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Simpósio: 32 - DEMOCRACIA, DIREITOS HUMANOS E RESISTÊNCIA EM TEMPOS 
SOMBRIOS 
 
RESUMO: Foi realizado uma pesquisa empírica através de entrevistas pessoais com jurados 
de Curitiba/Brasil, a qual objetivou uma abordagem crítica do Tribunal do Júri, a fim de romper 
dogmas existentes acerca dessa instituição. Na qual, se almejou o questionamento de um ponto 
frágil e “coração” do tribunal do júri: o conselho de sentença. Um dos aspectos centrais e 
resultantes da pesquisa foi que o jurado não tem contato com todas as provas produzidas durante 
a instrução processual, pois conseguem o acesso, apenas, das provas que a defesa e a acusação 
manipulam ou se interessam em evidenciar. Desta forma, o jurado faz uma ou outra coisa, ou 
um pouco de cada, só que pela metade, de forma parcial, tornando demasiadamente prejudicial 
a decisão final. Nestes termos, o acusado será julgado sem o devido processo legal, pois se o 
jurado o julgou sem conhecimento dos autos, o princípio norteador do devido processo legal, 
na prática, não ocorre nesse sistema. Assim, e seguindo uma lógica sistêmica da sessão plenária, 
em que o jurado pode conhecer apenas o que lhe foi apresentado, absolverá ou condenará sem 
o conhecimento pleno dos autos, e o acusado terá sua sentença decretada por um conselho de 
sentença que não pode conhecer os autos processuais que sua causa ensejou. Portanto, isso 
acarreta num julgamento sem o devido processo legal, o que confronta diretamente os Direitos 
Humanos. Ponto extremamente sensível do sistema do Júri. Ao passo que ao mesmo tempo o 
Júri é previsto Constitucionalmente, quando se perfaz um julgamento sem o devido processo 
legal, ele se torna paradoxalmente inconstitucional, pois fere o art. 5º, LVI, da Constituição 
Federal Brasileira. O devido processo legal é uma garantia amofinada com a promoção dos 
direitos individuais arraigados nas noções de dignidade humana. Ressalta-se que além da 
previsão na norma suprema do ordenamento jurídico brasileiro, é um direito fundamental do 
homem consagrado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu art.8º, e goza de 
previsão na Convenção Americana de Direitos Humanos que constitui uma das bases do 
sistema interamericano de proteção dos Direitos Humanos. Neste diploma internacional o 
devido processo legal é assegurado entre as garantias judiciais, em seu artigo 8º. O Princípio 
do devido processo legal é a própria essência processual. Desta forma, um princípio eficaz ao 
Estado Democrático de Direito e que serve de instrumento para a superação de injustiças. 
Destarte, se conclui que na prática o que ocorre é uma Democracia falaciosa e manipuladora, 
pois há limites “invisíveis” de poder punitivo do Estado, indiretamente, pelo sistema das 
sessões plenárias, porquanto em torno de 85% dos jurados responderam que não conseguem 
analisar todas as provas processuais antes de proferir decisões condenatórias ou absolutórias. O 
que para os operadores de direito, seja algo quase que obvio, mas que com certeza não deve 
permanecer deste modo em pleno séc. XXI. Violações e retrocessos absurdos ocorrem neste 
sistema, o qual destona de todo um ordenamento jurídico, e se faz, urgentemente, de cogente 
reforma que supere essa prática violadora de Direitos Humanos no Tribunal do Júri. 
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