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FAG TOLEDO-PRA DECISÃO DE PRONÚNCIA NO TRIBUNAL 

DO JÚRI
INTRODUÇÃO

O presente estudo visa salientar as principais características acerca da decisão de pronúncia do Tribunal do Júri, a ser proferida

no sumário de culpa, ainda na primeira fase deste procedimento, diante da verificação de indícios concretos acerca da autoria e

prova da materialidade do fato, de modo que o juiz ao pronunciar o réu, dará continuidade ao processo criminal por ser

admissível a acusação, submetendo-o a futuro julgamento no plenário.

CONCLUSÃO

Consoante leciona Norberto Avena (2015), a decisão de

pronúncia ocasiona o prosseguimento do processo

criminal, submetendo o acusado ao Tribunal do Júri, diante

da existência de indícios autoria e materialidade do fato,

bem como do comportamento doloso do agente, e, ainda,

descaracterizadas as hipóteses de absolvição sumária do

art. 415, CPP. A natureza da referida decisão é meramente

declaratória, e deverá conter fundamentação breve,

ausente de qualquer juízo de valor, com linguagem simples

e direta, limitando-se à indicação de materialidade do fato e

indícios de participação ou autoria do agente, a fim de

evitar a possível influência do ânimo dos jurados ao

manusearem os autos do processo.

Para Avena (2015), o magistrado deverá manifestar-se

acerca da presença de qualificadoras e causas de aumento

de pena, desde que constantes na denúncia, sendo vedado

o reconhecimento de ofício dessas situações. Não haverá

menção de causas de diminuição de pena, atenuantes e

agravantes, pois que dependem de prévia votação dos

quesitos para, então, serem decididas pelo juiz, desde que

tenham sido requeridas pelas partes no decorrer do debate.

Ademais, cumpre ressaltar que a decisão de pronúncia fará

coisa julgada formal após esgotadas os meios de

impugnação, sendo imodificável.

Todavia, excepcionalmente, será possível a retificação da

denúncia, diante de modificação da classificação do crime,

em consonância com o art. 421, CPP, ordenando-se

remessa dos autos ao Ministério Público para que proceda

a devida adequação.
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No que tange aos seus efeitos, insta salientar que constitui a

única modalidade de decisão proferida na primeira fase que

levará o acusado a julgamento pelo Júri Popular, bem como

limitará significativamente as teses de defesa a serem

apresentadas, e, ainda, interromperá a prescrição, consoante o

disposto no art. 117, II, do Código Penal. (AVENA, 2015, p.855

e p.856)

Ante o exposto, é de grandiosa importância a análise da

decisão de pronúncia no âmbito do Tribunal do Júri, visto que

dará continuidade à ação penal em trâmite e servirá de síntese

dos autos para o conselho de sentença, podendo influenciar na

mentalidade dos jurados e comprometer a imparcialidade do

julgamento, razão pela qual deve ser marcada pela ausência

de formalismo, linguagem simples, objetiva, sem qualquer juízo

de valor.


