernando Devis. Compendio...cit., p. 519. Em relação à classificação dos indícios, a despeito 

das várias distinções semânticas existentes sobre a prova indiciária, com o moderno sistema do livre 

convencimento motivado, não se admite que devam os indícios ser graves, precisos, concordantes, 

convergentes, necessários, mediatos, imediatos, causal, bem como os atualmente previstos no Código de 

Processo Penal Brasileiro como os indícios veementes, suficientes e razoáveis, não podem persistir por 

significar reminiscência do velho método da prova legal ou tarifada, em que se media e quantificava os 

diversos tipos de prova lhes dando o valor previamente determinado. Daí porque um indício era razoável ou 

veemente, grave ou suficiente. Nesse sentido, SCAPINI, Nevio. La prova per indizi...cit.,  pp. 137/138, aduz 

que “aquelas distinções que os práticos formulavam sobre os indícios como cânone valorativo (próximos e 

remotos; urgentes, urgentíssimos e vagos ou fracos); eram distinções de todo inúteis no sistema do livre 

convencimento do juiz e que, sobretudo, não têm em conta a realidade da prova por indícios”. TORNAGHI, 

Hélio. Instituições de Processo Penal. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1977, v. IV, p. 164, concorda com esse 

posicionamento ao esclarecer que “essas regras, conquanto não mais expostas em lei, podem ser levadas em 

conta pelo juiz, como normas de prudência, como frutos da observação”. Por fim, acrescentamos que, sendo 

o indício um termo rigorosamente técnico-jurídico, consoante dispõe o próprio artigo 239, do Código de 

Processo Penal, não há mais espaço para uma classificação heterodoxa da prova indiciária como ainda se 

busca ter.  
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3.5.1. (segue): Definição 

 Quanto à conceituação da prova indiciária, distinguem-se, na doutrina, duas 

correntes ligeiramente distintas quanto à definição de indício.  

 A primeira corrente, que desponta majoritariamente, enfoca o indício como o fato a 

que se tem conhecimento para se chegar ao fato desconhecido por força de um raciocínio.  

 Desse lado, a definição clássica e mais precisa de indício é formulada por 

ANTONIO DELLEPIANE
423

, para quem indício “é todo rastro, vestígio, sinal, 

circunstância, e, em geral, todo fato conhecido, ou melhor dito, devidamente comprovado, 

suscetível de levar, por via de inferência, ao conhecimento de outro fato desconhecido”. 

 A corrente doutrinária diversa enfoca como a prova indiciária não o indício, mas o 

procedimento lógico-racional para se chegar do fato conhecido ao desconhecido. 

 Essa orientação minoritária é trilhada por NICOLA FRAMARINO DEI 

MALATESTA
424

, ao expor que “o indício é aquele argumento probatório indireto que 

deduz o desconhecido do conhecido por meio da relação de causalidade”.  

 Com efeito, o indício não é o raciocínio lógico em si, mas o próprio fato que se 

conhece e que leva ao fato a ser conhecido por meio do raciocínio inferencial, o qual será a 

ligação direta entre os dois fatos.  

 Assim, da definição extraída se vê que o indício é composto de três elementos 

indissociáveis: o fato conhecido, o fato desconhecido objeto da busca e o raciocínio lógico 

                                                 
423

 - Nueva teoria...cit., p. 57. Conceito muito próximo a esse é formulado por MOURA, Maria Thereza 

Rocha de Assis. A prova por indícios...cit., p. 41, apenas diferenciando em relação àquele quanto ao uso do 

procedimento indutivo-dedutivo para se chegar do fato conhecido ao desconhecido; e também por 

MITTERMAIER, Karl. Tratado de la prueba...cit., p. 367. Nesse sentido, ainda, afirmando o indício como o 

fato conhecido propriamente dito e não o procedimento lógico para se chegar ao fato desconhecido, tem-se 

SCAPINI, Nevio. La prova per indizi...cit., pp. 10/11; ECHANDÍA, Hernando Devis. Compendio...cit., p. 

505; CAFFERATA NORES, José Ignácio; HAIRABEDIÁN, Maximiliano. La prueba..cit., p. 218; e 

DEGREEF, Hugo Rocha. Presunciones...cit., p. 68. Na doutrina nacional, seguem essa orientação 

MAGALHÃES GOMES FILHO, Antonio. Notas sobre a terminologia da prova (reflexos no processo penal 

brasileiro). In Estudos em homenagem à professora Ada Pellegrini Grinover. Org. Flávio Luiz Yarshell e 

Maurício Zanoide de Moraes. São Paulo: DPJ, 2005, p. 311; e TORNAGHI, Hélio. Instituições...cit., v. IV, 

pp. 158/159.  

424
 - A lógica das provas...cit, p. 220. Nesse mesmo sentido é a lição de TONINI, Paolo. A prova...cit., p. 53, 

para quem “o termo indício, definido como prova lógica, refere-se ao procedimento por meio do qual, 

partindo de um fato provado (a circunstância indiciária) extrai-se, por meio de máximas de experiência ou 

leis científicas, a existência de um fato histórico a ser provado”.   
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(indutivo ou dedutivo) que dará relevância probatória ao fato conhecido. Ausente um 

desses elementos inexiste a prova indiciária propriamente dita
425

.  

 Finalmente, a própria disciplina legal da prova por indícios a prevê como o fato em 

si, não como o procedimento racional, conforme se depreende do disposto no artigo 239, 

do Código de Processo Penal, ao prever o indício como “a circunstância conhecida e 

provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de 

outra ou outras circunstâncias”.  

  Quanto à sua natureza na atual sistemática processual penal brasileira, o indício é 

apontado como meio de prova consoante dispõe o artigo 239, do Código, incluído no 

capítulo X do Título VII, do seu Livro I, referente à prova.  

 A doutrina tradicional compreende a prova indiciária como meio de prova, não 

havendo, portanto, maiores controvérsias nesse particular
426

.  

 Ademais, como acima se afirmou, em face do “livre convencimento motivado”, a 

prova indiciária pode adquirir força probante equivalente a das chamadas provas diretas, 

não havendo razão para não catalogá-la como um meio de prova. É assim, portanto, que a 

prova indiciária deve ser vista no contexto da decisão de pronúncia.  

  

 

 

                                                 
425

 - Nesse sentido, contudo, afirmando a necessidade de dois elementos, expõe ECHANDÍA, Hernando 

Devis. Teoria general...cit., t. II, p. 602, que “na prova indiciária aparecem, como um todo indivisível, o fato 

e o argumento probatório que dele se pode obter, em virtude dessa operação lógica, pelo qual estimamos que 

não é correto contemplar o fato desde um ponto de vista estático, isolado dessa atividade”. A propósito, 

esclarece CARNELUTTI, Francesco. La prueba civil. 2. ed. Tradução de Niceto Alcalá-Zamora y Castillo. 

Buenos Aires: Depalma, 2000, p. 191, que os indícios são “fatos aut nomos, cuja função probatória é 

meramente acidental e surge pela eventualidade de uma relação sua, indefinível a priori, com o fato a provar. 

Por conseguinte, não cabe mais do que destacar o caráter essencialmente relativo dos indícios: um fato não é 

indício em si, senão que se converte em tal quando uma regra de experiência o põe com o fato a provar em 

uma relação lógica, que permita deduzir a existência ou não deste”. 

426
 - v. por todos, ECHANDÍA, Hernando Devis. Compendio...cit., p. 505; e VARELA, Casimiro A. 

Valoración...cit., p. 173, compreendendo os indícios como meio de prova. Contrariamente, FLORIAN, 

Eugenio. Delle prove...cit., pp. 80/81, compreende a prova indiciária não como meio de prova, mas com 

característica sobressalente de objeto de prova, pois, “os indícios servem para assinalar a posição de um 

específico objeto de prova a respeito do valor probatório de certos objetos de prova e a qualificar o valor 

probatório de certos objetos de prova”.  
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3.5.2. (segue): O procedimento lógico-probatório: indução ou dedução? 

 Ao dispor sobre o indício, o artigo 239, do Código de Processo Penal, prevê que a 

operação lógico-inferencial a ser realizada para se extrair o fato desconhecido da 

circunstância conhecida e provada será a indução.   

 Discute-se, contudo, na doutrina qual a natureza desse procedimento lógico: se, de 

fato, indução ou dedução.   

 A indução parte do fato provado como a premissa maior para se obter o fato 

buscado como a premissa menor para, a partir disso, proceder-se ao raciocínio inferencial 

para se obter a conclusão
427

.  

 Exemplo clássico de raciocínio indutivo é o da consideração do fato provado da 

compra de uma arma de fogo pelo imputado como premissa maior, aplicando-se a regra de 

experiência (inferência lógica) de que todo aquele que compra uma arma de fogo objetiva 

utilizá-la podendo certamente matar alguém como premissa menor, para se induzir daquela 

compra da arma de fogo o imputado como sendo o autor do homicídio perseguido.  

 A indução, portanto, parte do fato provado para o fato buscado.  

 Raciocínio oposto é realizado pelo procedimento dedutivo, no qual a operação 

lógico-inferencial é invertida, utilizando-se a regra de experiência como premissa maior e 

o fato conhecido como premissa menor, deduzindo-se o fato desconhecido que se deseja 

provar
428

.  

  Admite, contudo, HERNANDO DEVIS ECHANDÍA
429

 a possibilidade de 

utilização do raciocínio dedutivo mesmo se invertendo a operação lógico-inferencial, pois, 

do contrário, “ao se contemplar a máxima geral da experiência ou a regra técnica que se 

                                                 
427

 - Nesse sentido, ECHANDÍA, Hernando Devis. Compendio...cit., p. 511, expõe que “se se contemplam os 

fatos indiciários conhecidos e a conclusão que deles se obtêm para dar por certo o fato desconhecido, é 

indubitável que a operação lógica que se utiliza é de natureza indutiva: daqueles se induz a existência ou 

inexistência deste”.  

428
 - Assim segue a lição de IBÁÑEZ, Perfecto Andrés. Valoração da prova...cit., p. 78, ao aduzir que “o 

raciocínio dedutivo pressupõe a existência de uma lei de valor universal, que permite, mediante a subsunção 

nela de um suposto particular e se se observam determinadas regras lógicas, chegar a uma conclusão”. Nesse 

sentido, v., também, CAFFERATA NORES, José Ignácio; HAIRABEDIÁN, Maximiliano. La prueba..., cit., 

p. 218.  

429
 - Compendio...cit., p. 511.  
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utiliza para o argumento probatório como premissa maior, se tem que da generalidade e 

constância daquela se deduz o nexo ou conexão que deve existir entre o fato indiciário e o 

fato desconhecido”.  

 Essa demonstração empregada serve para não se descartar o raciocínio dedutivo na 

valoração da prova por indícios, pois, embora o texto legal preveja a indução para o 

procedimento lógico-inferencial da prova indiciária, a doutrina diverge a respeito.  

 Para HÉLIO TORNAGHI
430

, há dedução e não indução no procedimento de 

inferência da prova indiciária ao afirmar que “o que há na realidade é uma dedução típica, 

um verdadeiro silogismo em que a conclusão (o fato probando) resulta da comparação 

entre a premissa menor (fato indiciário) e a premissa maior (um princípio da razão, 

conhecido a priori, ou uma lei da experiência, induzida de fatos anteriores)”. 

 MARIA THEREZA ROCHA DE ASSIS MOURA
431

, ao seu modo, entende que se 

vai da circunstância provada ou fato desconhecido que se deseja prova por meio de um 

raciocínio indutivo-dedutivo.  

 Ao fim e ao cabo, não se pode levar às expensas a forma pela qual deve se dar o 

raciocínio lógico para se validar a prova por indícios e, não obstante a disciplina legal 

expressa e as lições doutrinárias divergentes, tem-se como acertada a conclusão firmada 

por HERNANDO DEVIS ECHANDÍA
432

 ao reconhecer que “em todo caso, a força 

probatória dos indícios, suposta a prova plena dos fatos indiciários, depende da maior ou 

menor conexão lógica que o juiz encontra entre aqueles e o fato desconhecido que 

investiga, com fundamento nas regras gerais da experiência ou nas técnicas, segundo o 

caso”.  

 Com efeito, para se obter uma prova indiciária plenamente válida não nos parece 

correto que se deva utilizar apenas o raciocínio indutivo ou apenas o dedutivo, pois, ambos 

os raciocínios não se excluem e ambos são válidos para a configuração da prova indiciária, 

bastando apenas que se observem os requisitos de existência, de validade e de eficácia 

desse meio de prova.   

                                                 
430

 - Instituições...cit., v. IV.  

431
 - A prova por indícios...cit., p. 41.   

432
 - Compendio...cit., p. 512.  
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3.5.3. A valoração da prova indiciária 

 A valoração da prova indiciária passa pela questão fundamental do raciocínio 

lógico-inferencial que se elabora entre o fato-indício e o fato que se deseja provar no 

processo. Além disso, não existe qualquer outra diferença entre a valoração da prova 

indiciária e a valoração de uma prova considerada direta, conforme se salientou.  

 Ao se exigir da prova indiciária um procedimento inferencial a mais do que 

normalmente ocorre com a chamada prova direta, dota-se esta de maior complexidade, 

levando a doutrina a impingir cautela adicional na valoração dessa prova crítica.  

 Nessa linha segue a lição de ERIC DOHRING
433

 ao destacar que “como a prova 

indiciária exige não poucas vezes meditações complexas, ela requer uma teoria elaborada 

em todos os seus detalhes, com cuja ajuda possam se resolver eventuais dificuldades”.  

 Conforme já se afirmou, não existe propriamente um procedimento a ser observado 

na valoração do material probatório pelo juiz, devendo este apenas se ater sempre à lógica 

no emprego do raciocínio que analisará as provas válidas dos autos
434

.   

 Vale ressaltar, contudo, a advertência de MARIA THEREZA ROCHA DE ASSIS 

MOURA
435

 de que “o elemento fundamental da prova indiciária está na certeza do fato ou 

circunstância indiciante”.  

 Não obstante essas considerações, há autores que, ao menos para a prova indiciária, 

buscam a elaboração de um procedimento estrito a ser seguido para a sua valoração 

judicial
436

, com o que não se concorda, sobretudo, por demonstrar que o ranço da prova 

                                                 
433

 - La prueba…cit., p. 258. Essa recomendação é também feita por ECHANDÍA, Hernando Devis. 

Compendio...cit, p. 508, dizendo que “certamente é uma prova de difícil valoração e para lhe outorgar a 

qualidade de plena se deve aplicar o máximo de rigor científico”, ressalvando, contudo, o autor que a mesma 

cautela deve ocorrer com a prova por testemunhos. Na doutrina brasileira, KNIJNIK, Danilo. A prova...cit, p. 

29, também segue essa linha ao registrar que “a prova indireta exige cautelas adicionais, diante da maior 

probabilidade de erro, é dizer, exige muito mais do juiz, tanta na sua colheita quanto na sua valoração. 

Reclama-se, pois, prudência”.  

434
 - v. item 3.1 supra.   

435
 - A prova...cit., pp. 89/91.  

436
 - Nesse sentido, VARELA, Casimiro A. Valoración...cit., pp. 184/185 estabelece uma espécie de 

procedimento para a valoração da prova indiciária, começando pelo exame individual dos indícios para 

determinar sua qualidade ou gravidade. O segundo passo constitui a apreciação global do conjunto de 

indícios para estabelecer a concordância que possa demonstrar para a existência de um determinado 

resultado, enquanto que o terceiro passo constitui o exame da coordenação resultante que levaria à conclusão 



 168 

 

legal ainda paira sobre a prova indiciária a depender de um procedimento para a sua 

avaliação.  

 Toda a cautela preconizada para a prova indiciária fez com que a mesma fosse 

considerada uma prova de riscos justamente em face da necessidade de haver um 

procedimento inferencial a mais do que na chamada prova direta
437

.  

 De outro lado, essa cautela e consequente risco da prova indiciária fez surgir 

corrente doutrinária que lhe confere mais vantagens em relação à própria prova direta na 

medida em que opera sempre com fatos, a dizer, o fato-indício e o fato a ser provado, além 

da ligação entre ambos por um raciocínio lógico, conferindo mais objetividade e faticidade 

à prova por indícios
438

.  

 A despeito de ter tido no passado tratamento desvalorizado por ser considerada 

prova menor, semiplena e inábil para alcançar a certeza sobre um fato, deve esse meio de 

prova ser alçado ao nível de todos os demais meios de prova e possuir o mesmo valor de 

outras provas diretas desde que satisfeitos seus requisitos e seus procedimentos de 

inferência lógica para a aferição de sua plenitude, sendo, portanto, cabível para fundar até 

mesmo um juízo de culpabilidade sobre a autoria de um fato criminoso necessário para 

uma sentença condenatória
439

.  

 Com efeito, pela concepção atual que a prova indiciária tem e pelo modelo de 

valoração da prova adotado no Brasil, os indícios suficientes de autoria de participação 

                                                                                                                                                    
final sobre a certeza, ou não, do fato indicado pelo conjunto de indícios. Por suas vezes, CAFFERATA 

NORES, José Ignácio; HAIRABEDIÁN, Maximiliano. La prueba..cit., p. 221, recomendam “valorar a prova 

indiciária de maneira geral, e não isoladamente, pois, cada indício, considerado separadamente, poderá deixar 

margem para a incerteza, a qual poderá ser superada em uma avaliação conjunta”. 

437
 - MALATESTA, Nicola Framarino dei. A lógica das provas...cit., p. 234, afirma que “o indício pode dar 

certeza, mas é preciso sempre estar-se atento contra as insídias desta espécie de prova”.  

438
 - Nesse sentido afirma DEGREEF, Hugo. Presunciones...cit., p. 78, que “se bem a prova indiciária tenha a 

desvantagem de ser indireta, mais ou menos complexa e geralmente fragmentária, tem, ao contrário, a 

vantagem de ser objetiva, baseada em fatos”. Essa orientação é seguida na doutrina nacional por NIJNI , 

Danilo. A prova...cit., p. 27, afirmando que “a prova indiciária poderia ser um plus relativamente à direta, 

pois, enquanto as testemunhas podem mentir, os indícios não”. 

439
 - Sublinhe-se com DEGREEF, Hugo. Presunciones...cit., p. 146, que, “com a ajuda de indícios, pode-se 

alcançar não apenas uma verossimilhança mais ou menos questionável, senão muitas vezes plena certeza a 

respeito de determinado ponto. Bem manejada, a prova indiciária permite perfeitamente contar com um 

resultado no qual pode se descansar”. ARE A, Casimiro A. Valoración...cit., p. 202, também adverte que 

“apreciada desta maneira a prova indiciária, ela se converte em um eficaz meio para a comprovação da 

verdade histórica e para por a claro muitas circunstâncias que ficariam na obscuridade de não se contar com 

este valioso elemento probatório”.  
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proclamados pelo artigo 413, do Código de Processo Penal para a pronúncia não são 

propriamente provas por indícios ou uma pluralidade de indícios, como se possa vir a 

pensar pela leitura do texto legal.  

 Se a prova indiciária possui o mesmo valor que qualquer outra prova, exigir-se 

indícios suficientes para uma decisão interlocutória configuraria atribuir valor tarifado a 

essa prova, dando-lhe valor de prova semiplena. 

 A terminologia atual empregada pelo Código de Processo Penal para a decisão de 

pronúncia é fruto da manutenção de termos (quantum de prova) historicamente ligados a 

essa decisão desde as Ordenações Philipinas de 1603 que já utilizam os mesmos requisitos 

para a pronúncia de seu tempo, passando-se por toda a história legislativa brasileira que, 

também, manteve quase inalterados os requisitos legais para a decisão de pronúncia
440

.  

 Os indícios suficientes de autoria ou de participação, na atual conjuntura da prova 

penal e do procedimento do júri, não significam propriamente a exigência de prova 

indiciária para a pronúncia, mas indicam um quantum de prova exigido para ela, a saber, a 

probabilidade da autoria, a ser vista diante em detalhes.   

 

3.6. Critérios para a aferição da suficiência da prova da autoria para a 

pronúncia: uma tentativa de delimitação do seu standard de prova 

 Ao se adotar o critérios proposto pelos standards de prova ou modelos de 

constatação para a justificação do juízo de fato das decisões penais, conforme exposto, 

tem-se a estipulação legal de determinado nível ou grau de prova para se ter atendida a 

decisão que se analisa.   

 Com isso, no processo penal haveria um critério de exigibilidade de prova fixado 

em lei para a verificação fática ou não de cada decisão como, por exemplo, as decisões 

interlocutórias de recebimento da denúncia, de decretação da prisão preventiva ou outras 

                                                 
440

 - v. itens 1.4 e 1.5 supra.  
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medidas cautelares, a própria decisão de pronúncia e, além delas, também para a decisão 

final de mérito
441

.   

 Ao contrário do direito anglo-saxão, onde a própria cultura jurídica 

consubstanciada na jurisprudência costuma definir standards de prova em termos mais 

precisos
442

, esse critério (ainda) não é adotado no Brasil, demandando um esforço 

redobrado para viabilizar a sua aplicação no país. 

 Não é o caso, contudo, de se afastar a aplicação da justificação das decisões com 

base em standards de prova nos países de civil law como é o Brasil, pois, já se viu que 

alguns países cultores desse sistema legal, como a Itália, já vêm adotando esse critério de 

justificação das decisões, possibilitando-se propor uma alternativa de justificação da prova 

da autoria à decisão de pronúncia
443

. 

  O que será aqui fixado é, portanto, um reflexo de tudo o quanto se viu em relação 

ao estudo do regramento legal da decisão de pronúncia.  

 A definição do standard de prova para a decisão de pronúncia passa pela análise 

dos seus requisitos, cognição e função exercida no procedimento do Júri, que será 

analisado e confrontado com os demais procedimentos penais existentes e suas decisões.  

 Uma primeira proposta para a delimitação de standards de prova distintos dentro do 

processo penal é feita por GERHARD WALTER
444

 com base na gravidade do delito 

imputado, afirmando que “no processo penal, como no processo civil, as regras do nus da 

prova também têm que se construídas a partir de diversos graus de verossimilhança ou 

probabilidade de acordo com o tipo de delito”.  

  Esse critério para a delimitação de standards de prova conforme o crime imputado 

viola a própria racionalidade da valoração da prova ao distinguir um critério lógico de 

                                                 
441

 - A decisão final de mérito não será objeto dessa análise específica, pois, conquanto não se adote esse 

critério no Brasil, essa decisão já possui um standard de prova convencional e normalmente definido, - a 

prova além da dúvida razoável -, segundo se viu no item 3.2.1.2 deste capítulo.  

442
 - FERRER BELTRÁN, Jordi. La valoración racional...cit., p. 145. 

443
 - v. item 3.2.1.2 supra.  

444
 - La libre apreciación...cit., p. 211. FERRER BELTRÁN, Jordi. La valoración racional...cit., p. 140, 

admite essa orientação ao entender “razoável que se opere com distintos standards de prova em função do 

delito e de sua sanção prevista, bem como das peculiaridades desse crime, como, por exemplo, um standard 

menor para crimes sexuais”.  
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justificação da decisão com base na pena prevista para o crime imputado, tratando-se de 

um critério despido de lógica e cientificidade.  

 Além disso, vê-se que o standard de prova a ser adotado seria imposto não pelo 

sistema probatório, mas pela própria acusação ao realizar o enquadramento legal da 

conduta imputada, razão pela qual não se adotará o critério da gravidade do crime para a 

delimitação de um modelo de constatação para as decisões penais.  

 Com efeito, o que se propõe é a delimitação do standard de prova conforme a 

relevância da própria decisão no procedimento e eventuais consequências que dela possam 

advir, objetivando-se distribuir os erros entre as partes de forma lógica.  

 Essa definição de standards distintos para decisões diversas no processo penal já 

foi sustentada por JORDI FERRER BELTRÁN
445

 ao consignar que “deverá se definir os 

standards de prova adequados para várias decisões intermediárias no processo penal. A 

importância dessa definição é crucial, pois sem esses standards não se pode pretender uma 

valoração racional da prova nem um controle da valoração realizada”.  

 Adotando-se esse critério de delimitação do standard de prova conforme as 

diversas decisões penais e suas respectivas funções e iniciando-se essa análise pela decisão 

que recebe a denúncia, afirma-se ser essa petição inicial uma proposta de acusação feita ao 

juízo para dar início ao processo penal.  

 A denúncia se sujeita ao regramento previsto no artigo 413, do Código de Processo 

Penal, dispondo que ela “conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas 

circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa 

identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”, 

estando as hipóteses de rejeição previstas no artigo 395, do mesmo Diploma
446

.  

                                                 
445

 - La valoración racional...cit., p. 152.  

446
 - v. art. 395, do Código de Processo Penal: “A denúncia ou queixa será rejeitada quando: I - for 

manifestamente inepta; II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou III 

- faltar justa causa para o exercício da ação penal”. Redação dada pela Lei n. 11.719, de 2008.   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11719.htm#art1
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 Desse modo, para a deflagração da denúncia deve o acusador possuir elementos de 

convicção sobre a existência do fato e de sua autoria suficientes a demonstrar a 

probabilidade de existência do enunciado fático aduzido
447

.  

 Trata-se, assim, de uma mera probabilidade, ou seja, que a possibilidade de 

ocorrência do fato e de sua autoria seja maior que a de sua inocorrência
448

.  

 Deve, portanto, o acusador demonstrar com a denúncia que o fato imputado merece 

ser submetido ao devido processo legal para a verificação de sua existência e de sua 

autoria
449

, superando as hipóteses legais para a sua rejeição.  

 Essa é a função que a denúncia exerce no procedimento
450

.  

 A visualização da denúncia como uma proposta de acusação foi elaborada por 

PERFECTO ANDRÉS IBÁÑEZ
451

 ao asseverar que “na denúncia há um desenho 

estratégico subjacente, que sugere um plano de desenvolvimento da atividade probatória e 

uma proposta de leitura de previsível resultado da mesma dirigida ao julgador. Este 

                                                 
447

 - Nesse sentido, BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus..., p. 57, ao afirmar que “é necessário 

que existam elementos de prova nos autos que permitam ao juiz se convencer de que há “indícios”, isto é, 

probabilidade de que o fato imputado tenha sido praticado pelo acusado”. Posição contrária é defendida por 

ORTEGO PÉREZ, Fracisco. El juicio de acusación. Barcelona: Atelier, 2008, p. 53, ao admitir que “o grau 

de verossimilhança próprio dos atos de iniciação do processo é a possibilidade. Tanto a admissão da querela 

como da denúncia respondem à simples possibilidade de que um fato apresente, prima facie, caracteres de 

delito”. 

448
 - BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus..., p. 56. Essa dosagem do conceito de probabilidade 

leva em consideração os diversos graus de probabilidade das diversas decisões penais, as quais podem exigir 

a possibilidade, a mera probabilidade, a alta probabilidade e a certeza. Esses diversos graus de conhecimento 

atendem à exclusão da verdade absoluta como objeto racional de busca do processo, devendo-se este se 

servir, segundo TARUFFO, Michele. La prueba de los hechos. Tradução de Jordi Ferrer Beltrán. 4ª ed. 

Trotta: Madrid, 2011, p. 179, “da versão relativa da verdade detentora de um sistema de referência com graus 

ou medidas de conhecimento situados em uma escala em que podem ser ordenados, distinguidos e 

comparados”.  

449
 - O entendimento amplamente majoritário da jurisprudência caminha nessa direção. Assim, v. por todos , 

o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “...Relativamente a dois dos fatos descritos como 

crime de concussão, a denúncia identificou agentes, indicou, individualmente, a conduta de cada um, 

apontando as circunstâncias necessárias à configuração do ilícito. Relativamente a esses fatos, estão 

preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, havendo suporte probatório de autoria e materialidade suficiente 

para o juízo de recebimento da denúncia”. (Ação Penal nº 422/RR, Corte Especial, Rel. Ministro Teori 

Albino Zavascki, DJe: 25/08/2010, v.u).  

450
 - Nesse sentido, destaca IACOVIELLO, Francesco Mauro. I criteri...cit., p. 405, que destaca que “a 

exposição introdutória serve à apresentação da hipótese e para delimitar o campo das provas relevantes”.  

451
 - Valoração da prova...cit., pp. 39/40. Acrescenta, ainda, Andrés IBÁÑEZ, Perfecto. Valoração da 

prova...cit., p. 96, que “a inferência judicial tem seu ponto de partida em um acontecimento humano que 

rompe de algum modo a normalidade, de forma que interessa ao ordenamento penal. Isso da lugar à 

formulação de uma hipótese acusatória, que como qualquer hipótese é um enunciado submetido a 

contrastação”.   
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desenho estratégico, ainda sendo implícito, deverá gozar de certa visibilidade que o faça 

perceptível e inclusive aos olhos do juiz”. 

 Nesse passo, o standard de prova para a decisão de recebimento da denúncia deve 

ser o equivalente à preponderância da prova (preponderance of evidence), ou seja, o 

critério do “mais provável que não”, pois, as duas hipóteses fáticas existentes – a sua 

ocorrência ou inocorrência – estão, nesse momento, em um mesmo plano de igualdade. 

 Sendo assim, nessa etapa da persecução, a distribuição dos riscos de erro se dá em 

desfavor do imputado, pois, o erro na rejeição da denúncia é socialmente mais grave do 

que o erro no seu recebimento.  

 Visto de outro lado, é preferível ou mais aceitável um recebimento de denúncia 

equivocado do que a sua rejeição equivocada em face da dificuldade, quiçá inviabilidade, 

de se perseguir novamente o mesmo fato e autor
452

, enquanto que uma denúncia 

equivocadamente recebida, mesmo que também seja um grave erro, é mais aceitável do 

que o primeiro em virtude da garantia de o falso imputado ter todo o devido processo para 

manter assegurada a sua inocência sem que a mesma seja abalada pela existência do 

processo penal.  

 Ademais, não se pode ignorar que, nesse momento, em regra, não há análise de 

provas propriamente ditas, mas, apenas de elementos de convicção produzidos sem a 

incidência do contraditório, o que dificulta o alcance de um standard mais elevado como, 

por exemplo, o da prova clara e convincente (clear and convincing evidence).  

 Não se está a banalizar a decisão de recebimento da denúncia, mas apenas a tentar 

lhe impor um standard de prova condizente com o seu contexto fático e suas 

consequências, pois, de outro lado, eventual standard mais elevado nesse momento 

acarretaria um numero reduzidíssimo de denúncias recebidas diante a dificuldade de 

alcance desse standard, o que é seguramente menos aceitável.  

                                                 
452

 - Dependendo da fundamentação pela qual a denúncia foi rejeitada opera a coisa julgada material, o que 

inviabiliza a possibilidade de instauração de novo processo pelo mesmo. Nesse sentido o seguinte precedente 

do Supremo Tribunal Federal (HC 78309/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 

26/03/1999, v.u).    
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 A adoção desse critério não viola a presunção de inocência no seu aspecto 

probatório de conferir um desequilíbrio em desfavor da acusação, pois, o standard de 

prova mais baixo ou menor nesse momento deve ser um critério legal de orientação do 

juízo de fato e normalmente é alcançado pelo acusador ao reunir mais elementos de 

informação do que o imputado, cumprindo a acusação o ônus que a lei lhe impõe.  

 Além disso, não se está, em regra, diante de uma dúvida quanto aos elementos 

fáticos para o recebimento da denúncia, mas de uma parte que obteve maior grau de 

confirmação sobre a existência do fato do que a outra.  

 Também não nos parece o caso de se inviabilizar as hipóteses de rejeição da 

denúncia, pois elas não se confundem com o cumprimento ou não do standard de prova 

para o recebimento da denúncia.  

 Com efeito, as duas primeiras hipóteses de rejeição da denúncia
453

 – denúncia 

inepta ou ausência de pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal 

– em nada são afetadas por um standard de prova baixo para o recebimento da denúncia 

por se tratarem de aspectos laterais à exigência probatória.  

 Em relação à falta de justa causa para o exercício da ação penal como a terceira 

hipótese de rejeição da denúncia, tem-se que ela não resta inviabilizada por um standard 

baixo em virtude da possibilidade de não se carrear os elementos necessários a demonstrar 

a possibilidade da existência do fato e dos indícios indicativos de sua autoria.  

 Ademais, não se propaga uma redução das hipóteses de rejeição da denúncia, mas, 

apenas, uma quantidade de prova não elevada para o recebimento da denúncia.  

 Dessa maneira, no juízo de recebimento da denúncia deve operar o standard da 

preponderância da prova, prevalecendo, nesse momento, a hipótese dotada de mais 

quantidade de prova
454

, devendo-se demonstrar a mera probabilidade da existência do fato 

e de sua autoria por ser socialmente preferível que alguém responda equivocadamente a 

um processo penal e seja absolvido ao final do que alguém que deveria responder ao 

processo e eventualmente ser condenado ter a denúncia rejeitada.  

                                                 
453

 - v. art. 395, do Código de Processo Penal.  

454
 - Nessa direção IACOVIELLO, Francesco Mauro. I criteri...cit., p. 406: “Se põe para o juiz o problema de 

escolher a hipótese mais provável, aquela dotada de uma probabilidade lógica prevalente”. 
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 Com a proposição de um standard para a decisão de recebimento da denúncia, 

analisa-se outra relevante decisão interlocutória no processo penal para que se busque 

também a delimitação do standard de prova: a decisão que decreta uma prisão cautelar, 

como a prisão preventiva
455

.  

 Assim como a pronúncia, a decisão de decretação da prisão preventiva deve 

perquirir sobre dois standards diversos: o primeiro sobre a existência do fato e o segundo 

sobre a autoria desse fato, que consistem no chamado fumus commissi delicti
456

 para essa 

decisão.  

 Quanto à prova da existência do fato para a decretação da prisão preventiva, 

estabelecem-se dois critérios distintos conforme o momento em que ela é proferida
457

. 

Assim, se a prisão for decretada na fase da investigação, muito embora seja temerário ao 

direito de liberdade do imputado, o critério deve ser o mesmo da decisão de recebimento 

da denúncia em face da inexistência de prova propriamente dita, não se podendo exigir a 

prova plena em face da inviabilidade em se obtê-la nesse momento da persecução. 

 Desse modo, a própria lei criou um problema ao exigir a prova da existência do 

crime para a prisão preventiva e, ao mesmo tempo, permitir que ela seja decretada ainda na 

fase do inquérito.   

 Contudo, se a prisão for decretada já na fase processual, o critério para a prova da 

existência do fato deve ser o mesmo estabelecido para pronúncia
458

, devendo-se ter a prova 

plena da existência do fato, pois, nesse momento processual, já se pode obter esse quantum 

de prova.  

                                                 
455

 - Os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva – fumus commissi delict e periculum libertatis 

– estão dispostos no art. 312, do Código de Processo Penal:  “A prisão preventiva poderá ser decretada como 

garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar 

a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”. 

Redação dada pela Lei n. 12.043/2011. Reforçando-se que só se analisará o fumus commissi delicti.  

456
 - Adota-se a expressão fumus commissi delicti empregada no Brasil por LOPES JÚNIOR, Aury. 

Introdução crítica ao processo penal: fundamentos da instrumentalidade garantista. 3ª ed. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2005, p. 195; e por ZANOIDE DE MORAES, Maurício. Presunção de inocência...cit., pp. 

373/374, para a demonstração da existência do fato e da autoria para a decretação da prisão cautelar.  

457
 - O art. 311, do Código de Processo Penal dispoe: “Em qualquer fase da investigação policial ou do 

processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a 

requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade 

policial”. Redação dada pela Lei n. 12.403, de 2011. (sem destaques no original).  

458
 - v. item 2.4, do presente trabalho.   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
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 No entanto, quanto à prova da autoria, indaga-se o que está a significar o chamado 

indício suficiente de autoria exigido para a decretação da prisão preventiva? 

 A prova da autoria para a prisão preventiva não deve possuir um standard de prova 

elevado, pois, embora eventualmente analise provas propriamente ditas, a natureza da 

decisão que decreta a prisão preventiva é cautelar e dirigida, especificamente, a satisfazer 

essa cautelaridade em relação ao processo.  

 Com efeito, a prisão preventiva deve ser especialmente voltada a garantir a ordem 

pública, a conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. Essa é 

a sua razão de ser
459

.  

 Assim, a decretação da prisão preventiva deve garantir que o fato típico
460

 tenha 

ocorrido e que haja a probabilidade prevalente de o imputado ser o autor desse fato para 

que não haja ingerências indevidas na garantia da liberdade do cidadão.  

 A prova da autoria para a prisão preventiva deve, portanto, ter um standard inferior 

ao exigido para a pronúncia por não haver um julgamento sobre o encerramento de uma 

fase procedimental como ocorre com essa última, mas apenas decisão sobre a cautelaridade 

da custódia preventiva.   

 Nesse sentido, FRANCESCO MAURO IACOVIELLO
461

 sustenta que “é um ius 

receptum que os indícios justificativos da medida de custódia não devem ter o grau de 

conclusão das provas necessárias para um juízo de condenação. E esta diversidade se 

explica com a diversidade dos contextos nos quais as provas se inscrevem: na fase da 

descoberta das hipóteses, as provas servem a escolher as hipóteses; na fase do juízo as 

provas servem a demonstrar as hipóteses”.  

 O raciocínio empregado para a delimitação do standard de prova da decisão de 

decretação da prisão cautelar é, portanto, o mesmo para a prova da autoria da decisão de 

recebimento da denúncia: o da preponderância da prova.  

                                                 
459

 - Não se analisa, contudo, o periculum libertatis para a decretação da prisão preventiva por fugir ao objeto 

do presente trabalho.  

460
 - Para a decretação da prisão preventiva se fala em crime diante da previsão do artigo 314, do Código de 

Processo Penal, de sua vedação para as hipóteses de exclusão da ilicitude previstas no artigo 23, do Código 

Penal.   

461
 - IACOVIELLO, Francesco Mauro. I criteri....cit., p. 402.  
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 Ademais, ratifica-se que a decisão que decreta a prisão cautelar pode ser decretada 

ainda na fase de investigação preliminar
462

, não se podendo, em regra, nessa fase, haver 

uma probabilidade elevada inerente ao standard da prova da prova clara e convincente
463

.  

 Não obstante a regra ser a decretação da prisão preventiva na fase de investigação 

ou no início do processo há, ainda, a previsão para a sua decretação quando da decisão de 

pronúncia
464

 e da sentença de mérito condenatória
465

. Nesses dois únicos casos o standard 

para a prova da autoria da prisão preventiva, excepcionalmente, segue o standard da 

respectiva decisão por já ter sido o mesmo satisfeito com a prolação da pronúncia ou com a 

condenação, conforme o caso.  

 Por fim, e no que toca diretamente ao objeto do presente trabalho, analisa-se o 

standard de prova para se obter a suficiência da prova da autoria ou da participação para a 

decisão de pronúncia, delimitando-se, enfim, a probabilidade exigida pela prova da autoria 

dessa decisão.  

Essa análise passa necessariamente pela função que a pronúncia exerce no 

procedimento do Júri, a saber, a de análise da consistência da acusação pretendida e de sua 

evolução no curso do processo para a confirmação ou não da admissibilidade da acusação e 

consequente envio do feito a julgamento popular.  

Dessa maneira, considerando que já houve o recebimento da denúncia admitindo a 

acusação com base no standard da preponderância da prova (mera probabilidade) antes 

mesmo da existência de provas, exclui-se esse modelo de constatação, e seu consequente 

grau de probabilidade, para a prova da autoria da decisão de pronúncia.  

                                                 
462

 - v. art. 311, do Código de Processo Penal.   

463
 - Nesse sentido alinhava TARUFFO, Michele. Conocimiento cientifico...cit., p. 46 que “a lei prevê que 

uma provação semiplena, uma hipótese com grau de confirmação inferior seja suficiente para justificar certas 

decisões do juiz, como as referentes às medidas cautelares”.  

464
 - Art. 413, 3

º 
do Código de Processo Penal: “O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, 

revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-

se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas 

previstas no Título IX do Livro I deste Código”. Redação dada pela ei n. 11.689 08.  

465
 - Art. 387, Parágrafo único, do Código de Processo Penal: “O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a 

manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do 

conhecimento da apelação que vier a ser interposta”. Redação dada pela Lei n. 11.719/08.  
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Isso pelo fato de que, com a denúncia, se está diante de uma proposta de acusação a 

ser desenvolvida em juízo para, então, ser confirmada com a sentença condenatória nos 

procedimentos comuns (ordinário, sumário e sumaríssimo) ou com a pronúncia nos 

procedimentos do Júri, realizando-se a admissibilidade da acusação, em regra, não com 

base em provas, mas em elementos de informação ainda precários do ponto de vista do 

contraditório.  

Na pronúncia, por sua vez, cumpre-se a própria confirmação da admissibilidade da 

acusação com base em material probatório coletado no curso do processo em instrução 

preliminar. Assim, já não se analisa mais uma proposta de acusação, mas o próprio 

resultado da acusação corporificado em juízo em amplo debate contraditório.  

Essas duas diferenças entre o juízo da denúncia e o juízo da pronúncia – momento 

em que são analisadas e a quantidade/qualidade do material probatório valorado – tornam 

essas duas decisões profundamente distintas ontológica e teleologicamente, devendo-se, 

portanto, estender essa distinção à análise probatória que realizam.  

Isso confirma que, em nenhuma hipótese, o modelo de constatação para a decisão 

de pronúncia pode se assemelhar ao modelo da pronúncia, demonstrando a incoerência de 

grande parte do raciocínio jurisprudencial utilizado para a decisão de pronúncia, ao 

vislumbrá-la como mero juízo de admissibilidade da acusação e sem percuciência na 

análise do conjunto probatório
466

. 

Não exigindo a pronúncia um juízo pleno de certeza da prova da autoria ou da 

participação, como deve ocorrer na sentença final condenatória, afasta-se, por sua vez, o 

standard da prova além da dúvida razoável por escapar aos requisitos exigidos pela 

pronúncia e por não ser essa a sua função no procedimento em que está inserida.  

Vislumbrando-se o espaço existente entre os standards da preponderância da prova 

e o da prova além da dúvida razoável, i.e., entre a mera probabilidade e a prova plena, 

respectivamente, vê-se que o critério de probabilidade proposto pelo standard da prova  

clara e convincente atende ao juízo pretendido com decisão de pronúncia.  

                                                 
466

 - v. item 2.8 do presente trabalho.  
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 Isso porque, como afirmado, ao operar entre a mera probabilidade e a certeza, o 

standard da prova clara e convincente reclama a alta probabilidade para a sua verificação, 

estando na linha intermediária entre a preponderância da prova e a prova além da dúvida 

razoável
467

.  

A probabilidade da prova da autoria ou da participação para a pronúncia não pode 

ser outra senão a probabilidade elevada ou a alta probabilidade, diferente da mera 

probabilidade
468

, devendo se aproximar mais do juízo de certeza.   

Somente com a exigência de uma alta probabilidade da autoria é que a pronúncia 

pode cumprir com a sua relevante função no procedimento, pois, quanto mais esse juízo 

sobre a autoria se afastar da mera probabilidade e de seus corolários, como o in dubio pro 

societate, tão consagrados na jurisprudência atual, mais estará cumprindo essa função.  

Não resta, assim, outra solução à prova da autoria para a pronúncia, pois, essa 

decisão apenas pode ser verificada se o quadro probatório inicial se robusteceu com a 

instrução preliminar e isso só ocorre se a acusação produz as provas necessárias para 

confirmar o que descrevera na denúncia.  

Deve haver, portanto, uma melhora qualitativa considerável na prova produzida 

pela acusação no curso da instrução preliminar, caso contrário, permanecendo o conjunto 

probatório semelhante ou próximo àquele inicial, a impronúncia será de rigor.  

Vê-se que todo o ônus, todo o encargo de confirmar essa acusação recai sobre o 

próprio acusador, que dispõe de toda a instrução preliminar para lograr esse sucesso, e não 

sobre o imputado, que se limita a carrear as provas suficientes a demonstrar uma das 

hipóteses de absolvição sumária. 

A pronúncia, nessa ótica, é a decisão que confirma a admissibilidade da acusação 

caso provada a existência do fato e a alta probabilidade da autoria ou da participação do 

acusado.  

                                                 
467

 - Nesse sentido, TARUFFO, Michele. La semplice veritá...cit., p. 221, confirma a clear and convincing 

evidence “para particulares hipóteses em que o fato deva ser acertado com um grau elevado de confirmação”.  

468
 - Nesse sentido, BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus..., p. 57, ao argumentar sobre o grau de 

probabilidade de decisões que não exigem a certeza, afirma que “para a pronúncia é necessário que, além da 

prova da existência do crime, haja indícios suficientes de autoria. Neste caso, indício suficiente de autoria  

não significa certeza, mas sim elevada probabilidade”. 
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Estabelecendo-se esse modelo de constatação para a prova da autoria da pronúncia 

de modo a lhe garantir a exigência da alta probabilidade, assegura-se racionalidade ao 

procedimento do Júri para suprir a falta de motivação da decisão final no julgamento 

popular.  

Ao se abrir mão desse elevado grau de probabilidade nesse momento decisório, 

esvaece-se a função da pronúncia tornando frágil todo o procedimento do Júri para permitir 

uma condenação baseada apenas na mera probabilidade da autoria ou da participação do 

acusado.  

Dessa maneira, embora a pronúncia não possua previsão constitucional no contexto 

da Instituição do Júri, entende-se que é ela que garante a racionalidade ao seu 

procedimento em face da não interferência da Constituição Federal nesse particular.  

Assim, ao mesmo tempo em que o Código de Processo Penal, ao regular a 

Instituição do Júri, retira a racionalidade probatória ao dispensar a motivação das decisões 

dos jurados para manter a principal característica do Júri clássico, compete-lhe compensar 

essa ausência de motivação com um mecanismo que lhe devolva parcela significativa dessa 

racionalidade perdida. 

Essa compensação vem, portanto, por meio de uma decisão que assegure a 

verificação da prova plena da existência do fato imputado e da alta probabilidade da 

autoria ou da participação desse fato, que se concretiza hoje com a pronúncia.  
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CAPÍTULO IV – A MOTIVAÇÃO DA PRONÚNCIA E SUAS 

LIMITAÇÕES 

 

4. A motivação das decisões penais 

 A necessidade de motivação, fundamentação ou justificação
469

 das decisões 

judiciais é ínsita ao modelo democrático de processo e inerente à própria atividade dos 

membros do Poder Judiciário, a saber, a atividade de julgar informando os motivos de suas 

decisões.  

 No entanto, nem sempre foi assim, pois a determinação de motivação das decisões 

não era de rigor e não esteve presente nos mais diversos ordenamentos jurídicos durante 

muitos séculos.  

 A origem precisa da motivação como imposição estatal das decisões judiciais é 

incerta e, como regra nos institutos político-jurídicos, sofreu um longo processo de 

instituição e estabilização até a e institucionalização.  

 Assim, há registros de imposição de motivação já no direito romano, passando pelo 

processo medieval (Santa Inquisição) e pelo Absolutismo monárquico, porém, não é em 

quaisquer desses momentos históricos, e consequentes ordenamentos jurídicos, que a 

motivação das decisões se estabiliza e se reveste com os contornos que possui na 

modernidade
470

.    

                                                 
469

 - Os termos motivação, fundamentação e justificação serão empregados de forma sinônima, ora se 

utilizando um, ora se utilizando quaisquer dos outros.   

470
 - Essa orientação é firmada por MAGALHÃES GOMES FILHO, Antonio. A motivação das decisões 

penais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, pp. 52/57, primeiramente expondo sobre a discussão 

doutrinária a respeito da presença de regras acerca da motivação no direito romano e, posteriormente 

afirmando a primeira exigência normativa de motivação no direito canônico com a decretal quum medicinalis 

de Inocêncio IV no século XII para a sentença de excomunhão. Mais adiante, destaca a presença da 

motivação em alguns ordenamentos monárquicos europeus entre os séculos XIV e XV; afirmando por fim, 

que “os passos mais decisivos na configuração atual do dever de motivar as decisões judiciais foram dados 

pela legislação de alguns estados de despotismo esclarecido, sob evidente influência da ideologia iluminista”, 

exemplificando com o Codex Fridericianus Marchicus de 1748 no reinado de Frederico II da Prússia, com a 

Allgemeine Gerichtsordnung de 1781 no reinado de Frederico, o Grande, e, por fim, com a Prammatica de 

23 de setembro de 1774 no reinado de Ferdinando IV. Nesse sentido preleciona FERRAJOLI, Luigi. Direito 

e razão: teoria do garantismo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 497, que “apoiada por 

Francis Bacon e depois pelo pensamento iluminista, a obrigação da motivação foi sancionada pela primeira 
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 Dessa maneira, a motivação das decisões judiciais como conhecemos atualmente, 

servindo de garantia de legitimidade da jurisdição e contra arbítrios, é fruto das inspirações 

iluministas do final do século XVIII
471

.   

 No âmbito do direito penal, e do consequente modelo de processo penal, a 

necessidade de motivação das decisões é ainda mais veemente em razão dos interesses e 

bem jurídicos colocados em jogo nos processos que discutem questões relativas a crimes 

e/ou contravenções penais  

 Com isso, para os imputados que se vejam com a existência de um crime e autoria 

provadas, a consequência de um processo penal para os mesmos é, em maior grau, a perda 

de sua liberdade; em escala intermediária, a restrição ao exercício de direitos; e, em menor 

grau, a perda patrimonial pela imposição de multa ou de ressarcimento pelo dano causado 

com a prática do crime
472

.  

 Daí se afirmar a alta relevância dos interesses postos no processo penal e de suas 

graves consequências para o imputado.  

 Nesse particular prisma do direito e do processo penal é que a motivação exerce a 

relevante função de controlar os atos judiciais e de garantir, em tese, a efetividade da 

legalidade do direito penal
473

 e do devido processo penal
474

, evitando-se ou se reduzindo 

                                                                                                                                                    
vez pela Pragmática de Ferdinando IV, de 27 de setembro de 1774; e sucessivamente pelo art. 3 da 

Ordennance criminelle de Luis XVI, de 1º de maio de 1788; depois pelas leis revolucionárias de 24 de agosto 

e 27 de novembro de 1790 e, por fim, recebida, através da codificação napoleônica, em quase todos os 

códigos oitocentistas europeus”. 

471
 - Ressalve-se que, mesmo reconhecendo a relevância da influência iluminista na adoção da motivação 

pela Prammatica de 1774 do Rei Ferdinando IV, MAGALHÃES GOMES FILHO, Antonio. A 

motivação...cit., pp. 62 63, afirma que “No plano legislativo, a consagração da exigência de motivação 

ocorreu de forma paulatina: um primeiro passo foi dado antes mesmo da Revolução, pelo Edit de 8 de maio 

de 1788”, contudo, conclui que “A motivação, com características de um discurso justificativo da decisão 

judicial, somente será exigida a partir da lei de organização judiciária de 16-24 de agosto de 1790, que 

estendeu mais amplamente os princípios iluministas à administração da justiça”. Também nesse sentido, v. 

ALBERNAZ, Flavio Boechat. O princípio da motivação das decisões do Conselho de sentença. Revista 

Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 5, n. 19, 1997, p. 133.  

472
 - O art. 32 do Código Penal dispõe sobre as 3 (três) espécies de pena: “I – privativas de liberdade; II – 

restritivas de direitos; e III – e de multa”. uanto a reparação dos danos decorrentes do crime, o Código de 

Processo Penal em seu art. 387, prevê que, ao proferir sentença condenatória, o juiz: “IV - fixará valor 

mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo 

ofendido”.  

473
 - Art. 1º, do Código Penal: “Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia 

cominação legal”. Nessa linha, v. MAGALHÃES GOMES FILHO, Antonio. A motivação...cit., p. 85; e 

JUNIOR, Aury, Lopes. Introdução crítica ao processo penal (Fundamentos da instrumentalidade 

garantista). 3ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 258.  
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em muito as possibilidades de arbítrio judicial na imposição da pena e condução do 

processo ao determinar a atividade cognitiva do juízo.  

 Essa compreensão da função da motivação é tida LUIGI FERRAJOLI
475

 ao 

consignar que “exprime e ao mesmo tempo garante a natureza cognitiva em vez da 

natureza potestativa do juízo, vinculando-o, em direito, à estrita legalidade, e, de fato, à 

prova das hipóteses acusatórias”. 

 Segundo ROGÉRIO LAURIA TUCCI
476

 “é mediante a motivação que o 

magistrado pronunciante de ato decisório mostra como apreendeu os fatos e interpretou a 

lei que sobre eles incide, propiciando, com as indispensáveis clareza, lógica e precisão, a 

perfeita compreensão da abordagem de todos os pontos questionados e, consequente e 

precipuamente, a conclusão atingida”.  

  No sentir de FRANCO CORDERO
477

 “pode se atribuir dois significados ao 

vocábulo motivação: no mais exíguo, significa causa da decisão  e todo requisito resulta 

cumprido apenas quando imirjam fato e norma. No sentido forte, motivar é um labor 

dialético: o que elabora os motivos fala a um auditório ideal, explicando por quê decidiu 

assim”.  

 A motivação, portanto, no direito processual penal é a atividade pela qual o juiz 

externa a forma como valora as provas, analisa as diversas teses (acusatórias e defensivas) 

das partes e compreende a ocorrência dos fatos envoltos no caso penal. 

                                                                                                                                                    
474

 - Art. 5º, LIV, da Constituição Federal: “Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 

processo legal”. Para TUCCI, Rogério Lauria. Direitos e garantias individuais no processo penal brasileiro. 

3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 61, o devido processo penal se especifica nas seguintes 

garantias: “a) de acesso à Justiça Penal  b) do juiz natural em matéria penal  c) de tratamento paritário dos 

sujeitos parciais do processo penal; d) da plenitude de defesa do indiciado, acusado, ou condenado, com 

todos os meios e recursos a ela inerentes; e) da publicidade dos atos processuais penais; f) da motivação dos 

atos decisórios penais; g) da fixação de prazo razoável de duração do processo penal; e, h) da legalidade da 

execução penal”. Em sentido semelhante, v. JUNIOR, Aury, Lopes. Introdução crítica...cit., p. 258. 

475
 - Direito e razão...cit., p. 497. 

476
 - Direitos e garantias...cit., p. 189. Com enfoque aproximado JUNIOR, Aury Lopes. Introdução 

crítica...cit., pp. 257/258, afirma que “para o controle da eficácia do contraditório e do direito de defesa, bem 

como de que existe prova suficiente para sepultar a presunção de inocência, é fundamental que as decisões 

judiciais estejam suficientemente motivadas. Só a fundamentação permite avaliar se a racionalidade da 

decisão predominou sobre o poder, premissa fundante de um processo penal democrático”.  

477
 - Procedimiento penal. Santa Fé de Bogotá: Temis, 2000, t. II, p. 289.  
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 Nessa direção, enfocando a motivação das decisões no marco da justificação 

probatória dos fatos, MICHELE TARUFFO
478

 afirma que “a motivação deve indicar as 

razões pelas quais o juiz teve que os fatos resultam provados segundo critérios objetivos e 

racionalmente controláveis, e, assim, as razões sobre as quais ele justifica a própria decisão 

fazendo referência às provas; não é sua tarefa – e tanto menos poderia ser obrigado a fazê-

lo – persuadir qualquer um a crer que aqueles fatos são verdadeiros”.  

 A despeito de se enfocar aqui a motivação das decisões no seu aspecto de 

justificação probatória dos fatos, ressalte-se também a relevante função da motivação 

quanto à justificação da proporção da pena aplicada às consequências do crime
479

.  

   No Código de Processo Penal a matéria é regulada pelo artigo 381, III, 

preocupando-se o legislador em expor os parâmetros para orientar o julgador na motivação 

de sua decisão final ao asseverar que a sentença deverá conter a indicação dos motivos de 

fato e de direito em que se fundar a decisão. 

 Importa ressaltar, ainda, que a exigência da motivação das decisões não pode se 

resumir às sentenças finais, constituindo-se como imposição de todas as decisões judiciais 

de quaisquer natureza, a exemplo das interlocutórias
480

, conforme expresso mandamento 

constitucional disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal
481

, e infraconstitucional 

previsto nos artigos 283 e 315, do Código de Processo Penal para a decretação de prisão 

                                                 
478

 - La semplice veritá: o giudice e la construzione dei fatti. Bari: Laterza, 2009, p. 241. Nessa mesma 

direção segue a lição de FERRER BELTRÁN, Jordi. La valoración racional de la prueba. Madrid, 

Barcelona, Buenos Aires: Marcial Pons, 2007, p. 151, ao afirmar que “o conteúdo da motivação que o juiz 

realizará não será uma explicação do processo psicológico que o levou ao convencimento, porém, será uma 

justificação do cumprimento do standard de prova da hipótese que considera provada e uma justificação de 

que as outras hipóteses alternativas não alcançam o nível de corroboração exigido pelo standard”. Também 

nessa direção está IBAÑES, Perfecto Andrés. Valoração da prova e sentença penal. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2006, p. 107.   

479
 - v. Art. 59, do Código Penal: “O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à 

personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao 

comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção 

do crime: I - as penas aplicáveis dentre as cominadas; II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites 

previstos”. Redação dada pela Lei n. 7.209/84. 

480
 - Nesse sentido, v. TUCCI, Rogério Lauria. Direitos e garantias individuais...cit., pp. 193/194 e 199/200.  

481
 - Art. 93, da Constituição Federal: “... IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão 

públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em 

determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a 

preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à 

informação”. 
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cautelar
482

; dos artigos 413, 414 e 415, para a pronúncia, impronúncia e absolvição 

sumária
483

; e da Lei n. 9.296/96, para a decretação de interceptação telefônica como meio 

de obtenção de prova
484

.  

 Exigindo a indicação dos motivos de fato e de direito, o Código concretiza a função 

de controle sobre o devido processo penal e sobre a estrita legalidade na aplicação da lei 

penal.  

  

4.1. A motivação como garantia no sistema processual penal brasileiro 

 A motivação das decisões ultrapassa os limites do sistema processual penal 

brasileiro e encontra acolhida no próprio sistema constitucional prevista no artigo 93, IX, 

da Constituição Federal de 1988, como princípio da atividade jurisdicional.  

 Esse proclamado princípio se reveste de verdadeira garantia em favor de todos os 

jurisdicionados, ou seja, os destinatários das decisões emanadas pelo Poder Judiciário, para 

que conheçam as razões fáticas e jurídicas da decisão proferida em seu favor ou desfavor e, 

possam, nesse último caso, exercer em plenitude o contraditório e o duplo grau de 

jurisdição. 

 Expondo a motivação, em um âmbito mais estrito, como garantia processual, 

ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO
485

 destaca a sua função instrumental em 

relação a outras garantias processuais como, por exemplo, para garantir a efetividade da 

                                                 
482

 - Art. 283, do Código de Processo Penal: “Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por 

ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença 

condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão 

temporária ou prisão preventiva”  e art. 315: “A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão 

preventiva será sempre motivada”. (sem destaques no original).  

483
 - Art. 413, do Código de Processo Penal: “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se 

convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”  

art. 414: “Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou 

de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”  e art. 415: “O juiz, 

fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando: I – provada a inexistência do fato; II – 

provado não ser ele autor ou partícipe do fato; III – o fato não constituir infração penal; IV – demonstrada 

causa de isenção de pena ou de exclusão do crime”. (sem destaques no original) 

484
 - Art. 5°, da Lei n. 9.296/96: “A decisão será fundamentada, sob pena de nulidade, indicando também a 

forma de execução da diligência, que não poderá exceder o prazo de quinze dias, renovável por igual tempo 

uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova”. (sem destaques no original) 

485
 - A motivação...cit., pp. 96/105.  
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cognição, a imparcialidade do juiz, o contraditório, o duplo grau de jurisdição e a 

publicidade processual.  

 Não há dúvida de que, no processo penal, a motivação é o meio pelo qual se 

assegura o respeito ao devido processo penal reduzindo as possibilidades de desvios 

judiciais no momento decisório.  

 No entanto, a função da motivação como garantia processual sofreu um incremento 

para se revestir de garantia de natureza política, difundindo os seus efeitos e funções para 

além do próprio sistema processual e das partes envoltas na discussão judicial.  

 Essa remodelação da natureza garantista da motivação foi ressaltada por 

ANTONIO SCARANCE FERNANDES
486

 ao consignar que antes a motivação “era tratada 

como garantia técnica do processo, com objetivos endoprocessuais: proporcionar às partes 

conhecimento da fundamentação para impugnar a decisão; permitir aos órgãos judiciários 

de segundo grau o exame da legalidade e da justiça da decisão. Agora, é vista como 

garantia de ordem política, garantia da própria jurisdição. Os destinatários da motivação 

não são somente as partes e os juízes de segundo grau, mas também a comunidade que, 

pela motivação, tem condições verificar se o juiz decide com imparcialidade e com 

conhecimento da causa”. 

 A função de garantia política que reveste a motivação tende a aproximar o povo em 

geral, que não participa do processo judicial, das discussões judiciais fazendo com que o 

cidadão acompanhe as decisões de um Poder republicano não eleito por ele, o Judiciário. 

Assim, a legitimação das decisões judiciais encontra eco na sua publicidade e na sua 

justificação. Somente dessa maneira existe a possibilidade de o povo conhecer as razões 

dos magistrados em seus atos decisórios
487

.  

 Esclarece, a propósito, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO
488

 que, “como 

uma espécie de prestação de contas desse modo de atuar, a motivação das decisões 

judiciais adquire uma conotação que transcende o âmbito próprio do processo para situar-

                                                 
486

 - Processo penal constitucional. 6ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 127. FERRAJOLI, 

Luigi. Direito e razão...cit., p. 498, também ressalta esse aspecto “extraprocessual” da motivação como 

garantia de publicidade.  

487
 - MAGALHÃES GOMES FILHO, Antonio. A motivação...cit., p. 79.  

488
 - A motivação...cit., p. 80.  
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se, portanto, no plano mais elevado da política, caracterizando-se como o instrumento mais 

adequado ao controle sobre a forma pela qual se exerce a função jurisdicional”. 

 Essa dúplice natureza da motivação como garantia política e processual também é 

reforçada pelo Supremo Tribunal Federal que a compreende como exigência inerente ao 

Estado Democrático de Direito e como instrumento para viabilizar o controle das decisões 

judiciais e assegurar o exercício do direito de defesa
489

.  

 Desse modo, embora a motivação esteja intimamente ligada à publicidade ela não 

se esgota na publicidade dos atos jurisdicionais conforme já decidido pelo Supremo 

Tribunal Federal ao realçar que a publicidade das sessões de julgamento não é suficiente 

para garantir o controle das decisões, o que apenas se pode conseguir por meio do 

conhecimento do teor dessa decisão, conhecendo-se as razões levadas a cabo pelo órgão 

julgador para a conclusão decidida
490

. 

 A motivação como garantia política da própria jurisdição e do sistema jurídico-

processual adquire especial importância no processo penal em virtude da alta relevância 

dos bens jurídicos colocados em discussão nesse tipo de processo, exigindo-se do 

magistrado o necessário rigor técnico para, ao mesmo tempo em que presta contas de sua 

decisão com o povo, não tentar buscar a legitimidade de sua decisão no pensamento da 

maioria da população e nem vislumbrar ex ante a opinião popular sobre o que irá decidir.  

 Portanto, a relevância que exerce a motivação das decisões no procedimento do 

Júri, em especial da decisão de pronúncia, objeto central do presente trabalho, é reforçada 

em face da conhecida ausência de motivação das decisões proferidas pelo Conselho de 

Sentença no julgamento pelo Tribunal do Júri.  

                                                 
489

 - Supremo Tribunal Federal: RE 540995-RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito. 

DJ de 02/05/2008, v.u.   

490
 - Na espécie, o aludido julgado do Supremo Tribunal Federal (RE 540995-RJ) anulou julgamento do 

Superior Tribunal Militar que, mesmo julgando em sessão pública, deixou de lavrar o acórdão da decisão 

recorrida e, por conseguinte, de expor, de forma escrita e publicada, as razões da decisão. Segundo o voto do 

relator no RE n. 540995-RJ, o STF consagrou que “No caso concreto, malgrado tenham os agravos 

regimentais sido julgados em sessão pública, a ausência dos respectivos acórdãos torna impossível conhecer 

as razões e os fundamentos que ocuparam a atenção dos Ministros julgadores. O procedimento (...) frustra 

por completo o objetivo da garantia constitucional estabelecida no artigo 93, inciso IX da Constituição 

Federal”. Nesse sentido, CAR A HO, uis Gustavo Grandinetti Castanho de. Processo penal e 

Constituição: princípios constitucionais do processo penal. 3ª ed. Rio de Janeiro: Lumen. Juris, 2004, p. 195, 

ao afirmar que “ igado ao dever de publicidade está o dever de motivar, já que não se conceberia julgamento 

público sem motivação, que é o momento em que as razões da decisão se exteriorizam...”.  
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4.2. Tribunal do Júri e a motivação da decisão final 

 Conforme já repisado, as decisões proferidas pelos jurados no julgamento final dos 

procedimentos de competência do Júri não são motivadas, i.e, são absolutamente 

desprovidas de justificação fático-probatória e jurídica
491

.  

 Dessa maneira ficam excepcionados pela decisão final do Júri o artigo 93, IX, da 

Constituição Federal e os artigos 381, III, e 155, do Código de Processo Penal
492

, que 

tratam da obrigação de motivação das decisões judiciais e da apreciação fundamentada da 

prova penal, respectivamente. 

 A ausência de motivação da decisão dos jurados não é imposição constitucional, 

mas infraconstitucional, estando regulada pelo Código de Processo Penal que criou essa 

regra por meio dos artigos 472, 486 e 487
493

, sendo, ainda, coerente com a histórica regra 

dos julgamentos por Júri em que a conclusão é imotivada, conforme ocorria no júri inglês 

e, sobretudo, no júri francês pós Revolução
494

. 

 Sem embargo dos calorosos debates doutrinários sobre o Tribunal do Júri, com 

severas opiniões contrárias
495

 e incisivas opiniões favoráveis
496

 a esse Tribunal alçado à 

categoria de direito e garantia fundamental constitucional no Brasil (artigo 5º, XXXVIII), a 

discussão se cingirá apenas em relação à ausência de motivação das decisões, que, embora 

                                                 
491

 - v. item 3.3 do capítulo anterior do presente trabalho.  

492
 - Art. 155, do Código de Processo Penal: “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova 

produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos 

informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”. Os 

artigos 93, IX, da Constituição Federal e 381, III, do Código de Processo Penal, já foram mencionados e 

transcritos neste capítulo, razão pela qual ora não são transcritos.  

493
 - Art. 472, do Código de Processo Penal: “Formado o Conselho de Sentença, o presidente, levantando-se, 

e, com ele, todos os presentes, fará aos jurados a seguinte exortação: Em nome da lei, concito-vos a 

examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e 

os ditames da justiça”  artigo 486: “Antes de proceder-se à votação de cada quesito, o juiz presidente 

mandará distribuir aos jurados pequenas cédulas, feitas de papel opaco e facilmente dobráveis, contendo 7 

(sete) delas a palavra sim, 7 (sete) a palavra não  artigo 487: “Para assegurar o sigilo do voto, o oficial de 

justiça recolherá em urnas separadas as cédulas correspondentes aos votos e as não utilizadas”.  

494
 - v. item 3.1.1.4. 

495
 - Um dos principais e clássicos críticos e opositores do Júri, sem dúvida, é FREDERICO MARQUES, 

José. A Instituição do Júri. São Paulo: Saraiva, 1963, pp. 5/6. Na atualidade, uma das mais severas críticas ao 

Júri é feita por JUNIOR, Aury, Lopes. Introdução crítica...cit., pp. 141/152.  

496
 - Favorável ao julgamento pelo povo, tem-se TORNAGHI, Helio. Instituições de Processo Penal. 2ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 1977, v. I, pp. 50/51; e AZEVEDO, Noé. As garantias da liberdade individual em face 

das novas tendencias penaes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1936, pp. 202/204.   
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com menos intensidade, também é tema de grande discussão doutrinária, mormente em 

face do disposto no artigo 93, IX, do texto constitucional.  

 Sustentando a plena legitimidade da decisão dos jurados sem motivação, ARAMIS 

NASSIF
497

 coloca o Tribunal do Júri como uma das mais legítimas manifestações da 

soberania popular ao lado do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular no processo 

legislativo, consignando que o povo “ainda que por amostragem, está representado no 

Conselho de Sentença e é ele que decide sobre a reprovável ou justificável ação violenta do 

acusado, vencidas as questões de competência”, concluindo, por fim, que “assim que o 

povo com autonomia exerce o poder que é legítimo e é dele próprio emanado”.  

 Essa orientação tem como “pano de fundo” o fato de a motivação servir como 

instrumento para que as decisões do Judiciário, que não é eleito, sejam conhecidas pelo 

povo e, no Júri, sendo o próprio povo quem decide a causa, legitima-se a decisão proferida 

pelos próprios destinatários da garantia da motivação, daí a ausência de obrigatoriedade de 

justificação dessa decisão que se justifica em virtude de quem a profere.  

 Em sentido oposto, AURY LOPES JÚNIOR
498

 critica esse ponto de vista ao 

concluir que “a decisão dos jurados é absolutamente ilegítima porque carecedora de 

motivação. Não há a menor justificação para seus atos. Trata-se de puro arbítrio, no mais 

absoluto predomínio do poder sobre a razão. O fato de sete leigos, aleatoriamente 

escolhidos, participarem de um julgamento é uma leitura bastante reducionista do que seja 

democracia”. 

 Na doutrina estrangeira, HERNANDO DEVIS ECHANDÍA
499

, também contrário 

ao Júri, leciona que “A instituição do júri deve ser considerada como um anacronismo em 

via de desaparecer, pois, o velho e sofístico argumento de que é a aplicação da democracia 

à justiça não tem atualmente validade alguma; a democracia se cumpre dotando o processo 

de garantias para a reta e imparcial administração da justiça e fazendo efetivo o direito de 

                                                 
497

 - Júri: instrumento da soberania popular. 2ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 33.  

498
 - Introdução crítica...cit., pp. 142/146. Também crítico ao modelo do Júri sem motivação da decisão final, 

RANGEL, Paulo. Tribunal do Júri: visão lingüística, histórica, social e dogmática. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2007, p. 124, ao asseverar que “não faz sentido que o poder emane do povo e seja exercido em seu 

nome, por meio dos seus representantes legais, mas quando diretamente o exerça não o justifique para que 

possa lhe dar transparência. Todos os atos do Poder Judiciário devem ser motivados, e o júri não pode fugir 

dessa responsabilidade ética”  e, ainda, ALBERNAZ, Flavio Boechat. O princípio da motivação das 

decisões...cit., p. 157.  

499
 - Teoria general de la prueba judicial. 2ª ed. Buenos Aires: Victor P. De Zavalía, 1972, t. I, p. 100.  
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defesa e a igualdade das partes no debate. A partir desse ponto de vista, o júri é uma 

ameaça contra a democracia na justiça, pois expõe a liberdade à arbitrariedade de pessoas 

ignorantes, limitando gravemente o direito de defesa ao não se poder conhecer as razões da 

decisão para combatê-las”.    

 Legítima ou não a decisão do Júri que decide sem motivar, o fato é que, 

definitivamente, o Tribunal do Júri não tem mais a razão de ser que teve em outras épocas, 

pois, em sua feição moderna, a saber, na experiência acusatória introduzida pela Revolução 

Francesa, foi instituído como tentativa de óbice ao autoritarismo decisionista dos anteriores 

modelos da inquisição medieval e do absolutismo monárquico dos séculos XIV a XVII que 

tinham na decisão judicial um claro ato de império e de poder
500

.  

 Naquele tempo não existiam quaisquer das garantias judiciárias hoje existentes, 

sobretudo, a da independência do julgador que, em regra, estava vinculado ao regime 

político que lhe dava sustentação, daí a necessidade de instituição do Júri no final do 

século XVIII para retirar esse poder de julgamento do monarca e dá-lo ao cidadão-jurado 

como forma de conferir liberdade de convicção, até então inexistente, no julgamento.  

 Por essa razão, manter o Tribunal do Júri semelhante àquele instituído no século 

XVIII nos dias atuais, em um contexto sócio-político atual absolutamente distinto daquele 

modelo oitocentista, é incoerente em face do equívoco das premissas para a sua 

implementação, pois, se naquele tempo vigia o autoritarismo decisionista do absolutismo, 

atualmente no Brasil vige o Estado Democrático de Direito.   

 Constituindo-se como um modelo procedimental de inegável conotação política, o 

Júri não pode ser utilizado da mesma forma em modelos sócio-políticos e jurídicos 

diametralmente opostos como são o atual modelo brasileiro e o regime absolutista 

monárquico do final do século XVIII.  

 Naquela época, se o Júri atendeu a uma motivação política, atualmente essa 

motivação não existe, por isso a incoerência da manutenção do modelo semelhante nos 

dias de hoje.   

                                                 
500

 - FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão...cit., p. 461.   
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 Ademais, se pôr o povo para julgar as espécies de crimes das mais graves do 

ordenamento jurídico-penal – os dolosos contra a vida – é a maior expressão da 

democracia e da participação popular na administração da justiça, por quê não atribuir ao 

povo as demais competências para julgar as causas criminais de igual ou maior gravidade 

como o latrocínio
501

, o estupro seguido de morte
502

 ou a extorsão mediante sequestro 

seguida de morte
503

?  

 O Tribunal do Júri, portanto, precisa encontrar a sua legitimação em face do atual 

Estado Democrático de Direito cultuado pelo Brasil com a Constituição Federal de 1988, 

pois, caso contrário, mantém-se uma instituição realmente anacrônica e incoerente como é 

o Tribunal do Júri brasileiro atual
504

, com o seu complexo juízo de confirmação da 

admissibilidade da acusação aqui analisado.    

 No quadro atual do nosso sistema jurídico isso se faz reforçando o juízo de 

confirmação da admissibilidade da acusação e exigindo justificação da decisão proferida 

pelos jurados, garantindo-se, contudo, o sigilo das votações
505

.   

                                                 
501

 - Art. 157, do Código Penal: “Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave 

ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de 

resistência: § 3º - Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão, de sete a quinze anos, 

além da multa; se resulta morte, a reclusão é de vinte a trinta anos, sem prejuízo da multa”. Redação dada 

pela Lei n. 9.426/96.  

502
 - Art. 213, do Código Penal: “Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção 

carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso: § 2
o
  Se da conduta resulta 

morte: Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos”. Redação dada pela Lei n. 12.015/09.  

503
 - Art. 159, do Código Penal: “Seqüestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer 

vantagem, como condição ou preço do resgate: § 3º - Se resulta a morte: Pena - reclusão, de vinte e quatro 

a trinta anos”. Redação dada pela Lei n. 8.072/90. 

504
 - Em senso semelhante, expõe NUCCI, Guilherme de Souza. Júri: princípios constitucionais. São Paulo: 

Juarez de Oliveira, 1999, p. 204, que “A possibilidade que o júri tem de decidir um caso, dentro da sua 

soberania, valendo-se de elementos extralegais, faz parte do sistema consuetudinário e não do sistema 

codificado. Portanto, a instituição, a prevalecer, como de fato prevalece, no Brasil, a forma estabelecida pelo 

civil law system, vale dizer, o império da lei, acima de qualquer costume ou conceitos estranhos aos códigos, 

está completamente deslocada no cenário jurisdicional. Não se pode exigir do jurado o conhecimento jurídico 

que ele não possui, obrigando-o a decidir como faria um magistrado togado, de acordo com a lei ou com a 

jurisprudência reinante. Em suma: o erro foi do constituinte ao incluir o júri como tribunal constitucional que 

espelha uma garantia individual, dando-lhe soberania para decidir, enquanto exige do juiz togado fiel respeito 

à lei, tal como posta pelo Legislativo. Mas, até que se resolva tal impasse, não é cabível criticar as decisões 

do tribunal popular, chamando-as de injustas, consagradoras da impunidade ou meras caricaturas de justiça. 

O parâmetro para análise é equivocado, visto que não é uma questão de acerto ou erro da decisão, mas do 

sistema utilizado para decidir. Se confrontado o veredicto com a lei, pode haver erro crasso, mas diante do 

costume ou da equidade, pode ter havido acerto. Logo, criou-se um tribunal diferenciado no Brasil e como tal 

ele deve ser visto e respeitado”. 

505
 - Nesse sentido, GOULART, Fábio Rodrigues. Tribunal do Júri: aspectos críticos relacionados à prova. 

São Paulo: Atlas, 2008, pp. 39 41, admite que “não resta dúvida de que a exigência de motivação das 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9426.htm#art157§2iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9426.htm#art157§2iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8072.htm#art159
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 Entretanto, não nos parece simples introduzir a exigência de motivação da decisão 

dos jurados no atual modelo, pois, mesmo já tendo possuído uma forma de quesitação até o 

advento da Lei n. 11.689/08 que correspondia à verdadeira espécie de motivação da 

decisão dos jurados
506

, o procedimento do Júri é construído para não haver motivação da 

decisão final
507

.   

  Sem embargo da dificuldade em garantir e efetivar a motivação das decisões do 

júri, recente decisão da Corte Européia de Direitos Humanos (Corte de Estrasburgo) 

estabeleceu regras para a decisão dos jurados a fim de garantir um júri democrático e um 

processo equitativo
508

.  

  Na espécie, o requerente foi condenado pelo Júri e alegou a ausência de motivação 

do veredicto de culpabilidade e a consequente impossibilidade de recorrer da decisão 

tomada pelo Júri em face do desconhecimento das razões para a sua condenação.  

                                                                                                                                                    
decisões do júri permitiria, no mínimo, controle sobre a racionalidade dos veredictos, por meio do exame das 

razões que levaram o conselho de sentença a condenar ou absolver o acusado. No plano processual, 

viabilizaria a verificação do grau de cognição exercido pelos jurados, em relação às questões de fato e de 

direito debatidas no processo”. Contudo, o mesmo autor, conclui que “a garantia de transparência das 

decisões do júri por meio da motivação, em nosso sistema, encontra o obstáculo do sigilo das votações (art. 

5º, XXXVIII, b), da Constituição), o que veda ao jurado expressar sua convicção sobre o mérito da causa 

submetida à sua apreciação”.   

506
 - v. o exemplo do já revogado art. 484, III, do Código de Processo Penal com redação dada pela Lei n. 

9.113/95: “Os quesitos serão formulados com observância das seguintes regras: III - se o réu apresentar, na 

sua defesa, ou alegar, nos debates, qualquer fato ou circunstância que por lei isente de pena ou exclua o 

crime, ou o desclassifique, o juiz formulará os quesitos correspondentes, imediatamente depois dos relativos 

ao fato principal, inclusive os relativos ao excesso doloso ou culposo quando reconhecida qualquer 

excludente de ilicitude”. Nesses casos (e nessa época), indagava-se aos jurados, por exemplo, sobre cada 

requisito da legítima defesa: se a agressão sofrida pelo réu era atual, se a agressão era iminente, se a agressão 

era injusta, se o réu utilizou os meios necessários para repelir essa agressão, se o uso foi moderado. Indagava-

se, ainda, sobre eventual excesso doloso ou culposo. Daí se afirmar que a resposta a cada quesito sobre a 

legítima defesa, por exemplo, correspondia a uma decisão motivada por parte dos jurados por permitir às 

partes o conhecimento das razões para a rejeição da tese exculpatória.  

507
 - Também preconizando a dificuldade em se concretizar no procedimento do Código uma forma para se 

impor a motivação da decisão dos jurados no Júri, ALBERNAZ, Flavio Boechat. O princípio da motivação 

das decisões...cit., pp. 157 158, preconiza que “É justo salientar que aqui não se apregoa a imposição pura e 

simples do dever de fundamentar as respostas aos quesitos, eis que tal proposta esbarraria em um obstáculo 

de ordem técnica: os jurados, leigos que são, não teriam condições de justificar o seu veredicto quanto às 

questões de direito. Faz-se necessária, portanto, uma reforma estrutural mais ampla do Tribunal do Júri, sem 

a qual as tentativas de adequar esta espécie de tribunal popular à ordem constitucional seriam desprovidas da 

eficácia desejada”.  

508
 - O julgamento se refere a um requerimento feito por Richard Taxquet em face do Reino da Bélgica 

(processo nº 926/2005, Taxquet v. Bélgica, 16/11/2010), no qual alega violação ao artigo 6, § 1 e ao artigo 6, 

§ 3, d), da Convenção européia de direitos humanos em razão da falta de motivação da decisão do júri e da 

impossibilidade de interrogar uma testemunha anônima no seu julgamento ocorrido em 2003, em que o 

requerente foi condenado pelo júri de Liège, juntamente com outros acusados pelo homicídio de um Ministro 

de Estado e de tentativa de homicídio da companheira deste. Disponível em http://www.echr.coe.int. Acesso 

em: 20/11/2010.  

http://www.echr.coe.int/
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 Os quesitos colocados pelo presidente do Júri para a obtenção do veredicto foram 

em número de 32 (trinta e dois), dos quais apenas 4 (quatro) deles foram dirigidos ao 

requerente.   

 Segundo se sustentou na decisão da Corte Européia “as respostas foram lac nicas e 

idênticas para todos os acusados e não se referiam a nenhuma circunstância concreta e 

particular que permitiria ao requerente compreender o veredicto de condenação”.  

 Ademais, mesmo estando os quesitos em consonância com a acusação, sentenciou-

se que “a decisão não permitia ao requerente saber quais elementos de prova e 

circunstâncias de fato, entre tudo o que se discutiu durante o processo, teriam levado os 

jurados a responder afirmativamente os quatro quesitos direcionados ao requerente”.   

 Por fim, a Corte recordou que a apresentação ao júri de “quesitos precisos constitui 

uma exigência indispensável por permitir ao requerente compreender um eventual 

veredicto de culpabilidade e que, havendo mais de um acusado, os quesitos devem ser 

individualizados”.  

 Ressalte-se que, para a Corte Européia de Direitos Humanos, o Tribunal do Júri em 

si não viola a Convenção Européia de Direitos Humanos, mas aponta procedimentos que 

garantem que as suas decisões não sejam arbitrárias e que possibilitem ao acusado 

conhecer os motivos de sua condenação.  

 Diante do exemplo da Corte Européia, mesmo não se aplicando diretamente ao 

nosso ordenamento jurídico e não sendo o nosso objetivo propor um novo modelo de Júri, 

trata-se de um precedente inovador e conforme o escopo de garantir o conhecimento das 

razões das decisões tomadas pelo Júri, garantindo-se a íntima convicção e o sigilo da 

votação dos jurados.  

 

4.2.1. A motivação da pronúncia e o risco de excesso de linguagem 

 O novo Tribunal do Júri, remodelado pela promulgação da Lei n. 11.689/08, 

preocupou-se em reduzir as possibilidades de interferência subjetiva da fundamentação da 

decisão de pronúncia na opinião dos jurados no julgamento plenário. 



 194 

 

 A aludida lei, portanto, fez isso por meio de duas disposições, sendo a primeira pelo 

artigo 413, parágrafo primeiro, dirigido ao juiz quando da justificação de sua decisão, 

expressando que “a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da 

materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, 

devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar 

as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”. 

 A segunda, pelo artigo 478, inciso I, visando conter a influência das razões da 

decisão de pronúncia no julgamento plenário e dirigido, portanto, às partes em plenário, ao 

impor que “Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer 

referências: I – à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a 

acusação (...) como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado”.  

 Essa normativa é voltada para conferir mais neutralidade aos jurados do Conselho 

de Sentença, evitando-se que sejam influenciados pela autoridade da decisão judicial do 

magistrado (ou magistrados em caso de decisão que confirma a pronúncia ou reforma a 

impronúncia ou a absolvição sumária no Tribunal) ou, ainda, pela técnica e/ou eloquência 

das partes em plenário no manejo das razões levadas em consideração para a decisão de 

pronúncia ou para o acórdão que a manteve intacta rejeitando as razões defensivas
509

.  

 Não obstante a vedação das partes de se referirem à pronúncia como argumento de 

autoridade, inexplicavelmente o artigo 472, parágrafo único, do Código de Processo Penal, 

prescreve que, após a formação do conselho de sentença e do juramento, “O jurado, em 

seguida, receberá cópias da pronúncia ou, se for o caso, das decisões posteriores que 

julgaram admissível a acusação e do relatório do processo”
510

.  

                                                 
509

 - Nessa direção segue a doutrina majoritária, como JUNIOR, Aury Lopes. Direito processual penal e sua 

conformidade constitucional. 3  ed. Rio de Janeiro: umen Juris, 2010, p. 285, ao expor que “o que se busca 

é assegurar a máxima originalidade do julgamento feito pelos jurados, para que decidam com independência, 

minimizando a influência dos argumentos e juízos de (des)valor realizados pelo juiz presidente. Com isso, 

pretende-se, essencialmente, evitar os excessos do juiz na pronúncia e, principalmente, o uso abusivo dessa 

decisão, no plenário, por parte do acusador”. Também assim se coloca NASSIF, Aramis. O novo brasileiro. 

Porto Alegre: ivraria do Advogado, 2009, pp. 56 58, ao advertir que “a fundamentação deve ser cautelosa, 

objetivando demonstrar apenas a admissibilidade da pretensão acusatória”, isso porque, segundo esse autor 

“acontece que, não tão raro como deveria ser, os magistrados ultrapassavam os limites do comedimento 

necessário a este importante momento processual, obrigando os tribunais a consertar a falha, inclusive com a 

retirada da então sentença de pronúncia dos autos”. Nesse sentido, ainda, GOMES, Márcio Schlee. Júri: 

limites constitucionais da pronúncia. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris editor, 2010, p. 95.  

510
 - Nesse sentido NASSIF, Aramis. O novo júri...cit., p. 58, lamenta a possibilidade do art. 472, parágrafo 

único do Código de Processo Penal ao consignar que, agora, “vai exigir especial cuidado dos juízes no 
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 A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
511

 e do Superior Tribunal de 

Justiça
512

, posterior a 2008, tem se manifestado, majoritariamente, no sentido de não 

reconhecer excesso de linguagem na motivação da pronúncia por força da exigência 

constitucional de motivação das decisões judiciais e quando o magistrado se atém ao 

conteúdo legal dessa decisão, a saber, os indícios suficientes de autoria e a existência do 

fato, ainda que aprofunde a sua cognição nesse particular.    

 Sem embargo da correção e válida intenção da nova Lei 11.689/08 de obstar o 

excesso de justificação na motivação da pronúncia, a norma do artigo 413, § 1º, do Código 

de Processo Penal é uma decorrência lógica do caminho seguido pelo magistrado ao 

confirmar ou não a admissibilidade da acusação. 

 Isso porque, quando o juiz recebe os autos para decidir sobre uma das (quatro) 

possibilidades do chamado judicium accusationis (pronúncia, impronúncia, absolvição 

sumária e desclassificação), deve, inicialmente, analisar a adequação típica da imputação 

deduzida a fim de verificar se se trata de um dos tipos penais sujeitos à competência do 

Júri, pois, em caso negativo deverá remeter os autos ao juízo competente, desclassificando, 

                                                                                                                                                    
momento da pronunciação, sem perder de vista que, assim, está repristinada toda a jurisprudência anterior 

que coibia a linguagem abusiva”.  

511
 - Assim vem decidindo o Supremo Tribunal Federal: “Não se mostra excessiva, a ponto de influenciar os 

jurados, a linguagem utilizada em pronúncia que se limita a expor, fundamentadamente, os motivos do 

convencimento do juiz acerca da materialidade e da presença de indícios de autoria, especificando o 

dispositivo legal no qual o réu está incurso, bem como as circunstâncias qualificadoras e as causas de 

aumento de pena, conforme dispõe o art. 413, caput e  1 , do CPP”. (STF, HC 96.267, Segunda Turma, Rel. 

Min. Joaquim Barbosa, DJE: 2/10/2009).  Também, nessa direção a segunda turma desse Tribunal: “Não é 

nula a sentença de pronúncia por excesso de linguagem, quando se limita aos requisitos do art. 408 do 

Código de Processo Penal e é fundamentada nas provas dos autos, em observância ao art. 93, inc. IX, da 

Constituição da República. Essa nulidade só ocorre quando referências feitas na sentença de pronúncia são 

explicitadas pelo Juiz-Presidente durante o julgamento no Tribunal do Júri. Precedentes. Matéria questionada 

na via ordinária, com trânsito em julgado. Habeas corpus denegado”. (STF, HC 90597/MT, Primeira Turma, 

Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe: 13/04/2007, v.u) 

512
 - Dessa maneira tem decidido majoritariamente o Superior Tribunal de Justiça: “Da leitura do acórdão, ora 

atacado não se vislumbra o vício alegado pela defesa, isso porque os julgadores não extrapolaram os limites 

que se espera de uma sentença de pronúncia e de uma decisão que a confirme. Circunscreveram-se a apontar 

de maneira comedida e com base nos elementos dos autos, os indícios que ensejaram a manutenção da 

qualificadora para apreciação pelo júri. (...) De mais a mais, não se pode perder de vista que, em obediência 

ao que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição, as decisões judiciais devem ser motivadas. Não tivessem 

os julgadores motivado as razões que os levaram a manter a referida qualificadora, aí sim, estar-se-ia diante 

de nulidade, não por excesso de linguagem, mas por ausência de fundamentação”. (STJ, HC 109.904/DF, 

Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe: 19/12/2008, v.u). Também nesse sentido vem decidindo a 

Quinta Turma: STJ, HC 177.020/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe: 24/10/2011, v.u) 
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portanto, a imputação inicial em conformidade com o artigo 419, do Código de Processo 

Penal
513

.  

 Verificado se tratar de imputação sujeita ao procedimento do Júri, em seguida, 

passa o juiz a analisar a comprovação da existência do crime e a presença da alta 

probabilidade da autoria ou da participação. Nesse caso, presentes os dois elementos, fica 

afastada a hipótese impronúncia e a absolvição sumária dos incisos I e II, do artigo 415, do 

Código, exigindo esta última a comprovação da inexistência do fato e a comprovação da 

negativa da autoria ou da participação.  

 Após isso, havendo demonstração da existência do fato e da alta probabilidade da 

autoria, passa o juiz a analisar a única possibilidade de absolvição sumária remanescente 

prevista no inciso IV, do artigo 415 do Código de Processo Penal, realizando extensa e 

profunda cognição fático-probatória de todas as provas existentes nos autos para a 

verificação de uma excludente de ilicitude ou de culpabilidade
514

.  

 Veja-se que somente poderá haver a apreciação da hipótese de excludente de 

ilicitude da absolvição sumária após a verificação da existência do fato e da alta 

probabilidade da autoria ou participação, uma vez que se tratam de elementos básicos para 

o reconhecimento de uma exculpatória, não se podendo falar em acolhimento de uma 

legítima defesa se não estiver provada a existência do fato e confirmada a alta 

probabilidade da autoria ou da participação.  

 Dessa maneira, para além de tudo o que se afirmou sobre a cognição da 

pronúncia
515

, o que a reforma de 2008 logrou, quanto à contenção do excesso de 

linguagem, foi impedir, além da afirmação da certeza da autoria, a exposição das razões 

pelas quais o juiz não absolveu sumariamente, ou seja, impedir o juiz, ao pronunciar o 

acusado, de expor a justificação sobre o não acolhimento de uma excludente de ilicitude ou 

de culpabilidade (art. 415, IV, do Código).  

                                                 
513

 - Art. 419, do Código de Processo Penal: “Quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, 

da existência de crime diverso dos referidos no § 1
o
 do art. 74 deste Código e não for competente para o 

julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja”. 

514
 - A hipótese prevista no inciso III, do artigo 415, do Código, que prevê a absolvição sumária caso o fato 

não constituir infração penal está contida na análise do próprio inciso IV, do mesmo dispositivo, por se 

tratarem do mesmo objeto. A infração penal significa um fato penal típico e ilícito, amoldando-se, portanto, 

ao disposto no artigo 415, IV.  

515
 - v. item 2.5 do presente trabalho.   
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 No caso dos incisos I e II, do artigo 415, do Código, não há necessidade de o juiz 

expor as razões do não acolhimento na sentença de absolvição sumária em face da 

existência da discussão do disposto nesses itens na própria decisão de pronúncia, que 

analisa detidamente a prova da existência do fato e da alta probabilidade de autoria ou de 

participação (indícios suficientes).  

 Também não há porque o juiz expor as razões do não acolhimento da impronúncia 

em face da discussão existente na própria fundamentação da pronúncia quanto ao seu 

conteúdo que coincide com o da impronúncia.  

 Daí se afirmar que a disposição contida no artigo 413, § 1º, do Código de Processo 

Penal é correta e decorre da lógica do iter percorrido pelo magistrado na conclusão sobre o 

judicium accusationis, pois, ao concluir pela pronúncia, não deve o juiz expor porquê não 

absolveu sumariamente, restando-lhe, a fundamentação sobre a autoria e a existência fática 

da imputação deduzida
516

, ainda que se impossibilite ao acusado o conhecimento das 

razões do não acolhimento de sua tese exculpatória. Isso para preservar em plenitude a 

possibilidade do acolhimento da exculpatória pelos jurados ao não conhecerem porquê o 

juiz as negou.  

 Conclui-se, assim, que a limitação que o juiz deve ter na pronúncia é quanto a 

chamada cognição horizontal, detendo-se à autoria e à existência do fato, liberando-o 

quanto a cognição vertical para analisar profundamente o conteúdo legal da pronúncia o 

suficiente para demonstrar a sua plena satisfação.  

 

                                                 
516

 - Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “Deve-se, contudo, cuidar para não se adentrar no 

mérito da causa, a ser apreciado exclusivamente pelo Tribunal do Júri, constitucionalmente competente para 

julgar os crimes dolosos contra a vida, tudo para que não dê à provisional conotação de condenação 

antecipada, vale dizer, para que não incorra em pré-julgamento.   (...)  Com base nas considerações feitas e da 

leitura da peça processual hostilizada, infere-se que na presente hipótese o Juízo Singular manifestou 

verdadeiro juízo de valor sobre as provas produzidas nos autos ao expressar claramente e de forma 

direta que seria impossível o acolhimento das teses defensivas de legítima defesa e de inexigibilidade da 

conduta diversa, atuando em afronta à soberania dos veredictos da Corte Popular ao imiscuir-se no 

âmbito de cognição exclusivo do Tribunal do Júri (...) Tendo isso em conta, verifica-se que o Juízo 

Singular teceu manifestações diretas acerca do mérito da acusação - que deve ser submetido a julgamento 

pelo Tribunal do Júri -, capazes de exercer influência no ânimo dos integrantes do Conselho de Sentença, 

principalmente em razão da falta de cuidado no emprego dos termos, sendo constatado o alegado excesso de 

linguagem na decisão de pronúncia, motivo pelo qual vislumbra-se o aventado constrangimento ilegal. Ante 

o exposto, concede-se a ordem para anular a decisão de pronúncia, devendo outra ser proferida com 

observância dos limites legais”. (HC 142.803/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe: 09/08/2010). 

(sem destaques no original).  
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4.3. Sobre a exigência de moderação de linguagem na decisão de 

pronúncia: restringir para não influenciar ou estender para melhor 

apreciar? 

 O risco de excesso de linguagem na motivação da pronúncia pode levar a uma 

inevitável redução do conteúdo justificativo dessa decisão, optando o Código de Processo 

Penal, com a Lei 11.689/08, por um julgamento plenário sem a inclusão de adjetivações 

excessivas e desnecessárias.  

 Sendo certo que não julga definitivamente o mérito da imputação penal, a decisão 

de pronúncia, obrigatoriamente, analisa o mérito dessa imputação para concluir se está 

presente ou não o seu conteúdo legal por meio da necessária apreciação do conjunto 

probatório.    

 Disso decorre a complexidade da decisão de pronúncia: ao não se exigir um juízo 

de certeza sobre a prova da autoria do crime
517

 em face do risco de influenciar 

negativamente o corpo de jurados conforme dispõe o art. 413, § 1º, do Código de Processo 

Penal, abre-se a possibilidade de condenação de um acusado sem a imprescindível alta 

probabilidade exigida para esse juízo de confirmação da admissibilidade da acusação.   

 Essa complexidade foi alertada, há muito, por ANTONIO EUGENIO 

MAGARINOS TORRES
518

 ao afirmar que “o caráter provisório da pronúncia exige 

abrandamento do rigor técnico, para, de um lado, não ser fator de impunidade sistemática, 

e, de outro, não preterir nem tornar inútil a instância decisória do plenário do júri”.  

 A pronúncia, portanto, convive com um inafastável dilema: não pode ser excessiva 

em sua fundamentação para evitar pré-juízos (julgamentos prévios) e prejuízos futuros de 

modo a garantir a decisão final nas mãos do Júri, ao mesmo tempo em que deve ser dotada 

de fundamentação suficiente a garantir que estejam presentes a prova segura da existência 

do fato e alta probabilidade da autoria ou da participação para que se evite a proliferação 

de acusações infundadas de modo a concretizar essa decisão como efetivo juízo de 

confirmação da admissibilidade da acusação.   

                                                 
517

 - v. item 2.4, supra.  

518
 - Processo Penal do Jury no Brasil. São Paulo: Quorum, 2008, p. 236.  
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 Em síntese, o júri como garantia dos jurados de julgarem definitivamente os crimes 

dolosos contra a vida e conexos contrasta com a garantia do juízo de confirmação da 

admissibilidade da acusação de obstar acusações mal sucedidas e infundadas para a 

proteção da inocência e preservação do devido processo penal.  

 Como estabelecer, então, os limites à motivação da pronúncia?    

 Primeiramente, não se pode resolver a questão flexibilizando a cognição probatória 

feita na pronúncia, desrespeitando o próprio comando legal inserto no art. 413, do Código 

de Processo Penal, com receio de que qualquer afirmação mais incisiva sobre a autoria do 

fato possa influenciar negativamente os jurados, fazendo com que o juiz natural dos crimes 

dolosos contra a vida seja “contaminado” pela retórica judicial. 

 Já se viu aqui que a cognição da pronúncia sofre limitação apenas quanto à sua 

extensão, pois, quanto à sua profundidade deve ser a mais profunda possível.  

 Além disso, não se pode olvidar que o juiz de toga analisa o conjunto probatório e, 

com isso, se não absolveu sumariamente ou não impronunciou o acusado é porque, até 

aquele momento, entendeu provada a existência do fato e presente a alta probabilidade da 

autoria ou da participação do imputado consubstanciadores da exigência para o julgamento 

plenário.  

 Assim, não há que se iludir com a idéia de que a decisão de pronúncia, mesmo 

sóbria e superficialmente fundamentada, não irá exercer qualquer influência na consciência 

do Júri.  

 Isso porque, por mais concisa que seja a fundamentação adotada na pronúncia 

dificilmente escapará de influenciar os jurados, dependendo essa influência da capacidade 

e habilidade do acusador em plenário que poderá perfeitamente fazê-lo sem violar a regra 

imposta no art. 478, I, do Código de Processo Penal, que impede os oradores de fazer 

referência à decisão de pronúncia em plenário como argumento de autoridade
519

.   

                                                 
519

 - Um exemplo singelo, mas cabível, de burla ao art. 478, I, do Código de Processo Penal, é o pedido feito 

pelo orador aos jurados para que leiam um trecho da pronúncia, que a têm em mãos.  
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 Ademais, por trás de uma pronúncia moderada, sóbria e simples também existe um 

entendimento judicial que confirma a admissibilidade da acusação levando um réu a 

julgamento.  

 Nesse particular, portanto, é preferível a decisão de pronúncia suficientemente 

fundamentada, ainda que com o risco de influenciar o jurado, mas que exerça a função de 

analisar a consistência e evolução da acusação para filtrar um maior número de acusações 

do que uma decisão limitada para não influenciar os jurados permitindo que passem pelo 

filtro da pronúncia acusações indevidas, inconsistentes ou insuficientes.   

 Assim, no quadrante da existência do fato e da alta probabilidade da autoria ou da 

participação, pode (e deve) o magistrado abordar e justificar a pronúncia da maneira mais 

percuciente possível, abstendo-se, contudo, de fazer menção a qualquer termo que 

extrapole esse conteúdo legal, como, por exemplo, de afirmar categoricamente que o réu é 

culpado ou de expor as razões que o levaram a não acolher uma excludente.  

 Com efeito, a possibilidade de influenciar os jurados é o preço que se deve pagar 

por um juízo de confirmação da admissibilidade da acusação mais criterioso, técnico e que 

efetivamente verifique a consistência e a evolução probatória da acusação e, assim, obste 

eventuais insucessos acusatórios.  

 Portanto, a questão pode e deve ser resolvida de forma puramente técnica, 

exigindo-se do julgador togado rigor na valoração da prova legalmente produzida e na 

fundamentação de suas decisões a fim de se cumprir o texto do art. 413, do Código de 

Processo Penal.  

 Além disso, a íntima convicção no procedimento do Júri tem os seus efeitos 

minorados justamente pela existência desse juízo de confirmação da admissibilidade da 

acusação que realiza profunda cognição probatória sobre a prova da existência do fato e da 

alta probabilidade da autoria ou da participação.  

 Assim, embora os jurados decidam apenas com a íntima convicção, já houve 

anterior decisão do juiz togado que decidiu de acordo com a persuasão racional, evitando-

se condenações desprovidas de análise racional sobre a prova. 
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  A decisão de pronúncia, portanto, não pode ser mera fase procedimental necessária 

para se chegar ao julgamento e sua fundamentação deve acompanhar a relevância que essa 

decisão exerce no procedimento.  

 Caso contrário a situação permanece como está, deixando-se de valorar 

devidamente a prova na pronúncia para não subtrair o caso da apreciação do Júri que 

decide soberanamente e sem motivar o seu decisum, permitindo-se condenações forjadas 

no raciocínio de somente caber ao Júri decidir os fatos envoltos, sonegando-se a valoração 

devida sobre o material probatório.  

 Essa compreensão da matéria torna os processos de competência do Tribunal do 

Júri pejorativamente diferentes de todos os outros existentes no Brasil por ser o único a 

possibilitar condenações sem avaliação profunda do material probatório constante dos 

autos, tornando a própria instrução preliminar inócua.  

 Isso porque não pode a regra constitucional do juiz natural operar como um redutor 

autômato de outras garantias constitucionais como o devido processo legal, o contraditório 

e a motivação, vedando-se o direito à prova ao flexibilizar a valoração da prova.   

 Diante disso, conclui-se que os crimes da competência do Júri não nascem 

automaticamente destinados a serem julgados pelo Júri, pois, cumprindo-se o devido 

processo legal, apenas serão de competência daquele Tribunal se confirmada a 

admissibilidade da acusação pelo juiz togado.   

 

4.4 O problema da dúvida no momento decisório 

 Processos judiciais de qualquer natureza são manejados com base em fatos e suas 

respectivas provas fazendo com que o julgador trabalhe em um cenário eminentemente 

fático para, a partir daí, aplicar o direito que mais se amolde à espécie.  



 202 

 

 Não obstante, em regra, os fatos acompanhem as provas que lhe suportem, 

eventualmente pode haver alguma dúvida por parte do magistrado no momento decisório 

sobre os fatos envoltos no caso
520

.  

 Em processos de natureza criminal, inegavelmente a dúvida sobressai em 

relevância se comparada a processo de qualquer outra natureza
521

, pois, têm-se decisões 

sobre medidas cautelares, de recebimento ou rejeição da denúncia, sobre a admissibilidade 

recursal, sobre a admissibilidade de provas, sobre a confirmação da admissibilidade da 

acusação nos procedimentos do Júri e, enfim, sentenças finais de mérito
522

.  

 Disso decorre a necessidade de se analisar mais detidamente a(s) consequência(s) 

de eventual dúvida no contexto do processo penal brasileiro e, especialmente, no 

procedimento de competência do Júri com as suas possibilidades decisórias: pronúncia, 

impronúncia e absolvição sumária.   

 No momento em que o magistrado decide sobre a confirmação ou não da 

admissibilidade da acusação, está operando com fatos normalmente complexos e, diante da 

possibilidade de dúvida sobre algum ponto específico, resta-nos analisar os dois institutos 

servíveis como critérios políticos para orientação do julgador em caso de dúvida e que têm 

sido levados a efeito prático significativas vezes no procedimento do Tribunal do Júri.  

 Tratam-se do in dubio pro reo e do in dubio pro societate.  

 

 

 

                                                 
520

 - Segundo ZANOIDE DE MORAES, Maurício. Presunção de inocência no processo penal brasileiro: 

análise de sua estrutura normativa para a elaboração legislativa e para a decisão judicial. Rio de Janeiro: 

umen Juris, 2010, p. 402, “a dúvida é um estágio intermediário no qual permanece a pessoa que, já tendo 

alguns conhecimentos sobre o objeto, não consegue atingir a certeza”. 

521 - Nesse sentido leciona MONTEIRO, Cristina Líbano, Perigosidade de inimputáveis e in dubio pro reo. 

Coimbra: Coimbra editora, 1997, p. 16, que “é mais grave duvidar em causa-crime do que em lide civilística 

ou em pleito destinado a restaurar o direito noutra qualquer área do universo jurídico. Melhor dito: são mais 

gravosas as conseqüências que podem decorrer de uma incorreta fixação dos factos em processo penal”. 

522
 - ANDRIOLI, Virgilio. Appunti di procedura penale. Napoli: E. Jovene, 1965, p. 269, afirma que “a 

dúvida sobre fatos ganha relevo na mente do juiz penal no momento do encerramento da instrução preliminar 

e no momento do encerramento da fase instrutória dos debates”.  
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4.4.1 In dubio pro reo 

 Sobre a origem do in dubio pro reo, pouco se sabe a respeito do exato momento 

histórico em que teria surgido, podendo-se, contudo, afirmar que pertenceu ao antigo 

direito romano e se confunde com a própria história do processo criminal
523

.  

 O in dubio pro reo incide diretamente no aspecto fático-probatório do processo, 

ligando-se ao momento de conclusão do processo mental do juiz sobre a valoração da 

prova
524

.  

 Na prática, o in dubio pro reo é apontado na direção de que a dúvida insanável deve 

levar a dar como não provado o fato sobre o qual recai a imputação ao arguido
525

. Na 

dúvida deve se decidir pró réu.   

                                                 
523

 - MELENDO, Santiago Sentis. In dubio pro reo. Buenos Aires: EJEA, 1971, p. 19, expõe a “dificuldade 

em delimitar o rastro histórico até determinar o momento do seu nascimento”. Sobre a base fundante do in 

dubio pro reo, assevera MONTEIRO, Cristina Líbano. Perigosidade...cit., p. 48, que, “apesar de 

praticamente inoperante ao longo de vários séculos da história processual penal, a solução “pro reo” dos 

casos de dúvida ou empate judicial apresenta-se como uma quase constante teórica do patrimônio cultural da 

humanidade. A idéia segundo a qual é preferível absolver um culpado a condenar um inocente aparece, com 

estas mesmas palavras, em inúmeros monumentos do pensamento filosófico e jurídico”. Por sua vez, 

esclarece PITOMBO, Sérgio Marcos de Moraes. Pronúncia e in dubio pro societate. Revista da Escola 

Paulista da Magistratura, ano 4, nº 1. São Paulo: Imprensa oficial do Estado de São Paulo, 2003, p. 10, que 

“no direito romano, encontram-se expressões análogas: in dubio quod minimum est sequimur (D., XXVIII, 

I , 3), na dúvida seguimos aquilo que é mínimo  e semper in dubiis benigniora proeferenda sunt (D., L, 

II, 56), em caso de dúvida sempre se deve preferir o mais benígno . Não se acha, porém, a frase em 

comento, nas fontes romanas clássicas. Assegura-se que aparece no Baixo Império Romano e por influência 

do cristianismo, mediante tardia interpolação em sentença de Paulo. Note-se que a cláusula se lançou em 

matéria referente à manumissão do escravo comum. A passagem para o processo penal, possivelmente, 

sucedeu no século I ”. Finalmente, e com mais precisão, ZANOIDE DE MORAES, Maurício. Presunção 

de inocência...cit., pp. 35/36, aponta a cognitio extra ordinem do Alto Império romano como o começo da 

estruturação do nus probatório, ao afirmar que “Nessa linha racional, definiu-se que a absolvição ocorreria 

não somente se o julgador tivesse convicção da inocência do réu, mas, outrossim, se ele permanecesse na 

dúvida sobre a ocorrência do crime e de sua autoria”.  

524
 - Na assertiva de LEONE, Giovanni. Tratado de Derecho Procesal Penal. Tradução de Santiago Sentís 

Melendo. Buenos Aires: EJEA, 1963, v. I, pp. 65/66, “o princípio in dubio pro reo não pertence à teoria da 

interpretação e nem à questão do ônus da prova, regulando apenas o regime de interpretação e valoração da 

prova”. Na visão de ROXIN, Claus. Derecho Procesal Penal. Tradução de Julio Maier. Buenos Aires: 

Editores del puerto, 2000, pp. 111-112, “o princípio in dubio pro reo não é uma regra para a apreciação das 

provas, pois que se aplica somente depois da finalização da valoração da prova, ressaltando que, segundo o 

citado princípio, também quando subsiste a dúvida sobre a existência de causas de exclusão de punibilidade 

ou de escusas absolutórias, deve repercutir na decisão em favor do imputado”. Por fim, MANZINI, 

Vincenzo. Tratado de Derecho Procesal Penal. Tradução de Santiago Sentis Melendo e Marino Ayerra 

Redín. Buenos Aires: EJEA, 1951, pp. 153/154 e p. 258, mesmo denominando o in dubio pro reo de ambígua 

máxima, a respeito da valoração da prova, destaca que “na dúvida o juiz tem sempre a obrigação moral de se 

ater à conclusão menos desfavorável à liberdade do imputado”. 

525
 - MONTEIRO, Cristina Líbano. Perigosidade...cit., p. 49. Segundo FERRAJOLI, Luigi. Direito e 

razão...cit., p. 122, “o princípio do in dubio pro reo equivale a uma norma de conclusão sobre a decisão da 
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 O in dubio pro reo, assim, não incide no campo legal, da interpretação ou de 

aplicação da lei, pois, a rigor, a própria lei se encarrega de resolver eventuais antinomias 

ou dúvidas proporcionadas pelo sistema jurídico
526

.   

 Ademais, no processo interpretativo não há juízo de probabilidade ou certeza sobre 

fatos, mas uma tentativa de compreensão e apreensão do correto sentido da norma
527

, 

diferenciando-se do que propõe a resolver o in dubio pro reo.   

 O in dubio pro reo não possui expressa previsão legal, senão conteúdo 

eminentemente político, traduzindo-se como um critério político de orientação do julgador 

no momento de eventual dúvida acerca dos fatos e, por consequência, como instrumento de 

equilíbrio da unilateral relação fixada entre o indivíduo e o Estado
528

. 

 O que existe no ordenamento jurídico-penal brasileiro são manifestações e/ou 

consequências do in dubio pro reo como critério político no caso de dúvida, consoante se 

vê no artigo 386, VI, do Código de Processo Penal, que expressamente assegura a 

                                                                                                                                                    
verdade processual fática, que não permite a condenação enquanto junto à hipótese acusatória permaneçam 

outras hipóteses não refutadas em conflito com ela”. 

526
 - Assim esclarece ZANOIDE DE MORAES, Maurício. Presunção de inocência...cit., p. 365, ao expressar 

que “o in dubio pro reo não tem incidência no campo legislativo, uma vez que a lei não traz dúvidas, seja em 

sua formação, seja em sua interpretação ou aplicação. A lei apresenta apenas possibilidades interpretativas, 

dentro das quais não há espaço para dúvidas técnicas...”. Também dessa maneira compreende EONE, 

Giovanni. Tratado...cit., p. 66, ao afirmar que “enquanto a propósito da prova se pode oferecer a dúvida, e 

esta se resolve a favor do imputado; a propósito da interpretação, a dúvida, ainda que referente ao início do 

procedimento interpretativo, está desatinada a ser em todo o caso eliminada; uma coisa é a dúvida e outra 

coisa é o contraste de opiniões na interpretação”. Nesse sentido, HASSEMER, Winfried. Fundamentos del 

derecho penal. Barcelona: Bosch ed., 1984, pp. 208/209, salienta que o in dubio pro reo opera somente sobre 

a fase de produção, é dizer, no caso de dúvida sobre questões de fato, e não em caso de dúvida a respeito do 

direito ou de suas interpretações”. Também assim, v. FIGUEIREDO DIAS, Jorge de. Direito processual 

penal. Coimbra: Coimbra, 2004 (reimpressão), p. 215 

527
 - Nesse sentido, para SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito penal: parte geral. 2ª ed. Curitiba: ICPC; 

umen Juris, 2007, p. 58, “a interpretação da norma penal designa o processo intelectual de determinação do 

significado da lei penal”. Acrescentando um dado a essa definição, FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. 

Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, pp. 221/222, 

propõe que “o que se busca na interpretação jurídica é, pois, alcançar um sentido válido não meramente para 

o texto normativo, mas para a comunicação normativa, que manifesta uma relação de autoridade. Trata-se, 

portanto, de captar a mensagem normativa, dentro da comunicação, como um dever-ser vinculante para o agir 

humano”.  

528
 - Sustenta nesse sentido, HASSEMER, Winfried. Fundamentos...cit., pp. 208 209, que “o princípio in 

dubio pro reo não se encontra formulado expressamente na lei, porém, sem embargo, é reconhecido 

claramente e com razão, como um pilar fundamental de nosso processo penal, relacionando-o com a 

presunção de inocência”. 
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absolvição em caso de dúvida sobre a existência de excludentes de ilicitude ou de 

culpabilidade
529

.  

 A respeito da justificação axiológica do in dubio pro reo, figura uma orientação de 

natureza ética ao preterir a possibilidade de condenação sem a certeza necessária para tanto 

ou, ainda, de se proferir uma decisão interlocutória desfavorável ao imputado sem a devida 

corroboração fático-probatória suficiente, tudo em razão da liberdade, sendo menos danoso 

ao ordenamento jurídico que se profira decisão favorável ao réu em um quadro de 

dúvida
530

. 

 Isso porque quadros de dúvida no processo penal normalmente expõem algum 

ponto não esclarecido a propósito da acusação, revelando, assim, em maior ou menor 

escala, o insucesso dessa atividade. Daí não se poder tributar ao réu eventual insucesso de 

quem deve acusar.  

 Nesse particular, o in dubio pro reo se liga ao aspecto probatório da presunção de 

inocência conforme leciona GUSTAVO HENRIQUE RIGHI IVAHY BADARÓ
531

, ao 

afirmar que “no caso do processo penal o in dubio pro reo é uma regra de julgamento 

unidirecional. O ônus da prova incumbe inteiramente ao Ministério Público, que deverá 

                                                 
529

 - Art. 386, do Código de Processo Penal: “O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte 

dispositiva, desde que reconheça: ... VI – existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de 

pena (arts. 20, 21, 22, 23, 26 e § 1
o
 do art. 28, todos do Código Penal), ou mesmo se houver fundada dúvida 

sobre sua existência”. Não se pode deixar, contudo, de mencionar trecho da Exposição de Motivos do 

Código de Processo Penal (II), no qual, em redação parcimoniosa, contraditória e incompreensível, dispõe 

expressamente sobre o in dubio pro reo, todavia, para afirmar que “É restringida a aplicação do in dubio pro 

reo”. (sem destaque no original).  

530
 - MONTEIRO, Cristina Líbano. Perigosidade...cit., pp. 10 59, elucida que “A justificação material do 

pro reo  varia de autor para autor, sendo apesar de tudo possível identificar uma linha de fundo, que percorre 

o pensamento ético-jurídico da humanidade e que repete incansavelmente: é preferível absolver um culpado a 

condenar um inocente”. Contudo, a autora critica a reprodução da fórmula tradicional (é preferível absolver 

um culpado a condenar um inocente) ao afirmar que “não se pode condenar (ou correr o risco de condenar) 

um inocente. O resto – que se absolvam possíveis culpados – é apenas decorrência ou condição irrenunciável 

desta premissa”.  

531
 - Ônus da prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 296, e itens 5.5.6 e 5.5.7, 

para uma análise mais aprofundada do in dubio pro reo como desdobramento da presunção de inocência 

como regra de julgamento. Também assim compreende BINDER, Alberto M. Introdução ao direito 

processual penal. Tradução de Fernando Zani. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 89, ao elucidar que “o 

princípio n dubio pro reo aplicado à valoração da prova ou à construção da sentença é uma das 

consequências diretas e mais importantes do princípio de inocência. Nesse sentido, para uma análise mais 

aprofundada da alocação do in dubio pro reo como significado e integrante da presunção da inocência, v. 

ZANOIDE DE MORAES, Maurício. Presunção de inocência...cit., item 5.4.1.3. Por sua vez, MONTEIRO, 

Cristina Líbano. Perigosidade...cit., item 6.4, prefere fundamentar o in dubio pro reo como condição de 

legitimidade da intervenção criminal do Estado, de modo a “fazer dele um guardião do próprio Estado de 

Direito material e não somente da liberdade individual de cada cidadão”.  
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provar a presença de todos os elementos necessários para o acolhimento da pretensão 

punitiva”.  

 O in dubio pro reo como desdobramento do aspecto probatório da presunção de 

inocência, portanto, faz com que o órgão da acusação fique em posição desfavorecida 

diante do acusado ao ser incumbido de todo o ônus da prova no processo penal
532

.   

 Deve-se, portanto, analisar a extensão do in dubio pro reo no processo penal para se 

verificar até onde deve alcançar, se apenas a sentença final de mérito ou se alcança todas as 

decisões interlocutórias em matéria penal, especialmente, a decisão de pronúncia. 

   

4.4.2 In dubio pro societate 

 Ao contrário do histórico in dubio pro reo, verifica-se a existência do chamado in 

dubio pro societate significando que, em caso de dúvida se decide em favor da sociedade, 

ou seja, em desfavor do réu.  

 O in dubio pro societate tem como fundamento político não a decisão/prejuízo do 

réu, mas o chamado interesse social, especialmente o de defesa social ao fazer 

sobressaírem eventuais interesses coletivos em face de interesse individual do acusado
533

.  

 Na prática, trata-se de um critério de decisão que, em um claro eufemismo, 

significa in dubio contra reo, vilipendiando tudo o que se afirmou sobre o in dubio pro reo 

como consectário probatório da presunção de inocência constitucionalmente consagrada.   

 Nesse item particular, o que se busca não é a crítica ou a adoção do in dubio pro 

societate, mas, apenas a sua eventual origem e/ou a sua razão de ser.  

                                                 
532

 - Nesse sentido, TARUFFO, Michele. Tres observaciones sobre: por qué un estándar de prueba subjetivo y 

ambíguo no es un estandar: de Larry Laudan. In DOXA: Cuadernos de Filosofía del Derecho, n. 28. Alicante, 

2005, pp. 116/117, destaca que “a presunção de inocência introduz um desequilíbrio estrutural na posição das 

partes a respeito da prova no processo penal, dado que a posição de uma parte (imputado) é favorecida 

sistematicamente, enquanto que a outra (acusação) é sistematicamente desfavorecida pela distribuição de 

ônus probatórios”.  

533
 - v. MONTEIRO, Cristina Líbano. Perigosidade...cit., p. 47, referindo-se ao in dubio pro societate como 

uma outra solução valorativa teoricamente possível, destaca que “na incerteza sobre a culpa real do arguido, 

dever-se-iam privilegiar os interesses de defesa social, sacrificando ao bem colectivo a eventual inocência de 

um singular”.  
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 Do ponto de vista legislativo, não se tem qualquer notícia da inscrição desse 

brocardo em qualquer diploma legal de qualquer país em qualquer época.  

 Veja-se que, em trabalho monográfico específico, SANTIAGO SENTÍS 

MELENDO
534

 menciona diversos critérios políticos de decisão em caso de dúvida, como o 

in dubio pro libertate, in dubio contra fiscum, in dubio pro operario e in dubio pro 

possessione, não havendo qualquer menção a algo que se assemelhe ao in dubio pro 

societate.  

 Até mesmo VINCENZO MANZINI
535

, notório desafeto da presunção de inocência, 

embora com ressalvas em relação ao in dubio pro reo, o reconhecia válido e não afirmou 

expressamente a existência do in dubio pro societate.  

 Como e quando, pois, teria surgido o in dubio pro societate? 

 Na doutrina, o pioneirismo da afirmação expressa do in dubio pro societate como 

critério de decisão a prevalecer em caso de dúvida é incerto. Sabe-se que o in dubio pro 

societate surge, inicialmente, como corolário de uma reação ao in dubio pro reo. 

 Dessa maneira, regimes políticos totalitários do início do século XX, como o 

fascista e o comunista, reagiam à aplicação individualista do in dubio pro reo. Porém, 

originalmente, a tentativa de afastamento do in dubio pro reo como resultado de uma 

corrente político-ideológica se deve à Escola positiva italiana do final do século XIX
536

. 

 A responsabilidade pela construção desse fundamento político já foi expressamente 

atribuída a Enrico Ferri, artífice da Escola positiva italiana
537

. Contudo, embora Ferri 

tenha, de fato, criticado o in dubio pro reo, não o fez no sentido da valoração da prova ou 

de um critério de decisão em caso de dúvida, mas no sentido da interpretação da norma 

penal. 

                                                 
534

 - In dubio pro reo…cit., pp. 54/60.   

535
 - Tratado...cit., pp. 153/154. No entanto, conforme, mesmo Manzini não afirmando de maneira expressa a 

existência de um dubio pro societate, concordou com a lógica desse raciocínio, consoante se verá adiante.  

536
 - MONTEIRO, Cristina Líbano. Perigosidade...cit., p. 47. Para ZANOIDE DE MORAES, Maurício. 

Presunção de inocência...cit., pp. 115/116,  a Escola positiva italiana rejeitou a presunção de inocência e o in 

dubio pro reo, contudo esse autor não afirma a originalidade dessa construção como obra de uma corrente 

político-ideológica. 

537
 - LA CUTE, Giuseppe. Il dubbio nel processo penale. Roma, 1968, p. 26, apud MONTEIRO, Cristina 

Líbano. Perigosidade...cit., p. 47.  
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 Nessa esteira, ENRICO FERRI
538

, ao criticar os criminalistas clássicos e 

neoclássicos que sustentavam uma interpretação restritiva da lei penal e não extensiva, 

defendia o cabimento de ambas as interpretações para a lei penal e que a preponderância de 

uma ou de outra não deveria depender da lógica abstrata ou de abstratas considerações 

sobre a natureza das leis penais.  

 Desse modo, o doutrinador da Escola positiva italiana concluiu a sua crítica sobre a 

preponderância da interpretação restrita da lei penal asseverando que “dizer que devem 

aplicar-se sempre, reduzindo e nunca alargando estes limites, é dar uma solução 

gratuitamente unilateral, que se explica somente pela orientação individualista do indistinto 

in dubio pro reo”
539

. 

 Vê-se, com isso, que, a despeito de não se poder atribuir o surgimento do in dubio 

pro societate à Escola positiva italiana, pode-se atribuir a essa corrente teórica o 

fundamento político-jurídico para a rejeição do in dubio pro reo no aspecto da 

interpretação da norma penal.  

 O in dubio pro societate é, como já dito, corolário dessa tentativa de afastamento do 

in dubio pro reo para certos casos, pessoas ou situações específicas
540

. 

 No Brasil, como não poderia ser diferente, também não há qualquer registro 

legislativo acerca do in dubio pro societate.  

 Não obstante essa ausência de previsão legal, o in dubio pro societate é, há muito, 

utilizado em larga escala pela jurisprudência pátria e acolhido por parcela considerável da 

doutrina, conforme se verá adiante.  

 A questão é, portanto, saber como e quando surgiu no Brasil a aplicação do in 

dubio pro societate como critério de decisão em caso de dúvida? 

                                                 
538

 - Princípios de Direito Criminal. Tradução de Paulo Capitanio. Campinas: Bookseller, 1996, p. 189. 

539
 - FERRI, Enrico. Princípios...cit., p. 189.  

540
 - FERRI, Enrico. Princípios...cit., p. 189, defendia a interpretação mais restrita ou mais extensiva de 

acordo com as peculiaridades do delito (natureza ético-social do fato) e do delinquente (periculosidade, 

condições de vida social): “...deve se dar uma interpretação restritiva, isto é, mais favorável ao acusado, 

quando de trate de dos delinquentes menos perigosos e uma interpretação extensiva, isto é, mais favorável à 

defesa social, quando se trate dos delinq entes mais perigosos”. Modernamente, o in dubio pro societate 

possui assento doutrinário, conforme se vê em MONTEIRO, Cristina Líbano. Perigosidade...cit., p. 48: 

“...por um objectivo de defesa social, é possível inclinar-se para um in dubio contra reum, mesmo no 

tratamento da dúvida forense”.  
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 Na jurisprudência nacional, os primeiros registros de aplicação do in dubio pro 

societate como critério de decisão se dão no âmbito do Supremo Tribunal Federal na 

década de 1950, especialmente, em dois julgados. 

 No primeiro deles, discutia-se a legalidade de uma prisão decorrente de cassação de 

fiança anteriormente concedida devido ao fato de que o paciente seria reincidente por ter 

sido condenado em outro processo pela prática do mesmo crime, sendo, portanto, incabível 

a fiança em decorrência do disposto no artigo 323, III, do Código de Processo Penal, que 

vedava a fiança se o réu já tivesse sido condenado pelo mesmo crime em sentença 

irrecorrível
541

. 

 O paciente afirmara a ilegalidade da cassação da fiança pelo fato de inexistir o 

crime imputado (exercício ilegal de profissão) e por não ter sido comprovado por meio do 

julgamento final da causa, hipótese em que não se poderia falar em crime e, assim, na 

vedação da fiança.  

 Contudo, entendeu o Supremo Tribunal Federal, naquele momento, que, a 

discussão sobre a existência ou não do crime imputado acarretaria um prejulgamento, pois, 

“...enquanto esse julgamento não se produz, a presunção pro-societate da procedência do 

libelo torna legítima a aplicação do art. 323, III, do Cód. de Proc. Penal...”.   

 Dessa maneira, o Supremo Tribunal Federal chancela expressa presunção de 

culpabilidade ao afirmar que durante o processo o imputado merece permanecer preso com 

base na presunção pro-societate da procedência do libelo (sic), antecipando, assim, os 

efeitos de eventual sentença condenatória irrecorrível.  

 No segundo julgado vislumbrado, a questão se cingia à eventual falta de prova 

suficiente de autoria para lastrear a prisão preventiva em face do imputado
542

. 

 O Supremo Tribunal Federal, naquela ocasião, decidiu que, “para a prisão 

preventiva, diferentemente do que ocorre relativamente à condenação, não é necessária a 

certeza da autoria, pois basta, como é sabido, a fundada suspeita desta. Trata-se de uma 

                                                 
541

 - STF, HC nº 32.685-DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Orosimbo Nonato. Julgado em 19/08/1953, por 

maioria de votos, vencidos os Ministros Nelson Hungria e Rocha Lagoa.  

542
 - STF, RHC nº 32.769-SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Nelson Hungria. Julgado em 30/09/1953, v.u.   
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medida provisória, decretável no interesse da justiça penal, devendo prevalecer, na 

apreciação das provas, não o in dubio pro reo, mas o in dubio pro societate”.  

 Na doutrina pátria, diferentemente, não se consegue identificar o(s) primeiro(s) 

registro(s) desse brocardo, podendo-se creditar, portanto, à jurisprudência da Suprema 

Corte brasileira o ingresso e a utilização do in dubio pro societate em nosso país.     

 Assim, diante da obscuridade que envolve a origem do in dubio pro societate, 

torna-se o mesmo controverso, correspondendo a um critério de decisão gerador de 

inegáveis polêmicas, sendo taxado de inconstitucional por sua manifesta ausência de 

suporte legal, político e lógico, gerando as mais diversas críticas na doutrina
543

.  

 

4.5. Pronúncia e in dubio pro societate  

 Como em toda e qualquer decisão penal, seja interlocutória ou a própria sentença 

final, a possibilidade de dúvida sobre algum ponto relevante acerca dos fatos do processo é 

sempre existente
544

.  

Conhecidos, portanto, o conteúdo e a cognição exercidos na decisão de pronúncia, 

bem como os dois critérios políticos de decisão em caso de dúvida no âmbito do direito 

processual penal, analisam-se como funcionam tais critérios especificamente no momento 

da confirmação do juízo de admissibilidade da acusação no procedimento do Tribunal do 

Júri, especialmente na pronúncia.  

Para tanto, é necessário conhecer como se manifestam doutrina e jurisprudência a 

propósito do tema.   

Na doutrina, durante longo período se afirmou majoritariamente que, 

permanecendo a dúvida no momento da análise sobre a pronúncia, há inversão do in dubio 

pro reo para se aplicar o in dubio pro societate, levando, assim, o réu a julgamento pelo 

Júri. 

                                                 
543

 - v. por todos e por ora, PITOMBO, Sérgio Marcos de Moraes. Pronúncia...cit., p. 13: “é fácil, na 

sequência, perceber que a expressão in dubio pro societate não exibe o menor sentido técnico. Em tema de 

direito probatório, afirmar-se “na dúvida, em favor da sociedade” consiste em absurdo lógico-jurídico”. 

544
 - v. item 4.4 do presente trabalho.  
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Capitaneando essa corrente doutrinária que afasta a incidência do in dubio pro reo 

no juízo de confirmação da admissibilidade da acusação, JOSÉ FREDERICO 

MARQUES
545

 assinala, a esse respeito que, “nessa parte, não funciona o in dubio pro reo. 

Só se pode falar de não existência de prova suficiente para a pronúncia, quando a dúvida 

ocorrer no campo da tipicidade, ou quando se der no setor da suspeita de autoria”. 

A origem precisa da adoção do in dubio pro societate pela doutrina na análise sobre 

a pronúncia é desconhecida. Contudo, o mesmo raciocínio do in dubio pro societate, ainda 

que sem essa nomenclatura, já era utilizada por VINCENZO MANZINI
546

 para o envio do 

acusado para a fase final do juízo oral no processo penal italiano, pelo menos, desde a 

década de 1940, quando afirma, a propósito da aplicação do in dubio pro reo em relação à 

valoração da prova na decisão do juiz nos debates finais, que: “... na dúvida, o juiz tem 

                                                 
545

 - A instituição do Júri. São Paulo: Saraiva, 1963, v. I, p. 226. Esse raciocínio foi seguido por grande parte 

da doutrina durante muitas décadas no Brasil. Nesse sentido, NASSIF, Aramis. Júri: Instrumento da 

soberania popular. 2ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 78, ao excluir a primeira fase do 

procedimento do júri do âmbito de atuação da presunção de inocência, afirma que: “a referida fase tem a 

denominação de judicium accusationis e, por versar sobre competência, opera com o princípio do in dubio 

pro societate, que na verdade não significa que seja em favor da acusação , mas sim, em favor do 

julgamento pelo juiz natural que é o Conselho de Sentença”. Em obra posterior, NASSIF, Aramis. O novo 

júri brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 58, mitiga a aplicação do in dubio pro societate 

na decisão de pronúncia se, contudo, afastá-lo expressamente: “Severos debates desenvolvem-se em torno da 

pronúncia no tanto que trata da valorização da prova  exclusivamente inquisitorial. Existem correntes que 

defendem, em nome do princípio n dubio pro societate, a pronunciação, e outros que rejeitam esta 

possibilidade. Estou que é mais correta a segunda”. Confira-se, ainda, o posicionamento de GOMES, Márcio 

Schlee. Júri: limites constitucionais da pronúncia. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2010, pp. 73/79, 

para quem o n dubio pro societate em nada afronta a Constituição ou qualquer princípio basilar de Justiça, 

assevera que: “O in dubio pro societate simplesmente traduz que, em havendo possibilidade de condenação, 

duas ou mais vertentes probatórias ou jurídicas, a decisão deve ser do Júri, frise-se, por ordem constitucional. 

Tal princípio não pode ser lido como uma chancela ao constrangimento de réus, julgamentos inúteis e, assim, 

injustos e ilegais. Ora, não se pode perder de vista a soberania do Júri e o princípio do juiz natural, a força da 

instituição, a justiça feita, nos casos dos crimes dolosos contra a vida, pela própria comunidade, exemplo de 

democracia”; além de LIMA, Marcellus Polastri. Curso de Processo Penal. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2009, v. III, p. 149, ao dispor que “Apesar de corrente minoritária que enfatiza poder imperar nesta fase 

o n dubio pro reo, na verdade, em vista da especial natureza de tal decisão, aqui teremos uma inversão, 

imperando o in dubio pro societate, pois não se trata de uma condenação e, existindo dúvida, não se pode 

subtrair a hipótese do seu juízo constitucional, ou seja, o plenário do júri, onde, aí sim, terá inteira aplicação o 

brocardo in dubio pro reo”. Também nessa mesma linha, v. MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo penal. 18ª 

ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 499. Vale registrar o entendimento diverso de OLIVEIRA, Eugenio Pacelli de. 

Curso de Processo Penal. 15ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 715, que concorda com os 

fundamentos de aplicação do in dubio pro societate na pronúncia sem, contudo, aceitar a sua incidência em 

uma ordem processual garantista, ao afirmar que: “não se pode perder de vista que a competência para o 

julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, conforme exigência e garantia 

constitucional. Por isso, só excepcionalmente é que tal competência poderá ser afastada. Na fase de 

pronúncia, o que se faz é unicamente o encaminhamento regular do processo ao órgão jurisdicional 

competente, pela inexistência das hipóteses de absolvição sumária e de desclassificação”.  

546
 - Tratado...cit., v. I, pp. 153/154. Afirma-se que Manzini utilizava o raciocínio travestido do in dubio pro 

societate pelo menos desde a década de 1940, pois, a obra desse autor utilizada no presente trabalho é a 

tradução da terceira edição original datada de 1949, sem embargo da primeira edição de seu famoso Tratado 

de Direito Processual Penal datar de 1914.   
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sempre a obrigação moral de se ater à conclusão menos desfavorável à liberdade do 

imputado, não assim o juiz instrutor que, na dúvida, a qual não deve se confundir com a 

insuficiência de provas, deve remeter a juízo”. 

Conquanto ocorre atualmente com a pronúncia, também naquela época se advogava 

a afirmação do in dubio pro reo apenas para o julgamento de mérito final, excluindo-o dos 

juízos de admissibilidade sobre a acusação.  

Dessa maneira, se se pode atribuir a Enrico Ferri a construção político-jurídica que 

dá sustentação ao in dubio pro societate para a interpretação da norma penal, pode-se 

atribuir a Vincenzo Manzini a sua utilização no juízo instrutório da causa ao se afastar o in 

dubio pro reo desse momento decisório.  

Na jurisprudência é abundante, senão unânime, a aplicação do in dubio pro 

societate quando houver dúvida na fase da pronúncia, pois, na ótica dos Tribunais Pátrios, 

em regra, cabe ao Conselho de Sentença, na dúvida, a decisão sobre o mérito da causa, não 

podendo o magistrado sobrepor-se a essa competência constitucional
547

.  

                                                 
547

 - No Supremo Tribunal Federal, desde a década de 1970, já se empenhava o fundamento existente por trás 

do in dubio pro societate, contudo, sem que o Pretório Excelso o afirmasse expressamente ou afastasse o in 

dubio pro reo na pronúncia, conforme se vê no RE 80425-MT, Segunda Turma, Rel. p/ acórdão Min. 

Cordeiro Guerra, julgado em 13/05/1975, m.v, decidindo questão referente a dúvida sobre o dolo eventual ou 

a culpa consciente em um homicídio ocorrido no trânsito, asseverou: “...o acórdão fixou-se no dolo eventual, 

por considerar que o recorrente agiu por motivo egoístico; não violou a lei penal, fez a análise dos fatos e não 

o condenou, deu ao Júri, que é o tribunal competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, a chance de 

decidir, com liberdade muito maior que o juiz togado, se houve culpa ou dolo. O acórdão deferiu ao Júri o 

julgamento dos fatos, para dar a definição jurídica que lhes seja própria. (...). Não conheço do recurso, 

inclusive porque ensejo ao Júri o deslinde final, com uma liberdade muito maior para apreciar o fato”.  

(sem destaques no original). Contudo, no Pretório Excelso, o primeiro julgado no qual se identificou, de 

maneira expressa, o afastamento do in dubio pro reo no juízo de confirmação da admissibilidade da acusação 

foi o HC 64051-MA, Segunda Turma, Rel. Min. Carlos Madeira, DJ de 10 10 1986, v.u, ao dispor que: “nos 

termos do art. 408 do C.P.Penal, não é necessária a prova incontroversa da co-autoria na consumação do 

homicídio para que o acusado seja pronunciado. Basta, para tanto, que o juiz se convença do concurso. Para 

tal convencimento não cabe a invocação do princípio in dubio pro reo, pois, se há dúvida, o Júri 

decidirá” (sem destaques no original). No Superior Tribunal de Justiça, o pioneirismo no acatamento do in 

dubio pro societate se deu com o REsp 54763-DF, Sexta Turma, Rel. Min. Anselmo Santiago, DJ de 

16 06 1997, v.u, ao admitir que: “na duvida sobre a existencia de qualificadora, esta deve ser incluida na 

pronuncia, para posterior apreciação pelo tribunal do júri. Nessa fase, a questão se decide pro 

societate e não pro reo” (sem destaques no original). Nos Tribunais de Justiça também se encontram há 

muito decisões aplicando o in dubio pro societate para a pronúncia: No Tribunal de Justiça de São Paulo, na 

década de 1970, decidiu-se que: “Para a pronúncia a lei impõe a certeza do delito e a existência de indícios de 

que o réu concorrera paea o mesmo. A lei não exige veemência de prova indiciária, in dubio pro societate. 

Somente em Plenário é que vigora o in dubio pro reo...”(TJSP, Rec. 131.963, 2  Câmara, Rel. Bomfim 

Pontes, julgado em 9/05/1977) (sem destaques no original). No Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 

desde a década de 1980 se decide a pronúncia com fundamento no in dubio pro societate, verbis: “Na fase da 

pronúncia, qualquer aspecto discutivel no tocante a culpabilidade do acusado ha de ser encarado 

segundo o principio do in dubio pro societate , impondo-se, pois, sejam levados a apreciacao do tribunal 
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Nos Tribunais também impera soberana a aplicação do in dubio pro societate, em 

caso de dúvida, em relação à exclusão das circunstâncias qualificadoras
548

 e em relação ao 

acolhimento da absolvição sumária
549

.  

Em ambos os casos, portanto, a jurisprudência consagrou o entendimento de que só 

se afasta qualificadora se for manifestamente improcedente e só se absolve sumariamente o 

réu quando houver prova unívoca, certeza absoluta da existência de uma excludente de 

ilicitude.  

 A doutrina seguiu majoritariamente o mesmo raciocínio do in dubio pro societate a 

respeito da exclusão de qualificadoras na pronúncia
550

 e da absolvição sumária
551

, 

                                                                                                                                                    
popular todos os casos em que nao houver limpida, cristalina, inquestionavel prova indicativa da total 

inviabilidade da pretensao acusatória”. (TJRS, Recurso Crime n  600253652, Primeira Câmara Criminal, Rel. 

Des. Jorge Alberto de Moraes Lacerda, julgado em 04/03/1981) (sem destaques no original). Atualmente o 

posicionamento dos Tribunais pátrios é exatamente é o mesmo, a propósito, no Supremo Tribunal Federal, v., 

por todos o HC 540999-SP, Primeira Turma, Rel. Min. Menezes Direito, DJ de 20/06/2008, m.v; no Superior 

Tribunal de Justiça, v. por todos, o STJ, HC 152.116-SP, Quinta Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia 

Filho, DJe: 24/05/2011. v.u. No Tribunal de Justiça de São Paulo, v., por todos, o Recurso em Sentido Estrito 

nº 0001866-30.2007.8.26.0024, Quinta Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio Ribas, julgado em 

24/11/2011, v.u. No Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios v., por todos, o RSE 

20070210071786, Primeira Turma Criminal, Rel. Des. Mario Machado, DJ de 01/03/2010.  

548
 - Por todos, v., no Supremo Tribunal Federal, o HC 94280-RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, 

DJ de 14 05 2010, v.u: “...há problemática das qualificadoras há de ser dirimida pelo Juízo natural – o 

Tribunal do Júri -, inclusive sob o ângulo do critério subjetivo considerada a prática criminosa a inviabilizar a 

defesa da vítima...”  e no Superior Tribunal de Justiça, o Recurso Especial nº 1.122.263-RS Sexta Turma, 

Rel. Min. Og Fernandes, DJe: 11 04 2011, v.u: “Não se desconhece, é importante ressaltar, a jurisprudência 

desta Corte e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, havendo dúvida, por menor que seja, a 

respeito da incidência ou não de determinada qualificadora, deve-se reservar ao Tribunal do Júri a 

análise detalhada do mérito da acusação”. (sem destaques no original). 

549
 - Por todos, v., no Superior Tribunal de Justiça: HC 25858-RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton 

Carvalhido, DJ de 01 08 2005: “Absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da 

jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a 

demonstrá-la de forma peremptória (Código de Processo Penal, artigo 411)”  e no Tribunal de Justiça de São 

Paulo: Recurso em Sentido Estrito nº 0001889-78.2008.8.26.0302, Quinta Câmara de Direito Criminal, Rel. 

Des. Sérgio Ribas, julgado em 24 11 11, v.u.: “... em relação à absolvição sumária por existência de 

excludente de ilicitude, verifica-se a necessidade de que o conjunto probatório aponte, com certeza absoluta 

(...) a Absolvição Sumária só poderá ocorrer quando devidamente demonstrada, não bastando existência de 

indícios, sendo que, na dúvida, a mesma deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença”. (sem destaques 

no original).  

550
 - Nesse sentido, majoritariamente assinala MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual 

Penal. Campinas: Millennium, 2003, v. III, p. 219, que “o juiz deve admitir provadas as circunstâncias 

qualificativas do crime sempre que não se convença firmemente de sua inexistência”  e MIRABETE, Julio 

Fabbrini. Processo penal...cit., p. 500: “Tratando-se de pronúncia, as qualificadoras só podem ser excluídas 

quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, vigorando aqui também o in dubio pro 

societate”. Em sentido oposto, e de forma minoritária, preconizando uma análise mais acurada da 

qualificadora na pronúncia, AQUINO, Álvaro Antônio Sagulo Borges de. A função garantidora da 

pronúncia. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, pp. 142/143,  assinala que “o art. 408 do código de processo 

penal deixa claro que o juiz, na pronúncia, deve desempenhar uma atividade de cognição diversa daquela 

realizada quando do recebimento da denúncia, bem como proceder ao exame do mérito, ao contrário do que 
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exigindo-se a prova incontroversa, estreme de dúvidas, tanto para a primeira, quanto para 

a hipótese exculpatória.  

 Nesse quadro, percebe-se que o fundamento jurisprudencial para a utilização do in 

dubio pro societate na análise sobre a confirmação ou não da admissibilidade da acusação é 

a necessidade de manutenção da competência constitucional do Júri para o julgamento dos 

crimes dolosos contra a vida, o qual, por ter essa competência, seria mais livre para 

apreciar os fatos.  

 Não há, assim, qualquer discussão a respeito do aspecto probatório desse brocardo e 

sobre as regras de distribuição do ônus da prova no processo penal para saber se é legítimo 

e válido o afastamento do in dubio pro reo no instante processual da pronúncia.  

 O que se deve empreender é, então, a análise sobre a legitimidade do in dubio pro 

societate na ordem jurídica brasileira e sobre a validade de sua utilização no processo penal 

como critério de decisão, especialmente na pronúncia, nosso objeto central.    

 

4.6. Razões para a ilegitimidade e invalidade do in dubio pro societate 

como critério de decisão no caso de dúvida sobre a confirmação da 

admissibilidade da acusação 

 Conforme já exposto, nem mesmo o maior esforço histórico conseguiu vislumbrar a 

existência do in dubio pro societate em qualquer ordenamento jurídico em qualquer época, 

seja positivado, seja como princípio, regra ou critério de decisão.  

                                                                                                                                                    
se afirma. E, na condição de juiz natural da causa que o juiz togado pronuncia e deve examinar a 

qualificadora articulada na denúncia”.  

551
 - Na doutrina de ontem, v., por todos, FREDERICO MARQUES, José. A instituição...cit., p. 226: “Ainda 

mesmo que haja dúvidas, no espírito do magistrado, sobre esses dois elementos do crime (antijuridicidade ou 

culpabilidade), não pode o juiz impronunciar. Nessa parte, não funciona o in dubio pro reo”. Na doutrina de 

hoje, por todos, v. ZANOIDE DE MORAES, Maurício. Presunção de inocência...cit., p. 424, ao afirmar que 

“Caso haja dúvida do julgador quanto à existência de causa que exclua o crime ou isente o réu de pena ou, 

ainda, não tenha certeza quanto a ser ou não o fato atípico, deverá seguir para a próxima fase processual 

diante do Tribunal do Júri. Nessas hipóteses, a dúvida não cria a incidência do in dubio pro reo , uma vez 

que remanesce a certeza judicial quanto à materialidade e a autoria e, portanto, a imputação se mostra 

legítima para ultrapassar mais esse juízo de admissibilidade”.  
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 O que se viu, na realidade, foi a negação paulatina do in dubio pro reo como regra 

de interpretação da norma penal por parte da Escola positiva italiana, abrindo-se o caminho 

para a negação desse critério em outras áreas até chegar à interpretação e valoração da 

prova como ocorre com a decisão de pronúncia.  

 Ao se delimitar a análise da legitimidade do in dubio pro societate no espaço atual 

do direito brasileiro não há como sustentá-la por duas razões básicas: a primeira se dá pela 

absoluta ausência de previsão legal desse brocardo e, ainda, pela ausência de qualquer 

princípio ou regra orientadora que lhe confira suporte político-jurídico de modo a ensejar a 

sua aplicação
552

; a segunda razão se dá em face da existência expressa da presunção de 

inocência no ordenamento constitucional brasileiro, conferindo, por meio de seu aspecto 

probatório, todo o suporte político-jurídico do in dubio pro reo ao atribuir todo o ônus da 

prova à acusação, desonerando o réu dessa incumbência probatória
553

.  

 A utilização do in dubio pro societate é, portanto, ilegal e ilegítima por absoluta 

ausência de fundamento legal e político, não se podendo forçar o seu uso como se fosse um 

instituto acobertado pelo nosso ordenamento jurídico-penal.    

 Além disso, a existência expressa do in dubio pro reo como manifestação 

probatória da presunção de inocência não permite que a dúvida favoreça a parte detentora 

do ônus da prova, o que acarretaria exatamente o seu sentido inverso como ocorre com o in 

dubio pro societate em que a dúvida favorece a parte descumpridora do seu ônus.  

 O emprego acrítico do in dubio pro societate no processo penal brasileiro e, em 

especial, na pronúncia, na justificativa de que a competência constitucional não pode ser 

subtraída, retira o verdadeiro foco da questão estampada por trás desse critério de decisão, 

a saber, o seu inafastável aspecto probatório.  

 Assim, a assertiva de que na dúvida deve o acusado ser remetido a julgamento 

popular coloca de lado toda a matéria referente ao ônus da prova da acusação em prol da 

                                                 
552

 - Nesse sentido, ZANOIDE DE MORAES, Maurício. Presunção de inocência...cit., p. 412: “O in dubio 

pro societate  não encontra qualquer previsão legal em nosso ordenamento jurídico, seja em nossa atual 

Constituição, seja em nosso Código de Processo Penal de 1940”  e CHOU R, Fauzi Hassan. Júri: reformas, 

continuísmos e perspectivas práticas. Rio de Janeiro: umen Juris, 2009, pp. 96 97: “Tal princípio  não 

existe fora do seu mero emprego retórico e ele nada mais é que fruto direto das manipulações ideológicas que 

alteraram as estruturas do Tribunal do Júri e que afastaram o juiz natural do momento da admissibilidade”.  

553
 - Nesse sentido, v. BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova...cit., itens 5.5.6 e 5.5.7.  
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manutenção da competência do Tribunal do Júri sem se verificar efetivamente se esse ônus 

acusatório foi plenamente satisfeito, ou seja, se a acusação produziu prova suficiente da 

alta probabilidade da autoria ou da participação e da certeza da existência do fato exigidas 

para a decisão de pronúncia.  

 Por essa razão se conclui que o in dubio pro societate não possui legitimidade para 

subsidiar qualquer decisão em matéria penal, sobretudo a decisão de pronúncia, na qual já 

existe razoável material probatório.  

 Ademais, ainda que se deseje conferir legitimidade ao in dubio pro societate como 

fundamento para “assegurar” a competência constitucional do Tribunal do Júri, a sua 

utilização não se sustenta juridicamente ao se analisar a sua validade como critério de 

decisão para a pronúncia, não resistindo, assim, a uma análise mais aprofundada.  

 Consoante já se afirmou
554

, a pronúncia tem a função de verificar a confirmação da 

admissibilidade da acusação garantindo a análise da consistência e evolução da acusação 

inicialmente admitida. Isso se faz com a análise do material probatório inicialmente 

pretendido com a denúncia em cotejo com a prova efetivamente produzida com a instrução 

preliminar contraditória.  

 Nesse particular, com a denúncia, o órgão acusatório propõe ao juízo o 

desenvolvimento de uma acusação formal para que seja inicialmente admitida e, ao final da 

instrução criminal, seja confirmada ou não pela sentença de mérito pelo mesmo juízo que a 

admitiu
555

.  

 No caso do procedimento especial dos crimes de competência do Tribunal do Júri, a 

situação difere de todos os demais procedimentos penais, pois, o juízo que inicialmente a 

admite não é o mesmo que verificará a sua procedência final, senão os jurados do Júri
556

.  

 Além disso, o procedimento do Júri possui, de forma exclusiva, de um momento 

decisório para analisar a consistência da atividade acusatória, cotejando a sua evolução 

com o pretendido na denúncia.  

                                                 
554

 - v. item 2.8 do presente trabalho.  

555
 - Os procedimentos penais comuns (ordinário, sumário e sumaríssimo) estão previstos no Livro II, título I, 

capítulo I, do Código de Processo Penal e denominam a sua instrução de instrução criminal .  

556
 - Livro II, Título I, Capítulo II, Seção I, do Código de Processo Penal. Esse procedimento denomina a sua 

instrução de instrução preliminar .  
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 Desse modo, a diferença fundamental entre o procedimento do Júri e todos os 

demais é, ao lado do julgamento popular, a possibilidade de análise da consistência e 

evolução da acusação ao longo do procedimento por meio do chamado juízo de 

confirmação da admissibilidade da acusação antes do julgamento sobre a procedência ou 

improcedência final da demanda, o que não existe nos demais procedimentos penais, nos 

quais o julgamento sobre a procedência da demanda é realizado após a instrução criminal.  

 Com isso, para que a pronúncia cumpra a sua função e se perfaça, é imprescindível 

que a acusação inicialmente admitida evolua a ponto de ser confirmada pela instrução 

preliminar, ou seja, que a proposta pretendida pela acusação tenha se confirmado em 

relação à certeza da existência do fato e à alta probabilidade da autoria ou da participação.  

 Nesse particular, a pronúncia significa, na prática, a superação exitosa da etapa da 

instrução preliminar do procedimento do Júri e o êxito, até aquele momento, do pleito 

acusatório, confirmando-se a acusação admitida
557

.   

 Sendo essa análise eminentemente probatória, a dúvida sobre o conteúdo da 

pronúncia significa que algo não se confirmou em relação à acusação inicialmente 

admitida e que essa acusação não evoluiu para legitimar a pronúncia, não havendo que se 

falar em in dubio pro societate
558

.  

 Para a pronúncia se está a falar em quantum de prova, i.e, em cumprimento do 

standard de prova necessário para a sua confirmação, daí se afirmar que essa análise 

estritamente probatória não pode, nesse momento, dar lugar à discussão sobre a 

competência constitucional do Júri.  

                                                 
557

 - Segundo ZANOIDE DE MORAES, Maurício. Presunção de inocência...cit., p. 414, “...a cada fase, 

desde a investigação até a decisão final de mérito, a persecução só poderá caminhar ao se mostrar legítima. 

Essa legitimidade, por sua vez, depende da eficácia/adequação do material probatório incriminador 

apresentado pelo órgão da acusação”.  

558
 - Nessa mesma linha é a lição de ZANOIDE DE MORAES, Maurício. Presunção de inocência...cit., p. 

423, ao afirmar que “...entre o recebimento da denúncia e o momento de se decidir ou não pela pronúncia, há 

toda uma fase de instrução processual preliminar durante a qual a acusação tem o ônus de incrementar e 

robustecer o material probatório constante da denúncia a fim de que a legitimidade da imputação possa passar 

por mais esse filtro cognitivo”. Para PITOMBO, Sérgio Marcos de Moraes. Pronúncia...cit., p. 13: “...em 

face da contingente dúvida, sem remédio, no tocante à prova – ou melhor, imaginada incerteza – decide-se 

em prol da sociedade. Dizendo de outro modo: se o acusador não conseguiu comprovar o fato, constitutivo 

do direito afirmado, posto que conflitante despontou a prova, então se soluciona a seu favor, por absurdo. 

Ainda porque não provou ele o alegado, em face do acusado, deve decidir-se contra o último. Ao talante, por 

mercê judicial o vencido vence, a pretexto de que se favorece a sociedade: in dubio contra reum”.   
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 Definitivamente, valoração da prova na pronúncia e competência constitucional do 

Júri são coisas distintas e não correlatas.  

 Não há dúvida de que o Júri detém a competência para julgar os crimes dolosos 

contra a vida, desde que a acusação admitida evolua e seja confirmada quanto à certeza da 

existência do fato e à alta probabilidade da autoria ou da participação
559

. Antes disso, 

porém, a competência constitucional do Júri segue em espera e não pode servir como 

fundamento (probatório) para justificar e garantir o julgamento final, pois, a pronúncia que 

é o pressuposto do julgamento pelo Júri, e não o contrário.  

 Não existe regra ou princípio que consubstancie um in dubio pro júri como 

pretende, na prática, o in dubio pro societate, pois, nesse momento a análise é tão somente 

de carga probatória e de seu cumprimento, e não de fixação ou delimitação de 

competência.  

 Sendo assim, não se trata de um conflito de competência entre o magistrado e o 

Tribunal do Júri popular como aparentemente coloca o in dubio pro societate, mas, de 

verdadeiro escalonamento de competência, pois, só haverá o julgamento pelo Júri se 

houver a confirmação da admissibilidade da acusação pelo magistrado
560

.  

 Com efeito, o magistrado é tão juiz natural para a análise sobre a confirmação da 

admissibilidade da acusação quanto o Júri para os crimes dolosos contra a vida. Trata-se de 

                                                 
559

 - Nesse sentido, ZANOIDE DE MORAES, Maurício. Presunção de inocência...cit., p. 414, ao aduzir o in 

dubio pro societate como violador da presunção de inocência, assevera que “a praxe jurisprudencial que 

afirma a existência do in dubio pro societate  não nega (nem poderia) a lógica constitucional antes 

expendida. Parte, porém, de outra base racional, entendendo que, como impera a dúvida até que  se chegue à 

decisão definitiva, não se pode obstar a persecução penal até que esta chegue ao final. Ocorre, porém, que, ao 

pensar desta forma, deixam-se de lado momentos importantes do curso persecutório, quais sejam, aqueles 

momentos em que cabe ao juiz decidir se a persecução, que até ali se desenvolveu, tem legitimidade para 

continuar”. No mesmo sentido, mas com outras palavras, se manifesta GRECO FI HO, icente. uestões 

polêmicas sobre a pronúncia. In Tribunal do Júri: estudo sobre a mais democrática instituição jurídica 

brasileira. Coordenação de Rogério auria Tucci. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 120: “Não se 

nega que o júri seja o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, mas o é somente para os casos em que a 

garantia da liberdade esteja preservada pela triagem feita pelo juiz togado da primeira fase...”. Por fim, 

assevera AQUINO, Álvaro Sagulo Borges de. A função garantidora...cit., pp. 142 143, que “Se não há 

dúvida de que o Tribunal do Júri é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, pois a própria 

Constituição da República é expressa neste sentido, ao dispor a respeito da competência do júri, também não 

há dúvida de que o Juiz togado também é o juiz natural da causa, da mesma forma que o Conselho de 

Sentença”.   

560
 - Nesse sentido, AQUINO, Álvaro Antônio Sagulo Borges de. A função garantidora...cit., pp. 144/145: 

“...o Tribunal do Júri, como juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, existe se e quando o Juiz 

togado admite crime de sua competência na pronúncia”.  
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um procedimento escalonado que depende de uma pronúncia para concretizar a 

competência constitucional do Tribunal do Júri.  

 Para se legitimar o julgamento pelo Júri há que se passar pelo caminho da 

pronúncia de forma exitosa.   

 Exemplo semelhante ocorre com a Lei n. 1.079/50, que dispõe sobre os crimes de 

responsabilidade a propósito da acusação e julgamento em imputação ao Presidente da 

República ou Ministro de Estado, no qual o julgamento sobre a confirmação da 

admissibilidade da acusação é feita pela Câmara dos Deputados
561

 e, somente se a mesma 

for confirmada é que segue o feito para julgamento no Senado Federal, que é o juiz natural 

constitucionalmente afirmado para o julgamento desses crimes
562

.  

 Nos termos da própria ei n. 1.079 51, em seu artigo 80, “nos crimes de 

responsabilidade do Presidente da República e dos ministros de Estado, a Câmara dos 

Deputados é tribunal de pronúncia e o Senado Federal, tribunal de julgamento”.  

 Nesse caso não se afirma o in dubio pro societate, ou seja, que na dúvida sobre 

alguma circunstância fática do fato imputado se deve pronunciar o acusado por ser o 

Senado o juiz natural para o julgamento do feito, até porque essa análise é feita por órgão 

diverso como ocorre exatamente na confirmação da admissibilidade da acusação no 

procedimento do Júri.  

 A despeito de se tratar de um exemplo de competência jurisdicional (constitucional) 

do Poder Legislativo Federal
563

 e, por essa razão, distante do procedimento do Tribunal do 

Júri, equivale a este no aspecto da admissibilidade da acusação para o posterior 

                                                 
561

 - Art. 23, § 1º, da Lei n. 1.079/50 (Capítulo II – da acusação): “Se da aprovação do parecer resultar a 

procedência da denúncia, considerar-se-á decretada a acusação pela Câmara dos Deputados”.  

562
 - Art. 24, da Lei n. 1.079/50 (Capítulo III - do julgamento): “Recebido no Senado o decreto de acusação 

com o processo enviado pela Câmara dos Deputados e apresentado o libelo pela comissão acusadora, 

remeterá o Presidente cópia de tudo ao acusado, que, na mesma ocasião e nos termos dos parágrafos 2º e 3º 

do art. 23, será notificado para comparecer em dia prefixado perante o Senado”. Registre-se que esse 

procedimento foi confirmado e repetido pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 86: “Admitida a 

acusação contra o Presidente da República, por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a 

julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado 

Federal, nos crimes de responsabilidade”. (sem destaques no original). 

563
 - Art. 52, CF/88, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 23/99: “Compete privativamente ao 

Senado Federal: I - processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de 

responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da 

Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles”.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc23.htm#art52i
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julgamento, servindo-se para demonstrar que, em caso de procedimento escalonado em 

fases e com competências distintas, não deve a competência para o julgamento sobrepor à 

competência para admitir ou não a acusação. 

 Enfim, caso remanesça a dúvida sobre a existência do fato e/ou sobre a alta 

probabilidade da autoria ou participação no juízo de confirmação da admissibilidade da 

acusação no procedimento do Júri, deve-se impor a decisão de impronúncia
564

, pois foi a 

solução que o próprio texto legal criou para o não convencimento acerca desses aspectos. 

 Ademais, a dúvida na pronúncia equivale ao não convencimento do magistrado, 

configurando o modelo legal da impronúncia.   

 Em relação às qualificadoras, o raciocínio deve ser o mesmo para rechaçar o 

entendimento de que a dúvida sobre a sua existência equivalha à sua admissão com base na 

propalada competência constitucional do Júri para julgamento dos crimes dolosos contra a 

vida, como pensa a quase unanimidade da jurisprudência nacional
565

.  

 Com efeito, a análise de uma circunstância qualificadora deve se dar da mesma 

forma como se analisa a decisão de pronúncia e, caso reste alguma dúvida sobre a sua 

verificação é porque não se produziu o quantum de prova suficiente para demonstrá-la à 

exaustão, merecendo, portanto, a sua exclusão caso a dúvida persista.  

 Não se pode pretender confundir a determinação legal de especificar as 

qualificadoras
566

 com a redução do âmbito de cognição da mesma a ponto de eximir o juiz 

de valorar a prova relativa a ela devidamente.  

 A análise da qualificadora é estritamente probatória e a sua cognição deve possuir a 

mesma profundidade da cognição da pronúncia no plano vertical até mesmo pelas 

consequências relevantes que podem ocorrer para o imputado
567

. 

                                                 
564

 - Nesse sentido, BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova...cit., p. 391; e PITOMBO, 

Sérgio Marcos de Moraes. Pronúncia...cit., p. 15.  

565
 - v. item 4.5, nota n. 77.  

566
 - Art. 413,  1 , do Código de Processo Penal: “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação 

da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz 

declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias 

qualificadoras e as causas de aumento de pena”. (sem destaques no original). 
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 O que deve haver com as circunstâncias qualificadoras é a limitação de sua 

motivação para coibir as indevidas afirmações de certeza de sua ocorrência, evitando-se 

influenciar subjetivamente os jurados, por essa razão o texto legal determina que se limite 

à fundamentação à afirmação da existência do fato e da alta probabilidade da autoria.  

 Ocorre que com essa limitação à motivação de uma circunstância qualificadora do 

crime, fica o acusado sem saber as razões pelas quais o magistrado acolhera a majorante.  

 Sendo assim, admitir a dúvida e a mera menção para o acolhimento de uma 

circunstância qualificadora equivale a reduzir a sua análise probatória para torná-la 

inexistente a pretexto de não influenciar os jurados, pois, a profunda cognição que se deva 

realizar na análise da qualificadora fica esvaziada pela limitação legal à sua 

fundamentação.  

 No caso da absolvição sumária, também não há espaço para o in dubio pro societate 

em face de que a dúvida deve igualmente favorecer o imputado pelas idênticas razões já 

apontadas em relação à pronúncia e às qualificadoras, a saber, a dúvida como ausência de 

algum elemento caracterizador da ilicitude ou da culpabilidade.  

 Importa registrar substanciosa doutrina que assevera a ausência do in dubio pro reo 

na absolvição sumária ao lecionar que “caso haja dúvida do julgador quanto à existência de 

causa que exclua o crime ou isente o réu de pena ou, ainda, não tenha certeza quanto a ser 

ou não o fato atípico, deverá seguir para a próxima fase processual diante do Tribunal do 

Júri. Nessas hipóteses, a dúvida não cria a incidência do in dubio pro reo , uma vez que 

                                                                                                                                                    
567

 - A Lei n. 8.072/90 (Lei de crimes hediondos) configura o crime de homicídio qualificado como crime 

hediondo  (art. 1 , I, parte final), impondo-lhe diversos gravames penais como, por exemplo, a vedação de 

anistia, graça ou indulto (art. 2º, I); progressão de regime, somente após o cumprimento de 2/5 da pena, se o 

apenado for primário, e de 3/5, se reincidente. (art. 2º, § 2º); e prisão temporária com duração de até 30 dias 

(art. 2º, 4º). Nesse mesmo sentido é a advertência de STRECK, Lênio Luiz. Tribunal do Júri: símbolos e 

rituais. 3ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998, pp. 94/95, ao afirmar que “A discussão acerca da 

pronúncia e seus critérios/limites assume proporções que merecem uma reflexão mais aprofundada por parte 

da comunidade jurídica no que se refere à hipótese de o homicídio ser qualificado. Isto porque existem 

decisões do Superior Tribunal de Justiça que apontam para a limitação do poder do Juiz de excluir 

qualificadora constante na denúncia. É evidente que, em uma análise preliminar, é possível dizer que esse 

entendimento tem o condão de fortalecer o Tribunal do Júri. Porém, a questão assume relevância, na medida 

em que qualquer qualificadora transforma o crime de homicídio em hediondo, cujas consequências – 

gravíssimas – são absolutamente diversas das que decorrem do crime de homicídio simples”.  
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remanesce a certeza judicial quanto à materialidade e a autoria e, portanto, a imputação se 

mostra legítima para ultrapassar mais esse juízo de admissibilidade”
568

.  

 O raciocínio acima exposto é, em princípio, correto, porém, não leva em 

consideração o fato de que sempre para se reconhecer uma excludente de ilicitude ou 

culpabilidade, deve-se dar o fato típico como propriamente existente e reconhecida a alta 

probabilidade da autoria ou da participação, caso contrário, sendo controversa a autoria ou 

a existência do fato, não se analisa a hipótese de absolvição sumária por uma excludente de 

ilicitude ou de culpabilidade.   

 Dessa maneira, com exceção das hipóteses dos incisos I e II, do artigo 415, do 

Código de Processo Penal, que tratam especificamente da comprovação da inexistência do 

fato
569

 e da autoria
570

 para a absolvição sumária, todas as demais hipóteses, 

necessariamente, impõem a comprovação da existência do fato e da alta probabilidade de 

sua autoria ou participação
571

.  

 Com efeito, só se pode falar em absolvição sumária caso superada a discussão a 

respeito da comprovação do fato e da alta probabilidade de sua autoria ou participação.  

 Portanto, não há razão para se afastar a absolvição sumária em caso de dúvida sobre 

algum ponto referente à excludente de ilicitude, pois, se a dúvida permanece é porque a 

acusação não é consistente ou não evoluiu a ponto de asseverar a ilicitude ou culpabilidade 

da conduta apontada após o curso da instrução preliminar.  

 Daí não se poder onerar o acusado pela ausência de prova suficiente da ilicitude ou 

culpabilidade do imputado restando o in dubio pro reo como critério válido de decisão.  

 Finalmente, vê-se que, se outrora o in dubio pro societate imperava na doutrina, 

hodiernamente a doutrina defensora desse critério de decisão já não mais constitui a 

corrente majoritária, sendo superada por um novo pensamento que não mais aceita essa 

                                                 
568

 - ZANOIDE DE MORAES, Maurício. Presunção de inocência...cit., p. 424.  

569
 - Art. 415, do Código de Processo Penal: “O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, 

quando: I – provada a inexistência do fato”.  

570
 - Art. 415, do Código de Processo Penal: “O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, 

quando: II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato”.   

571
 - Art. 415, do Código de Processo Penal: “O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, 

quando: III – o fato não constituir infração penal; IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de 

exclusão do crime”. 
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imposição ilegítima e inválida preconizada pelo in dubio pro societate na pronúncia
572

, 

registrando-se até mesmo quem alterasse seu entendimento para afastar o in dubio pro 

societate e aplicar o in dubio pro reo em caso de dúvida sobre a pronúncia
573

.  

Além do aspecto probatório desprezado pelo in dubio pro societate, tem-se que esse 

brocardo é aplicado de forma controversa, na ponderação de que na dúvida se decide em 

favor da sociedade como se tudo o que é contra o réu fosse favorável à sociedade, em uma 

interpretação totalmente equivocada e distante da realidade. 

O julgamento de um acusado pelo Júri não é nem favorável nem contrário ao 

interesse social, mas consequência da análise probatória escorreita que deve fazer o 

magistrado na pronúncia. Favorável ao interesse social é a condenação de quem tenha 

prova suficiente para a condenação e a absolvição onde estiver ausente essa suficiência da 

                                                 
572

 - Na lição de PITOMBO, Sérgio Marcos de Moraes. Pronúncia...cit., p. 13, “é fácil, na sequência, 

perceber que a expressão in dubio pro societate não exibe o menor sentido técnico. Em tema de direito 

probatório, afirmar-se “na dúvida, em favor da sociedade” consiste em absurdo lógico-jurídico”. Para 

JUNIOR, Aury Lopes. Introdução crítica...cit., p. 148, o “princípio” do in dubio pro societate não possui 

base constitucional, pois não foi recepcionado pela Constituição de 1988 e não pode coexistir com a única 

presunção constitucionalmente consagrada: a presunção de inocência e o In dubio pro reo”. Segundo 

BÁRTOLI, Márcio. O princípio “in dubio pro reo” na pronúncia (Jurisprudência comentada). in Revista 

Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo: Revista dos Tribunais, número especial de lançamento, 1992, p. 

132, “num processo penal democrático, onde vigora a idéia de uma igualdade de armas entre as partes, não 

há julgamento pro societate”. Ainda nesse sentido, CHOUKR, Fauzi Hassan. Júri...cit, p. 96 relata que, “num 

exercício de linguagem bastante casuístico, a jurisprudência vai respondendo no direito vivido  com 

decisões que buscam incentivar  a pronúncia. A lógica do raciocínio, na medida em que o juízo de 

admissibilidade não pertence ao juiz natural, é exatamente deixar que tudo se resolva em plenário”. Segundo 

BENTO, Patrícia Stucchi. Pronúncia: enfoque constitucional. São Paulo: uartier atin, 2008, p. 63: “A 

decisão de admissibilidade das causas penais dolosas contra a vida tem uma função garantidora, pois, se o 

magistrado togado não estiver convencido da probabilidade razoável de o acusado ser o autor da infração 

penal em questão, deverá pender sua avaliação decisória em seu favor e não da sociedade”. Também 

contrários ao in dubio pro societate na pronúncia, têm-se, ainda, RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 

10ª ed., 2ª tiragem. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 533; TORRES, José Henrique Rodrigues. 

Quesitação: a importância da narrativa do fato na imputação inicial, na pronúncia, no libelo e nos quesitos. In 

Tribunal do Júri: estudo sobre a mais democrática instituição jurídica brasileira. Coordenação de Rogério 

Lauria Tucci. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 229. BADARÓ, Gustavo. Ônus da prova...cit., item 

5.17; IRIBURE JÚNIOR, Hamilton da Cunha. A pronúncia no procedimento do Tribunal do Júri brasileiro. 

São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2009 (Tese de Doutorado em Direito), pp. 

461/463; ZANOIDE DE MORAES, Maurício. Presunção de inocência...cit., item 5.4.1.3.2.2; TOURINHO 

FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. 27ª ed. São Paulo: Saraiva, 2005, v. IV, p. 78, AQUINO, 

Álvaro Antônio Sagulo Borges de. A função garantidora...cit., pp. 140/150.  

573
 - Assim ocorreu com NUCCI, Guilherme de Souza. Júri...cit., pp. 89/90, outrora defensor do in dubio pro 

societate na pronúncia, afirmava que “havendo dúvida, esta resolve-se em favor da sociedade e não do réu. 

Embora o princípio do in dubio pro reo seja uma pedra basilar no direito processual, não é hipótese de aplicá-

lo na decisão de pronúncia, meramente interlocutória, que não põe fim ao processo e não analisa o mérito da 

acusação”. Contudo, esse autor mudou o seu posicionamento sobre o assunto em seu Tribunal do Júri...cit., 

p. 61, para afirmar que “É preciso cessar, de uma vez por todas, ao menos em nome do Estado Democrático 

de Direito, a atuação jurisdicional frágil e insensível, que prefere pronunciar o acusado, sem provas firmes e 

livres de risco. Alguns magistrados, valendo-se do criativo brocardo in dubio pro societate, remetem à 

apreciação do Tribunal do Júri as mais infundadas causas – aquelas que, fosse ele o julgador, certamente, 

terminaria por absolver”.  
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prova para a condenação, estendendo-se esse raciocínio para a pronúncia, impronúncia ou 

absolvição sumária nos procedimentos do Júri, em que o interesse social deve ser favorável 

para que pronuncie quem esteja com a existência do crime e a alta probabilidade da autoria 

provadas e para que absolva sumariamente se a prova da exculpatória estiver presente
574

.  

Com efeito, o interesse social deve estar sempre adstrito à observância rigorosa do 

devido processo penal independentemente para que lado ele penda.  

 Finalmente, o in dubio pro societate deve ser urgentemente excluído das decisões 

dos magistrados brasileiros e de todos os acórdãos de Tribunais nacionais para dar lugar ao 

único critério de decisão realmente legítimo e válido - o in dubio pro reo -, devendo, ainda, 

incidir em toda a extensão do processo penal, e não apenas no momento decisório final, 

pois, trata-se de um consectário lógico (probatório) da presunção de inocência e deve ser 

manejado em todas as decisões interlocutórias, não podendo ser cortado ou restringido para 

apenas um momento específico da persecução penal.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
574

 - TORRES, José Henrique Rodrigues. Quesitação...cit., p. 229, ao desconstituir o chamado interesse da 

sociedade no julgamento, assevera que “a sociedade não tem nenhum interesse em julgar alguém sem que 

estejam plenamente assegurados todos os seus direitos legais e constitucionais. O interesse da sociedade, que 

o juiz também deve observar, está na prevalência dos dogmas constitucionais e no cumprimento da lei, 

especialmente no que diz respeito às exigências do artigo 408 do Código de Processo Penal (...). O 

julgamento com base na dúvida não interessa à sociedade, que exige certeza fundamentada em todas as 

decisões judiciais”. (sem destaques no original). Em sentido aproximado, IRIBURE JÚNIOR, Hamilton da 

Cunha. A pronúncia...cit., p. 464, ao consignar que “se é certo que a sociedade detém o legítimo interesse em 

ver respeitada a ordem normativa, através da qual assegura ao acusado as garantias constitucionais, torna-se 

inadmissível levar alguém a julgamento num procedimento escalonado pautado na fragilidade ou 

insuficiência dos elementos de provas”.  
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CONCLUSÕES 

 

 A origem remota da decisão de pronúncia atualmente conhecida no Brasil está no 

contexto do procedimento das quaestiones perpetuae do antigo período acusatório do 

processo penal romano existente entre os séculos II e I a.C, o qual previa uma decisão 

chamada de nomen recipere, nomen deferre ou nomen receptio. 

A nomen recipere, assim como a pronúncia, realizava um segundo juízo de 

admissibilidade da acusação, além de se assemelhar à pronúncia quanto ao conteúdo 

acusatório, ao momento em que eram apreciadas, ao magistrado que a apreciava e, por fim, 

quanto à função que exercia no procedimento de enviar o acusado a julgamento popular. A 

nomen recipere e a pronúncia se aproximam externa e internamente.  

Após o procedimento das quaestiones perpetuae, verifica-se um juízo de 

admissibilidade da acusação no modelo clássico do júri inglês, o qual, com toda a 

influência que gerou no modelo de júri em diversos ordenamentos jurídicos, é o 

responsável pela moderna sistematização da fase de admissibilidade da acusação, em um 

claro aperfeiçoamento do modelo esculpido pelas quaestiones perpetuae. 

Essa sistematização mais apurada do juízo de admissibilidade da acusação se dá 

com a instituição do grand jury inglês originada no reinado de Henrique II com as Cortes 

de Clarendon no ano de 1.164.  

O juízo sobre o grand jury se revestiu de caráter de garantia do procedimento do 

júri inglês, rompendo-se com o modelo anterior que o vislumbrava como órgão de 

investigação e acusação, a partir do momento em que estabeleceu um corpo de jurados 

composto de 12 (doze) homens livres que realizavam a análise da “filtragem” de todo o 

conteúdo acusatório para determinar ou não o prosseguimento do feito a julgamento final 

pelo petty jury,  

A origem da pronúncia nas Ordenações do Reino de Portugal se dá com as 

Ordenações Philipinas, ao prever a pronúncia como a sentença do juiz que declarava o réu 

suspeito do delito quando provado o crime e descoberta a sua autoria com base na análise 

do corpo de deito e dos indícios de autoria. 
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A pronúncia das Ordenações Philipinas, embora não remetesse a causa a 

julgamento, realizava um juízo (prévio) de admissibilidade da acusação se aproximando do 

conteúdo e requisitos da atual decisão de pronúncia desde o seu ingresso no Brasil.  

 O ingresso do juízo de admissibilidade da acusação no Brasil se dá com a própria 

Constituição Política do Império de 1824, que a previu e lhe conferiu caracteres gerais. 

Após ela, o Decreto de 17 de abril de 1824, a Lei de 15 de outubro de 1827 e a Lei de 20 

de setembro de 1830 construíram o caminho para a pronúncia tipicamente brasileira até a 

promulgação da primeira legislação processual penal nacional, o Código de Processo 

Criminal de 1832.  

O Código de 1832 previu conteúdo da pronúncia da mesma forma como atualmente 

concebido. Contudo, a análise desse conteúdo foi transportada para o momento do 

recebimento da denúncia após a formação da culpa a ser proferida por um Juiz de Paz, os 

quais tinham funções também policiais. Para a procedência da denúncia deveria haver a 

plena comprovação do delito e indícios veementes de quem fosse o delinquente.  

 No procedimento dos crimes de responsabilidade dos empregados públicos, a 

pronúncia ocorria após o recebimento da denúncia, prevendo-se a chamada sustentação da 

pronúncia a ser feita pelo juiz de direito com a submissão aos jurados do Jury de 

accusação, com atribuição de analisar a correção da pronúncia proferida.  

 O primeiro Conselho de Jurados ou Júri de Acusação era composto de 23 cidadãos 

para analisar a remessa ou não do caso a julgamento pelo Júri de Sentença, devendo 

verificar a existência de suficiente esclarecimento sobre o crime e seu autor.  

 O Júri de Acusação foi extinto pela Lei n. 261 de 1841, afastando-se a pronúncia 

dos modelos inglês de português para se aproximar da sua concepção atual no Brasil. A 

partir desse momento, a pronúncia passa a cumprir a função exercida pelo Júri de 

Acusação. 

 Com o advento dos Códigos de Processo Penal estaduais entre o final do século 

XIX e começo do século XX, mantém-se a estrutura já conhecida da pronúncia, não se 

verificando alterações de relevo, ao menos nos Códigos do Rio de Janeiro, do Rio Grande 

do Sul, da Bahia e do Pará, em relação ao regramento da pronúncia das derradeiras leis e 

decretos federais do final do século XIX.  
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 A partir da concepção constitucional do Tribunal do Júri como garantia 

fundamental prevista no artigo 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, tem-se como 

destinatário tanto o jurado, assegurando-se a sua participação direta na administração da 

justiça, quanto o acusado, para que possa concretizar a plenitude de defesa e conter 

eventuais excessos acusatórios.  

O procedimento do Tribunal do Júri, por sua vez, é uma garantia destinada ao 

cidadão a ele submetido para obstar o avanço de acusações infundadas ou buscar a sua 

absolvição sumária.  

 Atualmente, a decisão de pronúncia está prevista no artigo 413, do Código de 

Processo Penal, tratando-se de decisão que encerra a fase instrutória e instaura o 

julgamento final no procedimento do Tribunal do Júri. É o limiar entre a primeira fase do 

procedimento e o seu julgamento. 

 A pronúncia, assim, é a decisão que encerra a fase de instrução preliminar do 

procedimento do Júri verificando o preenchimento dos seus requisitos legais. 

 Os requisitos da pronúncia estão previstos no artigo 413, caput, e no seu § 1ª, do 

Código de Processo Penal, exigindo-se a prova da materialidade do fato e da existência de 

indícios suficientes de autoria, os quais significam, em termos probabilísticos, certeza da 

existência do fato e probabilidade da autoria ou da participação do acusado.  

 A cognição a ser exercida na pronúncia não pode ser limitada, mas sim a sua 

fundamentação que deve se ater ao disposto no § 1º, do artigo 413, do Código de Processo 

Penal, resumindo-se o juiz a expor apenas a indicação da existência do fato e da 

probabilidade da autoria ou da participação, pois, o controle fático e jurídico da acusação 

no procedimento do Júri deve ser feito pela decisão que confirma ou não a admissibilidade 

da acusação devendo a sua cognição ser extensa e profunda suficientemente a demonstrar o 

cumprimento dos requisitos previstos no artigo 413, do Código.  

 A impronúncia corresponde ao reverso da pronúncia, a rigor, a sua face oposta, por 

consistir em decisão residual em relação à pronúncia, pois só terá lugar em caso de não 

convencimento do juiz para a pronúncia. 
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 A impronúncia, a despeito de concluir pela improcedência da acusação, não faz 

coisa julgada, sendo possível que se instaure novo processo pelo mesmo fato caso surja(m) 

nova(s) prova(s), devendo-se entender como prova nova uma fonte de prova até então 

desconhecida pelas partes, caso contrário, haveria sério risco à segurança jurídica a re-

instauração da causa com base em fonte de prova já conhecida. 

Ademais, a ausência de definição jurídica da situação processual do impronunciado 

é questão delicada e sem fundamento jurídico, devendo-se a impronúncia, a partir da Lei n. 

11.689/08, que a confirmou como sentença, fazer coisa julgada material e vedar nova 

persecução pelos mesmos fatos antes impronunciados.  

 A pronúncia não pode mais ser vista de forma simplista como fazem os Tribunais, 

como fase corriqueira do procedimento do Júri, mas deve encarnar a função que o seu 

procedimento lhe impõe de efetivamente confirmar a admissibilidade da acusação. 

 Nesse sentido, a pronúncia deve possuir a função de confirmar a admissibilidade da 

acusação analisando a consistência da acusação inicialmente proposta e a sua evolução no 

curso da instrução para que nela apenas passem as acusações suficientemente sustentadas e 

que conseguiram demonstrar, até o momento da pronúncia, a existência do fato e a 

probabilidade da autoria ou da participação.  

 Na evolução dos sistemas de valoração da prova, tem-se como o primeiro e sistema 

de valoração da prova, o chamado julgamento das ordálias ou dos juízos de deus, o qual, 

embora não houvesse propriamente a apreciação de elementos probatórios, ligando-se 

muito mais à questões de fé e crença, pode-se considerar o julgamento das ordálias como o 

primeiro sistema ou método probatório por conferir uma forma (mal) organizada e 

contínua para a conclusão final sobre os fatos, ainda que precária e absurda. 

 Buscando aperfeiçoar o sistema de valoração da prova, estabeleceu-se um critério 

para sanar a ausência de racionalidade do sistema das ordálias por meio do sistema da 

“prova legal” ou da “prova tarifada”, no qual, o valor de cada meio de prova estava ex ante 

previsto na lei vinculando o julgador àquela determinada tarifação legal, fixando, assim, a 

própria lei a quantidade e qualidade da prova que deveria alicerçar determinada decisão. 
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 Embora esse sistema retirasse toda a liberdade de apreciação do juiz, na época em 

que fora elaborado (Idade Média), tratou-se de um avanço em relação ao sistema 

antecedente das ordálias, pois, trouxe um critério bem definido para a valoração da prova. 

 Posteriormente, o sistema da “prova legal” ruiu em face do contínuo uso da tortura 

como meio de prova para a obtenção da confissão, considerada a “rainha das provas” e 

necessária para a obtenção plena da condenação, falecendo a sua racionalidade primitiva.   

 Surge, então, o método da “íntima convicção” na apreciação da prova como 

reprovação ao que havia se tornado o sistema inquisitório da “prova legal” e como 

consequência direta das profundas alterações proporcionadas pela Revolução Francesa, que 

impôs um novo modo de pensar o Estado, o cidadão, a relação entre ambos e, 

consequentemente, tudo o que se relacionasse com o sistema processual penal. 

 Sendo um sistema que dispensa a motivação das decisões, logo se viu a 

impossibilidade de controle do juízo de fato sobre essas decisões, dando margem a 

discricionariedades e a arbítrios por parte dos juízes na apreciação das provas.  

 Essa crise existencial do sistema da “íntima convicção” contribuiu para que 

Napoleão, após tomar o poder, influenciasse as discussões no Conselho de Estado francês 

para a criação do sistema processual penal misto, em que abarca referências dos sistemas 

inquisitório e acusatório, mantendo-se uma estrutura que melhor servisse ao Imperador. 

 Buscando-se remediar os abusos perpetrados pelo sistema misto e pela íntima 

convicção, surge na Alemanha a teoria da “prova legal negativa”, preconizando que se 

deve impor à liberdade de convencimento do juiz certos limites, como, a permissão ao juiz 

condenar apenas quando a prova estivesse de acordo com a exigência legal nos termos do 

antigo sistema da “prova legal”. E, de outra banda, conferia a íntima convicção ao juiz no 

caso de absolvição ou quando não tivesse inteira e profunda convicção da prática delituosa, 

aproximando-se do que se tem como o sistema do “livre convencimento motivado”. 

 O método da “prova legal negativa” não se sustentou na Alemanha do século I , 

dando lugar a um novo modelo que seguiu a escala evolutiva dos sistemas de valoração da 

prova penal em busca de um modelo que conferisse moderada liberdade ao julgador 

impondo a ele que baseasse as suas conclusões com as provas dos autos, evitando-se o 

arbítrio judicial ao exigir a comprovação probatória de todas as conclusões tomadas.  
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 Com efeito, a partir da adoção do “livre convencimento motivado”, seja qual for a 

decisão – absolvição ou condenação – deverá o juiz motivar a sua decisão com base na(s) 

prova(s) dos autos.  

É o modelo atualmente previsto no Brasil, nos artigos 155 e 381, III, do Código de 

Processo Penal, e em quase todo o mundo ocidental. 

Buscando conferir ainda mais racionalidade à análise da prova, a chamada 

“valoração racional da prova” visa propor critérios que possam assegurar às partes meios 

para conhecer exatamente como foi exercida a liberdade de convicção do julgador, 

permitindo, consequentemente, o controle e a consequente cassação dos desvios 

motivacionais.  

 A “valoração racional da prova”, além de buscar reduzir o subjetivismo judicial na 

decisão, objetiva minimizar o número de erros sobre os fatos provados, manifestando-se 

como instrumento capaz de medir a probabilidade da ocorrência do fato em causa. A 

principal forma de minimizar os erros se dá com a fixação de graus de probabilidade de 

uma determinada hipótese, estipulando-se o nível de probabilidade que se exige para se ter 

uma hipótese como devidamente provada.  

O determinado grau de probabilidade mencionado para a verificação da 

corroboração da hipótese pode ser extraído a partir de um determinado modelo de 

constatação, quantidade de prova (quantum de prova) ou standards de prova, os quais 

surgem como mecanismo de distribuição desses erros entre as partes. 

Três são os standards de prova mais comumente aplicados, dos quais dois deles são 

os standards padrão – a prova além da dúvida razoável e a preponderância da prova –, e o 

terceiro como um standard intermediário entre os dois primeiros – a prova clara e 

convincente.  

 A prova da autoria ou da participação exigida para a pronúncia é o grande dilema 

probatória dessa decisão, residindo na dificuldade de delimitação do grau de probabilidade 

de autoria exigido para ela. 

 Os indícios suficientes de autoria ou de participação, na atual conjuntura da prova 

penal e do procedimento do júri, não significam propriamente a exigência de prova 
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indiciária para a pronúncia, mas indicam um quantum de prova exigido para ela, a saber, a 

probabilidade da autoria, a ser vista diante em detalhes.   

 O critério de delimitação do standard de prova deve se dar conforme as diversas 

decisões penais e as respectivas funções que exercem no procedimento. 

Para a decisão de pronúncia, vislumbrando-se o espaço entre os standards da 

preponderância da prova e o da prova além da dúvida razoável, i.e., entre a mera 

probabilidade e a prova plena, respectivamente, e diante de toda a prova produzida no 

curso da instrução preliminar do procedimento do Júri, deve-se estabelecer a alta 

probabilidade para a prova da autoria na pronúncia semelhante ao standard da prova  clara 

e convincente.  

 Em relação à limitação da pronúncia, é preferível a sua fundamentação suficiente, 

ainda que com o risco de influenciar o jurado, mas que exerça a função de analisar a 

consistência e evolução da acusação filtrando um maior número de acusações, do que uma 

decisão limitada para não influenciar os jurados permitindo que passem pelo filtro da 

pronúncia acusações indevidas, inconsistentes ou insuficientes.   

 No quadrante da existência do fato e da alta probabilidade da autoria ou da 

participação, pode (e deve) o magistrado abordar e justificar a pronúncia da maneira mais 

percuciente possível, abstendo-se, contudo, de fazer menção a qualquer termo que 

extrapole esse conteúdo legal, como a afirmação de que o réu é culpado ou de expor as 

razões que o levaram a não acolher uma excludente.  

 O critério de decisão a prevalecer em caso de dúvida no momento do judicium 

accusationis do procedimento do Júri não pode mais ser o in dubio pro societate, o qual 

deve ser excluído das decisões dos magistrados brasileiros para dar lugar ao único critério 

de decisão realmente legítimo e válido - o in dubio pro reo -, o qual deve incidir, também, 

em toda a extensão do processo penal.  
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