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Introdução: O Tribunal do Júri tem sua origem imprecisa, mas podendo observar que 
vem desde a antiguidade e evoluindo ao longo do tempo até os dias atuais. Com essa 
evolução o Tribunal sofreu significativas alterações no decorrer de toda sua história. 
Foi então em 18 de junho de 1822 que se instituiu no Brasil, mas somente em 1891 
que ganhou status de Garantia Individual e com a Constituição de 1988 continuou 
mantendo este status. Objetivo: Refletir sobre as possíveis origens do tribunal do júri 
e suas implicações como forma de instrumento de justiça. Metodologia: Tratou-se de 
pesquisa descritiva e revisão bibliográfica. Resultados e Discussão: O Júri é a 
integração direta do poder emanado do povo com a competência de apreciar e julgar 
os crimes dolosos contra a vida, também os tentados e os com eles conexos. Também 
é composto por vários princípios que surgem de forma significativa em cada fase do 
procedimento, como exemplificativo, ampla defesa, devido processo legal, oralidade, 
publicidade, íntima convicção, sigilo das votações, etc. Conclusão: De fato os 
princípios constitucionais e processuais devem trabalhar na melhor sintonia possível. 
Entretanto, pode-se considerar que o pensamento de doutrinadores aponta que o 
instituto do Tribunal do Júri é um princípio falido, pois não mais alcança os objetivos 
originários, uma vez que trata de um dispositivo atrasado, composto majoritariamente 
por cidadãos leigos e influenciados pela mídia. Mas por se tratar de uma cláusula 
pétrea, a única forma de atualização deste instituto, seria uma reforma na estrutura 
da nossa Constituição Federal. 
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