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Não raras vezes, somos inunda-
dos, em filmes, séries e docu-
mentários norte-americanos 

pela figura do Tribunal de Júri. Es-
paço único onde um punhado de 
cidadãos norte-americanos, após so-
frerem um apertado escrutínio da sua 
vida privada – talvez demasiado intru-
sivo – e uma temporada retirados das 
suas vidas quotidianas, procurando 
uma permeabilização a forças exter-
nas, proferem um veredicto de cul-
pado ou inocente e, assim, condenar 
ou absolver o arguido. Também em 
Portugal, sem grande tradição histó-
rica, temos a figura do Tribunal de 
Júri, ainda que com algumas altera-
ções face ao modelo anglo-saxónico 
e, mesmo, a modelos europeus conti-
nentais, tal como o alemão. Em bom 
rigor, não seria despiciendo afirmar 
que o Tribunal de Júri em Portugal 
mais não é que um parente distante 
dos antigos, e extintos, juízes de facto. 

Principiemos por esclarecer que 
o Tribunal de Júri apenas intervém 
mediante requerimento para o efeito 
apresentado quer pelo Ministério Pú-
blico, pelo arguido ou pelo assistente. 
Tal requerimento é irretractável. Por 
seu turno, encontramos a competên-
cia do Tribunal de Júri em dois nor-
mativos distintos mas de conteúdo 
idêntico, a saber, no artigo 13.º do 
Código do Processo Penal e no arti-
go 2.º do Regime de Júri em Processo 
Penal. Esta redundância de normati-
vos para uma mesma questão não é 
isenta de criticismo. Em bom rigor, 
uma primeira leitura dos dois artigos 
levar-nos-ia a concluir que o código 
processual possibilita uma compe-

tência bem mais alargada ao Tribunal 
de Júri do que aquela prevista no seu 
próprio regime jurídico. Ou assim 
seria, não se apresentasse hoje, uma 
parte considerável do título III e do 
capítulo I do título V do livro II do 
Código Penal como verdadeiros ce-
mitérios normativos. Pelo exposto, e 
à falta de uma voz consonante entre 
regimes, discute-se, actualmente, se 
será de aplicar-se ao Tribunal de Júri 

o leque de competências mais alarga-
do consagrado na lei do processo ou o 
previsto no seu próprio estatuto. Não 
nos prenderemos com esta questão, 
porém não podíamos deixar de a ela 
nos referirmos.

O Tribunal de Júri é composto pe-
los três juízes de carreira que consti-
tuem o tribunal colectivo e por oito 
jurados, sendo quatro efectivos e os 
restantes supletivos. O Tribunal é 
presidido pelo presidente do Tribu-
nal Coletivo, intervindo os jurados na 
decisão de questões da culpabilidade 
e da determinação da sanção a apli-
car. Ressalve-se ainda que o regime 
de incompatibilidade previsto no DL 
n.º 387-A/87, de 29 de Dezembro, é 
muito claro ao barrar a qualidade de 

jurado a qualquer cidadão que, pela 
sua profissão ou cargo, comporte 
uma formação jurídica, p.e. e entre 
outras, advogados, magistrados, do-
centes de Direito, etc.

Em suma, o Tribunal de Júri in-
tervém a pedido, em situações parti-
cularmente graves, e mais de metade 
dos seus membros, em princípio, não 
terá qualquer formação jurídica, pese 
embora terem o poder/dever para de-
cidirem de direito e de facto.  

Não será, assim, surpreendente 
que, pelo menos em teoria, este me-
canismo assente em duas premissas 
fundamentais, a saber: a democrati-
zação do poder judicial e a laicização 
técnica do processo penal. Enquan-
to a primeira das premissas se pren-
de com o facto de que a decisão é 

tomada, maioritária e formalmente, 
por quatro cidadãos portugueses, a 
segunda remete para um dos objeti-
vos cimeiros deste instituto – a neu-
tralização de pré-conceitos dos juízes 
de carreira e de alguma dependência 
política e a promoção de uma visão 
mais próxima da comunidade onde 
o arguido se insere. 

Abordando a questão da democra-
tização, prima facie, estaremos peran-
te uma das mais relevantes formas 
de manifestação da soberania popu-
lar. Ou estaríamos se o sistema por-
tuguês, no que toca à deliberação e 
tomada de decisão, fosse idêntico à 
matriz anglo-saxónica. Mas não é. 
Na verdade, em Portugal, a decisão 
condenatória ou absolutória é con-
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(...) o Tribunal de Júri apenas intervém mediante 
requerimento para o efeito apresentado quer pelo 
Ministério Público, pelo arguido ou pelo assistente. 
Tal requerimento é irretractável
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Associados
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seguida a várias mãos numa reunião 
onde, e em simultâneo, participa o 
colectivo e os quatro jurados efec-
tivos. Ora, dificilmente se concebe 
uma soberania popular exercida num 
contexto altamente permeável a in-
fluências decisórias por parte dos juí-
zes que, não só conhecem o tabuleiro 
de jogo, como estão familiarizados 
com as suas peças e as regras pelas 
quais elas se movem. Parece-nos, as-
sim, de admitir que em alguns casos, 
os jurados mais não consubstancia-
ram que aquela criança que é colo-
cada no colo do progenitor enquan-
to este maneja o veículo mas deixa-a 
mexer no volante, sem em momento 
algum deter qualquer poder sobre o 
automóvel. Não obstante, ela deleita-
-se no aparente domínio que detém.

Ainda que acreditemos que alguns 
juízos potenciem esta dialéctica tan-
to didática como contínua, aos quais 
estes profissionais se demonstram tão 
permeáveis, não nos parece que este-
jamos perante a regra. 

Claro está que a segunda das pre-
missas se encontra intrinsecamen-
te relacionada com primeira. Para 
alguns autores, este pilar prende-se 
com a necessidade do Tribunal de tra-
zer à estrutura decisória sangue novo, 
o qual trará para o debate os padrões 
sociais da comunidade onde se in-
sere, impoluto por concepções jurí-
dicas. Estão, assim, duas forças em 
presença na figura do jurado – a sua 
proximidade com a comunidade e a 
sua intrínseca independência (pelo 
menos aos olhos do sistema). 

Este pilar de sustentação da ma-
nutenção do Tribunal de Júri, mais 
que decrépito, apresenta-se absolu-
tamente pernicioso, sustentando-se 
numa sobreposição do método de 
Condorcet ao conhecimento técnico-
-jurídico. Desde logo, levanta uma 
neblina de suspeição no que concer-
ne à independência dos juízes, classe 
que comporta um regime de incom-
patibilidade e impedimentos com as-
sento Constitucional. 

A questão da proximidade com a 
comunidade é o que um célebre adá-
gio rotula de uma faca de dois gumes. 
Só que neste caso ambos os gumes 

estão virados para o mesmo lado. 
Fruto da influência norte-america-
na, poderíamos ser levados em crer 
que, tal como ocorre do outro lado 
do Atlântico, também em Portugal, 
o júri sofre uma reclusão pelo perío-
do do processo. Ora, tal não sucede. 
Em Portugal, terminada a sessão de 
julgamento, os jurados retornam às 
suas vidas quotidianas, com todas as 
interações sociais que tal acarreta. O 
que, quer reconheçamos quer não, 
irá potenciar o diálogo com outras 
pessoas sobre o processo, diálogo 
esse que dificilmente será proveitoso 
atento que estes terceiros à lide ape-
nas conhecerão aquilo que lhes chega 
por portas travessas, mas que em mo-

mento algum se sentirão coibidos de 
propalar as suas opiniões e verdades 
relativas. Assim, o Tribunal de Júri, 
nos moldes actuais, abre a porta, pelo 
menos em tese, a que o discurso po-
pular não só irrompa pelo tribunal 
como domine a deliberação decisória.

Um último ponto, mas igualmente 
importante, prende-se com a ideia de 
que a laicização técnica é útil porque 
simplifica, porque não se submete a 
alguma insensibilidade criada pela 
rotina laboral, porque mais pura pe-
rante o problema em questão. Não 
podíamos deixar de nos opormos a 
esta visão idílica e desprendida de um 
poder decisório nas mãos da sobera-
nia popular. E não podemos porque, 
em questões técnicas, a visão leiga 
não pode ser tida como algo positi-
vo, dada a complexidade das matérias 
em questão. Ilustrando com alguns 
exemplos: como se conseguirá apa-
gar da convicção de um jurado que 
determinada prova decisiva não po-

derá ser atendida? Como será possí-
vel, num número reduzido de sessões, 
explicar aos jurados em que consiste 
a culpa, um dos grandes dogmas da 
teoria do ilícito e que influenciará a 
medida a aplicar e, eventualmente, o 
PIC requerido? Como se conseguirá, 
de forma cabal, explanar que uma 
confissão pode ser instrumentalizada 
por um dos co-arguidos em desfavor 
de um outro co-arguido?

Não nos parece que seja possível, 
pelo menos não ao nível que é exi-
gido.

Ademais, a prática judiciária veio 
demonstrar a instrumentalização 
operada desta figura como já em 
2006 o Dr. José Manuel Vilalonga 

dava conta. Explicando, o Tribunal 
de Júri é hoje, amiúde, solicitado a 
intervir em casos mediáticos pela acu-
sação, onde o choque dos factos po-
derá colmatar algumas lacunas pro-
batórias; já a defesa solicita esta in-
tervenção para aqueles (raros, quiçá 
raríssimos) casos susceptíveis de com-
portar uma forte empatia popular.  

A título de exemplo, lembremo-nos 
do caso Joana, ou do apelidado Rei 
Ghob ou ainda, e mais recente, o dos 
incendiários do Caramulo. Em todos 
estes casos foi requerida a intervenção 
do Tribunal de Júri. Em todos estes 
casos os arguidos foram condenados 
em pesadas penas de prisão.

Por todo o exposto, estamos peran-
te um expediente processual tipica-
mente instrumentalizado pela defesa 
ou pela acusação, questionando-se, 
hoje e como sempre, a necessidade e 
pertinência da sua subsistência.
*por opção dos autores, este texto não segue o novo 
acordo ortográfico

Por todo o exposto, estamos perante um expediente 
processual tipicamente instrumentalizado pela 
defesa ou pela acusação, questionando-se, hoje e 
como sempre, a necessidade e pertinência da sua 
subsistência
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“Certas 
investigações
só são desvendadas
a partir de delações”

CLÁUDIO SOARES LOPES
Procurador de Justiça, Ministério 
Público do Estado do Rio de Janeiro, 
Brasil
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Em entrevista, a presidente da Associação Sindical dos Juízes 

presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público 

verdade material e isso não é desejável”

MANUELA PAUPÉRIO E ANTÓNIO VENTINHAS

direitos dos arguidos, delação premiada e 
megaprocessos seguem-se três respostas diretas 
dos advogados Carlos Pinto de Abreu (Portugal), 
Carla Monteiro (Cabo Verde) e Celiza Deus Lima 
(São Tomé e Príncipe)

PAINEL 


