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SIVA. 

o SR. MINISTRO COSTA LEITE 
MINISTÉRIO PÚBLICO 00 ESTADO 00 PARANÁ 
WILSON TOZATTI 
ORo JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS 

E M E N T A 

PENAL. PEROAo JUDICIAL. NATUREZA DA SENTENÇA CONCES 

A função sancionadora da sentença condenatória, no 
processo penal, traduz-se na aplicação de pena. Sendo, no en 
tanto, da essência do perdão judicial a não aplicação da pe 
na, como se dessume dos dispositivos pertinentes do Código 
Penal, não se pode cogitar da condenação. A sentença, conces 
siva do perdão judicial é extintiva da punibilidade,' não so 
frendo o réu nenhuma conseqüência penal. Interpretação dos 
arts. 107, IX e 120, do Código Penal. Recurso conhecido pela 
letra c do permissivo constitucional e improvido. 

A C Ó R O A O 

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima in 
dicadas: 

Decide a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, à una 
nimidade, não conhecer do recurso pela letra a do art. 105, item 
111, da Constituição Federal, conhecendo-o peTa letra c, mas lhe 
negando provimento, na forma do relatório e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do pre 
sente julgado. -

Custas, como de lei 
Brasília, 12 de setembro de 1989 (data do julgamento) 

Presidente 

MINISTRO C Relator 
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RECURSO ESPECIAL NO 524 - PR - (89.0009515-3) 

R E L A T O R I O 

O SENHOR MINISTRO COSTA LEITE: - Contra o v. acór 

dão de fls. 85/91, da egrégia Primeira Câmara Criminal do Trl 

bunal de Alçada do Estado do Paraná, que concedeu perdão judl 

cial a Wilson Tozzati, e declarado a fls. 100/107, para, su 

prindo omissão, fazer constar da decisão que "a natureza da 

benesse em questão é condenatória, sem produzir, entrementes, 

seus efeitos, inclusive os secundários", o parquet estadual 

manifestou recurso extraordinário, com espeque no art. 119, 

111, letra ~ e ~, da Constituição, processado em razão do aco 

lhimento da argüição de relevância. 

Alçados os autos ao colendo Supremo Tribunal Fede 

ral, o Ministério Público Federal emitiu parecer pelo conhe 

cimento e desprovimento do recurso, em razão da ocorrência 

da prescrição, pela pena concretizada. 

Em face da nova disciplina constitucional, o eminen 

te Ministro Francisco Rezek determinou a remessa dos autos 

a este Superior Tribunal de Justiça. 

E o relatório, Senhor Presidente. 

'\ 
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RECURSO ESPECIAL NO 524 - PR (89.0009515-3) 

v O T O 

O SENHOR MINISTRO COSTA LEITE (RELATOR): - O re 

curso traz à balha o controvertido tema da natureza juríd~ 

ca da sentença concessiva do perdão judicial. 

A despeito de a Lei nº 7.209, de 1984, na signi-

ficativa reforma que operou na Parte Geral rio CórJigo Penal, 

haver inscrito o perdão judicial entre as causas extinti 

vas da punibilidade (art. 107, IX), com o declarado prop~ 

sito do legislador de afastar as dúvidas existentes sobre 

o tema, como se lê em sua Exposição de Motivos (item 98), 

certo é que não restou superado o debate que se estabele 

ceu na disciplina anterior. 

A corrente interpretativa que afirma tratar-sede 

sentença extintiva da punibilidade, não sofrendo, desse m~ 

do, o réu nenhuma conseqUência penal, contrapõe-se a que 

sustenta tratar-se de sentença condenatória, liberando, não 

obstante, o réu de todos os efeitos da condenação, para 

uns, subsistindo os efeitos secundários, para outros. 

A jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Fe 

deral, orientada exatamente no sentido dessa última pos~ 
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ção, desde o acórdão de sua Segunda Turma no RHC nº 57.79~ 

relatado pelo eminente Ministro Moreira Alves, foi 

reafirmada, na vigência da Lei 7.209/84. 

No julgamento do Recurso Extraordinário Criminal 

nº l06.702-SP, verdadeiro "leading caseI', examinou-se a 

inovação introduzida pela reforma penal, prevalecendo o 

voto do ínclito Ministro Oscar Corrêa, que assim concluiu: 

"Desse exame - em que tivemos a pre2. 
cupação de não reeditar o debate travado 
na doutrina e mesmo nesta Corte, senão nO 

essencial à conclusão - parece-nos que a 
nova Parte Geral caminhou efetivamente no 
sentida da liberalização dos efeitos do 
perdão judicial. Não se pode ainda, cont~ 

do, admitir, em face dos textos vigentes 
- que não excluíram todos os efeitos da 
condenação - outro entendimento, para 
abarcar também os efeitos secundários, c~ 

mo pretendeu o acórdão recorrido; e embo 
ra pareça ter sido essa a intenção do le 
gislador, como visto da "Exposição de Mo 
tivos" e da inclusão do item IX do artigo 
107 do Código Penal." 

Iniludivelmente, estabeleceu-se na redação dada 

ao art. 120, do Código Penal, ressalvando expressamente o 

efeito relativo à reincidência, o fundamento de que subsi~ 

tem os demais efeitos secundários da condenação. E elucid~ 

tivo, no particular, o magistério de Damásio de Jesus, in 

vocado, aliás, no voto do Ministro Oscar Corrêa, verbis: 

12.39.010.28/46 
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II~ condenatória a sentença que conc~ 
de o perdão judicial, que apenas extingue 
os seus efeitos principais (aplicação das 
penas privativas da liberdade, interdições 
de direitos, pecuniárias e medidas de se 
gurança), subsistindo os efeitos reflexos 
Ou secundários entre os quais se incluem 
a responsabilidade pelas custas e o lan-
çamento do nome do réu no rol dos culp~ 

das. Exclui-se o efeito da reincidência, 
nos termos do art. 120 do CP. Falando a 
disposição que "a sentença que conceder 
perdão judicial não será considerada para 
efeitos de reincidência", deixa claro a 
lei a pretensão de conceder-lhe a nature-
za condenatória, uma vez que a recidiva 
pressupõe condenação anterior. Além dis 
so, excluindO somente o efeito de a sen 
tença condenatória gerar a reincidência, 
permite o entendimento de que subsistem 
as outras conseqOências reflexas do decre 
to condenatório." 

Discordo. Como Celso Delmanto, entendo que a no~ 

ma inserta no art. 120, do Código Penal, longe de indicar 

que subsistem os demais efeitos secundários, serve é de 

reforço à clara opção feita pelo legislador, ao incluir o 

perdão judicial entre as causas extintivas de punibilidade. 

Tal como dito na própria Exposição de Motivos, trata-se a 

penas de uma explicitação. Ressalvado expressamente que 

foi o efeito secundário mais gravoso, não faria mesmo sen 

tido a subsistência dos demais. E, segundo princípiO asse~ 

te de hermenêutica, deve-se preferir a exegese que faz sen 
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tido à que não faz. 

o voto-vencido proferido pelo eminente Ministro 

Rafael Mayer, no recurso extraordinário antes mencionado, 

foi mais feliz, quero crer, ao abordar a questão, no seguif2... 

te relanço: 

12.39.010,28/46 

"Não se tire do artigo 120 o enten 
dimenta de que nele se afastaria apenas 
a reincidência e não os demais efeitos 
secundários. O argumento desconsidere o 
conceito fundamental da extinção da pun~ 
bilidade, sem precisar de acrescentar, 
com Maximiliano, que "o argumento a con 
trário, muito prestigioso outrora, mal 
visto hoje pela doutrina, pouco usado p~ 
la Jurisprudência" (Hermenêutica, 9ª ed., 
pág. 243). 

A interpretação deve ser fiel aos 
motivos de legislador que vê nesse dis 
positivo uma explicitação, e logo para 
afastar as dúvidas da jurisprudência, a 
fim de que não continue a sentença de 
perdão a produzir efei tos de sentença co~ 
denatória (item 98, da EM, supratranscr! 
ta). Com essas conotações é inegável que 
o art. 120 da nova lei penal tem inequí-
voco caráter de norma interpretativa, e 
assim deve ser entendido sem dificulda 
des. O dispositivo quer deixar claro e 
indiscutível que a sentença concessiva do 
perdão não tem caráter condenatório nem 
efeitos de condenação, justamente para 
superar as contradições doutrinárias e 
jurisprudenciais." (grifas no original) 
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Na verdade, não se pode atribuir carga condenató 

ria à sentença concessiva do perdão judicial. Muito embora 

reconheça a ilicitude da conduta, e nem poderia ser dife 

rente, pois, do contrário, impor-sE-ia a absolvição, nela 

não se divisa a função que a caracterizaria como sentença 

condenatória, qual seja a função sancionadora, que, no pr~ 

cesso penal, traduz-se na aplicação da pena. A pena é a 

sanção característica da transgressão considerada crime,no 

dizer de Maggiore. 

Com efeito, é da essência do perdão judicial a 

não aplicação da pena, como se dessume dos dispositivos pe~ 

tinentes do Código Penal. 

Isso tudo foi bem remarcado pelo eminente Minis 

tro Rafael Mayer, 80 asseverar que "se o caso é de perdoar 

não se há de condenar", para em passo seguinte, rematando 

o raciocínio, concluir que "sem pena não há condenação, ju~ 

to porque condenar penalmente é aplicar a pena". 

Mais adiante, Sua Excelência agregou um outro ar 

gumento irrecusável: 

12.39.010.28/46 

"Isso não entra em choque, antes se 
acomoda, com os dispositivos especiais 
que regulam os casos de perdão (art. nQ 
121, § 5 Q ; 129, § 8 Q j 140, § 19, I e 11; 

176, parágrafo único; 180, § 3Q; 240, § 
4Q), pois aí se diz que ao Juiz é facul-
tado deixar de aplicar a pena, e não que 
extinga Ou suste a pena que aplica. Se 
primeiro se aplicasse a pena, o que é 
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condenar, para só depois perdoar, não se 
estaria, como diz, a lei, deixando de 
aplicar a pena, mas se estaria deixando 
de executar a pena que se aplicou, o que 
mais se achega ao sursis do que ao per-
dão." 

Em linha de rigor, desde o advento da Lei nQ" 

6.416 de 1977, que incluiu dois novos casos de perdão 

judicial no Código Penal (art. 121, § 5º e 129, § 8º), não 

há lugar para outro entendimento. Celso Delmanto, na subs 

tanciosa monografia "perdão judicial e seus efeitos'! (RT 

524/311), focalizou com toda propriedade esse ponto: 

12.39.010.28/46 

T'Nas duas novas hipótese de perdão 
judicial, ela dispôs: ' ... o juiz poderá 
deixar de aplicar a pena se as conseqOê~ 
elas da infração atingirem o próprio a 
gente de forma tão grave que a sanção se 
torne desnecessária'. 

De modo expresso, reconhece a lei 
que a sanção penal, gênero do qual a pe-
na constitui espécie, é desnecessária no 
caso de perdão judicial. 

Basta isso, a nosso ver, para afas-
tar definitivamente, daqui para a frBlte, 
as duas posições que antes tinham a sen 
tença concessiva de perdão como sendo de 
natureza condenatória. 

Se a sanção é desnecessária, tal siSi 
nifica que não há sanção, ou seja, que 
não existem conseqOências jurídicas p~ 

nais de espécie alguma. Não havendo a 
própria sanção, não se pode cogitar dos 
seus efeitos penais principais (pena pr! 
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vativa da liberdade, pena de multa e p~ 

na acessória) Ou reflexos (perda da pri-
mariedade, lançamento do nome no rol dos 
culpados, custas processuais etc.),"(gr! 
fos no original) 

Do exposto, Senhor Presidente, resulta a convic-

çêo de que a melhor exegese está com a corrente interpret~ 

tiva que sustenta tratar-se de sentença extintiva da puni-

bilidade a que concede o benefício do perdão judicial, não 

sofrendo, assim, o réu nenhuma conseqUência penal. 

Nessas condições, não conheço do recurso, pela 

letra a do permissivo constitucional. Demonstrado que foi, 

no entanto, o dissídio jurisprudencial, dele conheço, pe-

la letra ~, negando-lhe provimento. ~ como voto. 
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RECURSO ESPECIAL N' 524-PR 

v O T O 

o SR. MINISTRO DIAS TRINDADE: Sr. Presidente, o Sr. Ministro-Rel~ 

tor destacou, com toda propriedade, que a vontade do legislador & 

84 está expressa na exposição de motivos, que afasta, de todo, a 

possibilidade de se entender como sentença condenatória a que -dá 

perdão judicial. 

Acompanho o Sr. Ministro-Relator. 
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EXTRATO DA MINUTA 

REsp nQ 524-PR -89.0009515-3- Relator: O Sr. Minis 

tro Costa Leite. Recte.: Ministério Público do Estado do Paraná 

Recdo.: Wilson Tozatti. Adv.: Dr. José Pereira dos Santos. 

Decisão: A Turma, por unanimidade, não conheceu do 

recurso pela letra ~ do art. 105, item 111, da Constituição Fe 

deral, conhecendo-o pela letra ~, mas lhe negando provimento, 

nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (12.09.89 - 6ª Tur 

ma) • 

Votaram os Srs. Ministros Dias Trindade, Anselmo 

Santiago (Juiz do TRF/1ª Região, convocado), William Patterson 

e Carlos Thibau. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro WILLIAM 

PATTERSON. 
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