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RESUMO 
O objetivo do presente trabalho é fazer uma comparação entre o direito brasileiro e o norte 
americano no que tange um dos principais institutos jurídicos. Importante se faz o presente 
estudo, uma vez que diversas características do júri americano servem como parâmetro de 
um sistema eficiente, que deveriam estar presentes no direito brasileiro. 
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ABSTRACT 
The objective of this study is to make a comparison between Brazilian law and the North 
American regarding a major legal institutions. Important to do this study, since many of the 
American jury characteristics serve as a parameter for an efficient system, which should be 
present in Brazilian law. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Tribunal do Júri é um instituto presente no cotidiano da humanidade 
desde os tempos mais remotos, se apresentando em cada momento da história com 
certas peculiaridades, o que aprimorou seu procedimento e o tornou um dos 
institutos mais importantes do direito penal. 

Trata-se de um instituto encantador, que desperta os mais diversos 
sentimentos e divide opiniões entre os estudiosos da área jurídica, isto porque tutela 
o bem jurídico mais importante do ser humano: a vida.  Sendo assim, não é estranho 
afirmar que estão em seu rol de competência os crimes de maior comoção social. 

Atualmente, como instituição aplicadora de sanção penal, encontra-se 
inserida em quase todas as legislações do mundo, inclusive em alguns países, como 
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Estados Unidos e Canadá, o Tribunal do Júri têm competência para julgar até 
mesmo as causas cíveis. 

No Brasil, está previsto no Código de Processo Penal e na Constituição 
Federal, no rol de direitos e garantias fundamentais. 

  

2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO TRIBUNAL DO JÚRI EM ÂMBITO MUNDIAL 

 

A partir da Revolução Francesa, em meados de 1789, a França aderiu ao 
Tribunal do Júri.  

É sabido que neste período as famílias francesas mais influentes não 
eram populares entre a plebe, e, como consequência, os magistrados oriundos 
destas castas familiares não detinham a confiança do povo, sendo necessária uma 
inovação no ordenamento jurídico para que o novo poder estatal exercesse a 
jurisdição, ou seja, o povo. Ante as suas características, o Júri era a melhor opção. 

Logo após, alastrou-se por todo o continente europeu, sempre com 
características próprias e pertinentes às necessidades de cada país. 

Guilherme de Souza Nucci defende essa ideia de ideal revolucionário 
como propagador do júri pelo resto do mundo: 
 

 
“Após a Revolução Francesa de 1789, tendo por 
finalidade o combate às ideias e métodos esposados 
pelos magistrados do regime monárquico, estabeleceu-se 
o júri na França”. 

“O objetivo era substituir um Judiciário formado, 
predominantemente por magistrados vinculados à 
monarquia, por outro, constituído pelo povo, envolto pelos 
novos ideais republicanos. A partir disso, espalhou-se 
pelo resto da Europa, como um novo ideal de liberdade e 
democracia a ser perseguido, como se somente o povo 
soubesse proferir julgamento justo. Relembremos que o 
Poder Judiciário não era independente, motivo pelo qual 
o julgamento do júri apresentava-se como justo e 
imparcial, porque produzido por pessoas do povo, sem a 
participação de magistrados considerados corruptos e 
vinculados aos interesses do soberano” (NUCCI, 2008. p. 
42). 

.  

 

Vale lembrar que os únicos países que não adotaram este procedimento 
foram a Holanda e a Dinamarca. 

Em Portugal, o seu marco inicial foi a Revolução do Porto, que tinha por 
objetivo o retorno da Corte portuguesa a Portugal e a maior liberdade de imprensa. 
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Os revolucionários elaboraram uma Constituição que extinguiu a 
inquisição, possibilitando que os indivíduos que tivessem ideais contrários à religião 
pudessem expressar sua opinião. 

O mesmo decreto que realizou tal mudança instaurou o Tribunal do Júri 
com a competência para julgar os crimes de imprensa. 

Este decreto foi um marco na história portuguesa, uma vez que retirou do 
Rei a autonomia para julgar de forma discricionária e independente. 

A partir daí, o procedimento se alastrou da Europa para o mundo todo, 
sendo adaptado de acordo com as necessidades de cada país. 

 

3. DO SISTEMA CIVIL LAW E COMMON LAW 

 

Antes de discutir acerca das particularidades do Tribunal do Júri brasileiro 
e o americano é necessário conceituar os dois diferentes sistemas que norteiam os 
direitos existentes. 

O sistema Common Law é aquele derivado mais em princípios do que em 
regras escritas. É baseado, também, nas necessidades sociais da comunidade, 
completamente flexível à medida que a sociedade evolui. 

É importante destacar que neste sistema o juiz tem plena liberdade para 
interpretar o caso concreto, não se limitando ao estrito conhecimento da lei e 
baseando suas decisões nos costumes e princípios. 

É importante mencionar as palavras de Antoine Garapon ( 2008, p. 3): 

  

 
“O direito inglês foi profundamente marcado pela 
ausência, durante o seu período de formação, de poder 
legislativo real no seio do Parlamento e pelo poder das 
Cortes Reais de Justiça. A common law designa a 
totalidade dessas regras, suscetíveis de serem 
subsumidas a partir de decisões particulares. No 
fundamento da common law se encontra, portanto, a 
regra do precedente.” 

 

 

Já o Civil Law, é o sistema onde o magistrado está condicionado à letra 
da lei, devendo recorrer primeiro a esta e depois a outras fontes do direito. 

Desta forma, enquanto o sistema Civil Law adota a lei como fonte 
principal do direito, o modelo da Common Law adota a jurisprudência como fonte 
jurídica principal. 

 

4. DA COMPARAÇÃO ENTRE O TRIBUNAL DO JÚRI BRASILEIRO E O NORTE 
AMERICANO 
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Ante a conceituação dos dois sistemas jurídicos, destaca-se a primeira 
diferença entre o Tribunal do Júri brasileiro e o americano, bem como o motivo pelo 
qual os dois procedimentos possuem mais diferenças do que semelhanças: no Brasil 
adota-se o sistema Civil Law, já nos Estados Unidos o sistema utilizado é o Common 
Law. 

Outra grande diferença é no que diz respeito à competência do Tribunal 
do Júri, que também é bastante distinta nos dois países. 

No Brasil, o Júri tem competência para julgar os crimes dolosos contra a 
vida, dispostos na Parte Especial do Código Penal, do artigo 121 ao 128, no Título I, 
nomeado “Dos Crimes Contra a Vida”. 

É o que dispõe a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inciso 
XXXVIII in verbis: 

  

  
“(...) Artigo 5º. XXXVIII – e 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; (...)”. 

 

 

Já nos Estados Unidos, é possível que o Júri julgue tanto causas cíveis 
quanto as penais. Isto porque a Constituição Americana afirma que todos têm direito 
a um julgamento público e rápido, conforme dispõe a sexta emenda da Constituição 
americana: 

 

 
“Nos processos de direito consuetudinário, quando o 
valor da causa exceder vinte dólares, será garantido o 
direito de julgamento pelo júri, cuja decisão não poderá 
ser revista por qualquer tribunal dos Estados Unidos 
senão de acordo com as regras do direito costumeiro”.  

 

 

Outra grande diferença está no fato de que nos Estados Unidos o 
julgamento pelo Júri tem caráter de direito fundamental. Todavia, o acusado tem 
direito de abrir mão deste julgamento para ser julgado por um juiz togado, desde que 
se trate de uma acusação por crime brando.  

Outro fenômeno no modelo norte americano, é a possibilidade de acordo 
entre o réu e a acusação. Por exemplo, é perfeitamente cabível que um indivíduo 
que praticou um crime qualificado, negocie com a promotoria a fim de se declarar 
culpado em troca de receber o benefício de ser acusado pelo crime praticado na 
modalidade simples, tendo assim, a sua pena reduzida consideravelmente. 
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No Brasil, a prerrogativa de renúncia de julgamento pelo júri, tampouco a 
possibilidade de acordo, são permitidas. 

Quanto à escolha dos jurados, cabe lembrar que no modelo brasileiro os 
interessados deverão se inscrever ou serem indicados para exercer tal função. 

Em seguida, o nome do candidato passa a compor uma lista, que varia de 
extensão conforme o número de habitantes da cidade. 

Para ser apto a compor o conselho de sentença, é necessário ter 18 
anos, ser cidadão, ou seja, estar em dia com as obrigações eleitorais, e possuir bons 
antecedentes. 

Para a escolha dos jurados que efetivamente vão participar da sessão em 
plenário, são intimados 25 candidatos, dos quais serão escolhidos apenas 7. 

Neste modelo, a atividade não é remunerada, mas os vinte e cinco 
candidatos que participam da seleção possuem diversas prerrogativas, como o 
direito de não ser realizado nenhum desconto em salário referente ao dia em que o 
indivíduo comparecer ao plenário, receber uma certidão de comparecimento para 
aqueles que efetivamente compuserem o conselho de sentença, presunção de 
idoneidade moral, direito a prisão especial em caso de prática de crime comum, até 
julgamento definitivo, e preferência em igualdade de condições nas licitações 
públicas e provimentos mediante concurso de cargos ou função pública e nos casos 
de promoção funcional ou remoção voluntária. 

Já nos Estados Unidos, a escolha é feita de modo aleatório, por meio de 
listas a partir do cadastro de eleitores, licenciamento de veículos, ou até mesmo de 
carteira de motorista. 

Para tanto, é necessário que o candidato tenha idade entre 21 e 70 anos, 
seja alfabetizado e não tenha sido condenado por nenhum crime. 

Durante a escolha, os candidatos passam por uma inquirição realizada 
pelo Juiz presidente, momento em que o mesmo poderá recusar o indivíduo como 
jurado antes mesmo da sessão em plenário, por entender que o mesmo já tem um 
juízo estabelecido, ou se encontra eivado de outros vícios.  

Em regra, o conselho de sentença será formado pelo número de seis e 
máximo de doze membros, de acordo com a gravidade do delito cometido, sendo 
que todos receberão uma remuneração para desempenhar tal tarefa. 

Outra grande diferença está na comunicabilidade dos jurados durante a 
sessão em plenário e no momento de deliberação. 

No sistema Brasileiro, é adotada a incomunicabilidade dos jurados, 
prevista no artigo 466, §1º do Código de Processo Penal, com o objetivo de evitar 
que o jurado receba interferências em suas convicções. 

Em contra partida, no modelo norte americano adota-se a 
comunicabilidade entre os jurados, podendo os mesmos debater entre si o caso 
concreto, através da orientação do juiz presidente. 

No momento da deliberação encontramos outra distinção entre os dois 
sistemas, uma vez que, no Brasil, após a realização da sessão, os jurados são 
direcionados a uma sala secreta, acompanhados do juiz presidente, promotoria e 
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advogado do réu. Momento em que será deliberado pelos mesmos sobre os 
quesitos elaborados pelo juiz presidente, considerando-se sempre a maioria dos 
votos. 

Já nos Estados Unidos, é vetado o ingresso de qualquer pessoa que não 
componha o conselho de sentença à sala secreta, e antes das deliberações, os 
jurados podem debater e expor suas opiniões aos demais, sendo necessário um 
consenso entre os mesmos, que devem votar por unanimidade. Caso contrário, será 
designado novo julgamento. 

Por último, e não menos importante, destacamos a distinção no que se 
refere à condenação ou absolvição do réu. 

Isto porque, no Brasil, a sentença proferida pelo Júri é sujeita a apelação, 
sempre que incidir em uma das hipóteses previstas no artigo 593, III, do Código de 
Processo Penal, quando “ocorrer nulidade posterior a pronuncia; for a sentença do 
juiz presidente contrária à lei expressa ou a decisão dos jurados; houver erro ou 
injustiça no tocante a aplicação da pena ou da medida de segurança“. 

Portanto, é evidente que em nosso país, o jurisdicionado não pode 
substituir a vontade dos jurados, o que seria uma afronta ao princípio da soberania 
do Tribunal do Júri, só sendo possível a determinação de novo julgamento. 

Quanto aos Estados Unidos, o recurso cabível é o “appel”, no caso se 
sentença condenatória.  

Na hipótese do Tribunal acolher tal recurso, poderá modificar a decisão 
recorrida e ordenar novo julgamento. 

Todavia, em caso de sentença absolutória, não é cabível nenhum 
recurso, por entender ser uma afronta ao princípio da proibição de dupla 
incriminação, portanto, prática inconstitucional. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Diante da pesquisa realizada, é possível concluir que o Tribunal do Júri 
americano merece destaque em algumas de suas características que poderiam 
funcionar no direito brasileiro, como por exemplo, a inquirição prévia dos indivíduos 
que eventualmente comporão o Conselho de Sentença. 

É de extrema importância que houvesse uma entrevista prévia com os 
candidatos a compor o júri, o que possibilitaria uma análise do perfil social e 
psicológico de cada indivíduo, bem como afastaria qualquer candidato que tivesse 
um julgamento preestabelecido em razão da influência da mídia ou que 
demonstrasse ser facilmente corrompível por argumentos falaciosos.  

Certamente não há como se afirmar que essa atitude solucionaria de 
forma definitiva o problema ou que os jurados seriam sempre selecionados da forma 
mais adequada, mas com as devidas precauções a margem de erro nos julgamentos 
iria diminuir consideravelmente. 
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Outro aspecto importante é a comunicabilidade do Júri no momento da 
deliberação, que é aceita acertadamente no ordenamento americano e 
completamente vedada equivocadamente no ordenamento jurídico brasileiro. 

Isto porque o debate é característica essencial da democracia, além de 
possibilitar uma melhor reflexão sobre o caso concreto, já que o Conselho de 
Sentença teria a possibilidade de colocar em discussão seus argumentos e crenças 
sobre o fato. 
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