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RELATOR 
RECORRENTE 
RECORRIDO 
ADVOGADOS 

O SENHOR MINISTRO WILLIAM PATTERSON 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
MAURO ANTONIO DE MOURA 

= ORS. MARIA EFIGÊNIA SARTORIS MOREIRA e OUTRO 

E M E N T A 

PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. "REFORMATIO IN PEJUS". JUL 
GAMENTO_ ANULAÇÃO. 
- A soberania do Tribunal do Júri não permite que se 
lhe imponham limitações no julgamento de decisão anu 
lada, com base no princípio da reformatio in pejus 
indireta, principalmente se a anulação envolveu a 
própria essência do julgamento. 
- Recurso Especial conhecido e provido. 

A C Ó R O Ã O 

Vistos e relatados estes autos em que são partes as 
acima indicadas. 

Decide a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça , 
por unanimidade, conhecer do recurso especial e dar-lhe provimen 
to para cassar a decisão recorrida, nos termos do voto do Senhor 
Ministro Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas cons 
tantes dos autos, que ficam fazendo parte inte~rante do present~ 
julgado. 

12.39.010.28/48 

Custas, como de lei. 
Brasília, 09 de outubro de 1990 (data do julgamento) 

MINISTRO~~~TERSoN Presidente 
e 

Relator 



089000990 
038823000 
000066160 

ICLF 

21-09-90 

P.J. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

RECURSO ESPECIAL Nº 661 - SP 
Registro nº 8999388 

R E L A T Ó R I O 

O SENHOR MINISTRO WILLIAM PATTERSON: - Ado 

to como relatório a parte expositiva da decisão de fls. 

28/55, verbis: 

12.39.010.28/46 

"Em primeiro julgamento a que foi sub
metido, perante o Tribunal do Júri da Comar 
ca de São Caetano do Sul, Mauro Antônio de 
Moura sofreu condenação por homicídio privi 
legiado qualificado pela traição, dosando~ 
lhe o Juiz Presidente a pena em oito (8) 
anos e um (1) dia de reclusão (fls. 215 / 
218 dos autos em apenso). 

Inconformado, porém, apelou, sustentan 
do serem inconciliáveis o privilégio,consis 
tente em atuação sob o domínio de violenta 
emoção, logo em seguida a injusta provoca
ção da vítima, e a qualificadora da trai
ção, sendo essa apelação provida pela Egré
gia Segunda Câmara Criminal, com os votas 
dos eminentes Desembargadores Weiss de An
drade, relator, Baptista Garcia, revisor e 
Ângelo Gallucci, para o efeito de anular o 
julgamento (fls. 226/230 e 248/249, idem). 

No segundo julgamento, porém, a maio
ria dos jurados negou o pretendido privilé
gio, e afirmou as qualificadoras do motivo 
fútil e da traição e ele acabou condenado a 
doze (12) anos de reclusão, com medida de 
segurança detentiva, pelo prazo mínimo de 
um ano (fls. 280/283, ibidem), sendo que , 
na apelação que interpôs, a mesma Egrégia 
Segunda Câmara somente iria cancelar a medi 
da. 

Agora, em revisão, estando preso, faz 
consideraçôes em torno da prova testemunhal , ~ 
e da reconstituição do crime, pretendendo q~e ~' I \ 

teria agido em legítima defesa própria (fls.' I 

2/15)." 
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A Seção Criminal do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, por maioria, 

parte, para reduzir a pena a oito 

dia de reclusão. 

deferiu o pedido, em 

(8) anos e um ( 1 ) 

Inconformado, o Ministério Público Estadual 

interpôs recurso extraordinário, com fulcro na alínea ~ 

do inciso 111, do art. 119, da Constituição Federal an

terior, alegando divergência jurisprudencial. 

AdmitidQ o recurso (fls. 77/78),subiram os 

autos ao Egrégio Supremo Tribunal Federal, onde, por 

despacho do Ministro Francisco Rezek (fls. 99), foi ele 

transformado ipso iure, em recurso especial, determina~ 

do-se a remessa dos autos ao 5TJ. Nesta instância, mani 
festou-se o Ministério Público Federal pelo seu provi

mento (fls. 103/104). 

12.39.010.28/46 

É o relatório. 

( 
I 
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v O T O 

o SENHOR MINISTRO WILLIAM PATTERSON: - O dis 
sídio jurisprudencial foi, magistralmente, colocado na p~ 

ça recursal, onde os pontos de divergência estão destaca

dos de forma clara e induvidosa. Merece, portanto, trazer 

a conhecimento deste Órgão Julgador a exposição do Recor 
rente: 

12.39.010.28/46 

"3. No recurso de Habeas Corpus nº 61.422, 
do Rio Grande do Sul, a Egrégia Segunda Tur 
ma do Pretória Excelso decidiu: 

"penal. Prescrição da ação penal.Quesito 
respondido pelo Júri, em julgamento an 
tecedente, no sentido de reconhecer a 
atenuante de violenta emoção, provoca
da por ato injusto da vítima. Anulado 
o julgamento, o novo Conselho de Sen -
tença não estará adstrito a admitir a 
atenuante. Conseqüentemente,impossível 
reconhecer-se a prescrição com base 
nessa imaginada perspectiva". 

Do parecer da Procuradoria-Geral da Rep~ 
blica extrai-se o seguinte trecho: 

" 5. Sustenta o impetrante que a pena 
de quatro anos fixada na sentença do 
Presidente do Tribunal do Júri, pelo 
homicídio privilegiado, passou a ser 
definitiva para a acusação, uma vez 
que o Tribunal a quo negou provimento 
à apelação do Ministério Público, não 
podendo ser imposta ao paciente, em ou 
tro julgamento, pena maior. - ; 

6. É certo, consoante iterativa ju- ri 
risprudência do Pretória Excelso, que, ,~ 

//' 
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12.39.010.28/46 

anulada sentença condenatória , em re
curso apenas do réu, não é possível,em 
novo julgamento, agravar a pena (v. HC 
n. 59.634-GO, Rel. Ministro Alfredo Bu 
zaid, RTJ 101/1010; RHC n. 53.441-RJ ~ 
Rel. Ministro Bilac Pinto, RTJ 74/654). 

7. Todavia, esta tese não se aplica 
quando se trata de decisão proferida 
pelo Tribunal do Júri, como bem acen -
tuou o acórdão recorrido, verbis: 

Com efeito, a pena de quatro anos, 
imposta 80 paciente no julgamento anu
lado, decorreu de o Conselho de Senten 
ça ter reconhecido a atenuante do artT 
go 48, inciso IV, letra c,última parte, 
ou seja, a circunstância de haver pra
ticado o crime sob a influência de via 
lenta emoção provocada por ato injusto 
da vítima. 

Quando proferiu a sentença, o Dr. 
Juiz Presidente tomou essa circunstân 
cia como se fora a privilegiadora do ~ 
1º, do artigo 121 e fez a redução da 
pena prevista para o homicídio emocio 
nal. Frisou a Câmara, na oportunidade 
de julgar a apelação do réu, que houve 
ra erro na graduação da pena, e agre ~ 
gou que o erro não podia ser corrigido 
naquela ocasião, diante dos termos das 
razões do órgão do Ministério Público. 

Desde logo é evidente, no entanto • 
que o novo ConselhO de Sentença,se pro 
posto outra vez o quesito, n~o estara 
obrigado a admitir aquela referida ate 
nuante, pois irá rejulgar desfrutando 
de plena soberania decisória,não só quanto 
a ser culpado ou inocente o réu, como 
ainda em relação aos ingredientes for
madores da pena. Assim como o Conselho 
anterior dispôs de liberdade para reco 
nhecê-la, o seguinte gozará de mesma 
liberdade quanto para admiti-la nova
mente, quanto para rejeitá-la. Isto 
porque aquela regra de jurisprudência 
não tem força para cercear o poder jul 
gador do Tribunal do Júri, até o ponto 
de impedir que seu conselho aceite ou 
rejeite circunstâncias de agravação ou 
de atenuação da penalidade. 

leg~= Jd~ Ora, se existe a possibilidade 
de o novo Conselho negar a dita at"A 



RESp. 661-SP voto - 3 -

P.J. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA c;;cn 

nuante, a pena, sendo isto possível, 
deverá ser necessária e forçosamente , 
maior que a anterior ................. " 

O voto do Relatar, Ministro Décio Miran
da, teve o seguinte teor: 

" Acolho a fundamentação e a conclu-
são do douto parecer. 

Realmente, como bem salienta o acór 
dão recorrido, o novo Conselho de Sen~ 
tença , se proposto outra vez determi
nado quesito, respondido de certa for 
ma no julgamento anulado, não está ads 
trito a renovar a resposta anterior ~ 
pois irá rejulgar desfrutando da plena 
soberania decisória, não só quanto a 
ser culpado ou inocente o réu ,como ain 
da em relação aos ingredientes formado 
res da pena", 

Isto posto, nego provimento ao re-
curso. 

É o meu voto". 
(RHC 61.422 - RS, ReI. Min. Décio Mi
randa, 2ª T., j. 25-1183, un., RTJ 
109/119-120) . 

4. Evidente o paralelismo entre a hipó 
tese dos autos, inicialmente resumida, e o 
caso versado no julgamento da Suprema Corte. 

Discutiu-se, nos dois julgamentos, 
os limites da proibição da reformatio in pe
jus. 

Entretanto, as soluções adotadas fo 
ram absolutamente divergentes. -

Para o v. acórdão recorrido, a veda 
ção da reformatio in pejus só não tem apli~ 
cação ao caso em que a renovação do processo 
se dá em virtude do reconhecimento da incom
petência absoluta ratione materiae do juízo 
prolator da sentença anulada (fls. 31), apli 
cando-se, portanto, à hipótese de júri, que 
é o caso dos autos. 

Já o Pretória Excelso, no v. julgado 
paradigma, entendeu que a proibição da refor 
matio in pejus não tem aplicação quando se 
trata de decisão proferida pelo Tribunal do 
Júri." 

Nem se diga que a matéria, sob o ângulo ques 

tionado, passou sem restrição de qualquer espécie. 
-I "-

Muito ~) 

12.39.010.28/46 
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pelo contrário, seis Desembargadores reagiram à tese maj~ 

ritária, exatamente por não concordarem com a ocorrência 

da reformatio in pejus indireta,inaplicável às decisões 

do Júri Popular. 

Trago à colação, como suporte da orientação 

propugnada pelo Recorrente, esses comentários que compõem 

o voto do Desembargador Cunha Camargo: 

12.39.010.28/46 

"Efetivamente, o Calendo Supremo Tribu
nal Federal, de início, abriu uma exceção à 
regra da vedação da reformatio in pejus indi 
reta, consignando que ela não tem aplicação 
ao caso em que a renovação do processo se dá 
em virtude do reconhecimento da incompetên -
eis absoluta ratione materiae do juízo praIa 
tor da sentença anulada. -

Essa exceção foi ressalvada pela Primel 
ra Turma do Excelso Pretória, em 5 de dezem-
bro de 1978, no julgamento do Recurso nº 
87.394-RJ (in R.T.J., 88/1.018), sendo ex
pressamente reconhecida no julgamento, em 30 
de outubro de 1981, pela Segunda Turma, no 
julgamento do Recurso nº 95.020-PR (in RTJ , 
100/927 e R.T., 558/414). 

Uma segunda exceção à construção preto -
riana da reformatio in pejus indireta foi ad 
mitida, em 25 de novembro de 1983, pela Se ~ 
gunda Turma do Excelso Pretório, no julgamen 
to do Recurso de Habeas Corpus nº 61.422- R~ 
(Revista Trimestral de Jurisprudência, 109 I 
119) precisamente em relação aos processos 
da competência do Júri, prestigiando decisão 
da Segunda Câmara Criminal do Egrégia Tribu 
nal de Justiça do Rio Grande do Sul. 

Compreende-se essa exceção. 
Embora constitucionalistas do porte de 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho (!'Comentá
rios à Constituição Brasileira", 1ª. ed. ,SPI 
1975, vol. 3º, pág. 107) e Rosah Russomano 
('!Anatomia da Constituição " , SP/1970, pág. 
279) sustentem que foi eliminada a soberania 
do Júri, em face da vigente Constituição, o 
festejado Pontes de Miranda, comentando o § 
18º do art. 153 da Constituição da Repúblic~ 
assinala que a soberania dos veredictos é da 
pr6pria essência do Júri ("Comentários à i 

Constituição de 1967, com a Emenda nº 1, deJ) 
1969", 2ª ed., S.P., 1971, tomo V, pág.270). 

/ 
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Este, em verdade, restaria desnaturado se 
nele ínsita não estivesse a soberania de seus 
pronunciamentos. 

Como ensina JOS~ FREDERICO MARQUES ("Ele 
mentos de Direito Processual penal", 1ª ed~, 
vaI. 111, pág. 263), " ... Sobre a existência 
do crime e responsabilidade do réu, só o Jú 
ri pode pronunciar-se, o que faz através de 
veredictos soberanos. Sobre a aplicação da 
pena, decide,não soberanamente, o juiz que 
preside ao Júri". 

No caso sub judice, o novo Conselho de 
Sentença não estava obrigado a afirmar aexis 
tência de homicídio qualificado privilegiad~ 
porque a construção pretoriana da reformatio 
in pejus indireta afrontaria o princípio da 
soberania do Júri. 

Dir-se-á que o Juiz presidente não pode
ria impor ao réu pena mais grave que a impos 
ta no julgamento anulado em recurso exclusl 
vo da defesa. É certo que a ele competia aplT 
car a pena, mas de acorda com a lei e a decT 
são dos jurados coma se infere das expressas 
termos do art. 593, 111, "b", do Código de 
Processa Penal, que autoriza expressamente 
apelação para adequar a sua sentença à deli 
beração dos jurados "assim preservando sua 
soberania" (cf. JOSÉ LISBOA DA GAMA MALCHER, 
"Manual de Processo Penal Brasileiro", vol. 
2º. pág. 43). 

Assim sendo, o Juiz presidente em desa
cordo com a decisão do Conselho de Sentença, 
não poderia impor ao peticionário, responsa
bilizado pelas juradas coma autor do uxori
cídio qualificado, pena inferior à cominada 
para esse crime. 

Decidindo cama decidiu, o V. acórdão re 
videndo não afrontou texto expresso da leI 
penal, donde, pelo meu voto, a indeferimento 
do pedido." 

Não menos incisiva foi o Desembargador Weiss 

de Andrade (voto de fls. 53/55), ao proclamar, com inegável 

acerto, que não se cuida de "reformatio in pejus P , por

quanto, ao ser anulada o primeiro julgamento, pela incom-

patibilidade entre o homicídio privilegiada e a qualific~ , 
dara de traição, nada impedia que se reconhecesse, no 

julgamento, o homicídio qualificado. 
no;r 

12.39.010.28/46 
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Na verdade, abrindo-se a possibilidade de exame 

da ocorrência da qualificadora, não vejo como atrelar o 

Tribunal do Júri a uma pena não condizente com a prescri

ção legal. 

De assinalar, ainda, que a anulação do pri

meiro julgamento decorreu de equívoco que envolvia o pr~ 

prlo cerne da questão, ao recusar-se o reconhecimento de 
hipóteses inconciliáveis, coma a existência, concorrente, 
de homicídio privilegiado e qualificado. Não se anulou 

por motivos de solenidade ou forma. O objetivo foi, exat~ 

mente, o de permitir ao Júri a ampla apreciação do fato 

delituoso, para seu fiel enquadramento legal. Se assim é, 

como falar-se em comprometimento 
rior? Seria o caos, em termos de 

pios de coerência entre a figura 

sanção. 

com a penalidade ante

observância dos princí-

penal e sua respectiva 

o Dr. J.8. Clayton Rossi, digno representan

te do MPF, ao avaliar ° recurso oferecido, em sua manife~ 

tação de fls. 103/104, indicou decisão mais recente do 

Pretória Excelso (RHC. nº 66.274-9-RJ; Relator o Senhor 

Ministro Moreira Alves), através do qual se consolida o 

entendimento do paradigma. É ler-se: 

12.39.01D.28/46 

., Habeas Corpus. Reformatio in pejus indi
reta. 

A reformatio in pejus indireta não tem 
aplicação para limitar a soberania do Tribu 
nal do Júri decorrente do preceito constitu~ 
cional. Não pode, pois, a lei ordinária im 
por-lhe limitaçôes que lhe retirem a liberdã 
de de julgar a procedência ou a improcedên~ 
cia da acusação, bem como a ocorrência, ou 
não, de circunstâncias que aumentem ou dimi 
nuam a responsabilidade do réu, em virtude 
de anulação de veredicto anterior por deci
são da Justiça togada. Isso implica dizer 
que tem o novo Júri, nos limites da pr~~~~~ 11/~ 
cia e do libelo. a liberdade de resPÃ \ 
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diferentemente do anterior aos quesitos que 
lhe s~o apresentados", (RHC. 66.274-9 - RJ , 
l' T., Rei. Min. MOREIRA ALVES, j. 17-05-88, 
in, DJU 26-08-88, p. 21035)." 

Ante o exposto, conheço do recurso especial 

e lhe dou provimento, para cassar a decisão recorrida. 

12.39.010.28/46 
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EXTRATO DA MINUTA 

REsp. nO 661-SP (8999388). ReI: Sr. Ministro 

Willliam Patterson. Recte: Ministério Público do Estado 

de São Paulo. Recdo: Mauro Antonio de Moura. Advs: Drs. 

Maria Efigênia Sartoris Moreira e outro. 

DECISÃO: - A Turma, por unanimidade, conheceu 

do recurso especial e deu-lhe provimento para cassar a 

decisão recorrida, nos termos do voto do Sr. Ministro Re 

lator (Em 09-10-90 6ª Turma). 

Votaram os 5rs. Ministros José Cândido, Car 

los Thibau e Dias Trindade. Ausente, justificadamente, o 

Sr. Ministro Costa Leite. Presidiu o julgamento o Sr. 

Ministro William Patterson. 

12.39.010.28/48 


