




PODER JUDICIÁRIO 2 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
10.a Câmara de Direito Criminal 

Começo pela primeira preliminar (primeira pela ordem de 

julgamento; refiro-me à segunda alegação do combativo defensor, fls. 500 

e ss.). A meu ver, quando o art 7.°, I I , da Lei 8.906, de 4 de julho de 

1994, e o art. 185, § 5.°, do Código de Processo Penal se referem a 

"entrevista reservada", não querem - não podem, constitucionalmente, 

querer - dizer que se trata de "entrevista inaudível por terceiros". De 

acordo com os dicionários mais autorizados, "reservado" é "oculto, íntimo, 

não patente" (cf. Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa Caldas 

Aulete, Rio de Janeiro: Delta, 4.a ed., 1985, vol. 4, p. 3.161; Dicionário 

Houaiss da Língua Portuguesa, Rio de Janeiro: Objetiva, l . a ed., 2009, p. 

1.651; ou, se se prefere, o Novíssimo Aulete, mais resumido, Rio de 

Janeiro: Lexikon, 2011, p. 1.192). Ora, o defensor, conversando aos 

cochichos* com o acusado, na presença dos jurados, certamente não se 

pode chamar de "entrevista reservada" - no Brasil, em face do caráter 

inquisitório da investigação criminal, e ante as condições exigidas para a 

pronúncia, a defesa já vakao plenário do júri em nítida desvantagem. A 

meu ver, não se pode, ademais, permitir que o defensor seja, ainda, visto 

pelos jurados aparentemente dando instruções ao cliente acerca do que 

dizer. Principalmente com a justificativa de "falta de Jocal adequado para 

uma entrevista reservada" - que torna inevitável lembrar o que disse o 

eminente procurador de justiça Roberto Tardelli, na sustentação oral do 

habeas corpus que discutiu a questão: será que a sala secreta é tão 

secreta que nem sequer se sabe onde fica? Não podia a entrevista ser 

nela realizada? 

Isto bastaria, a meu ver, para anular o julgamento. Ocorre 

que a segunda preliminar é mais ampla, e torna prejudicada a anterior 

(bem por isto, creio, o culto defensor Hugo Leonardo invocou-a em 

primeiro lugar). ^^^^O 
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PODER JUDICIÁRIO 3 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
10.a Câmara de Direito Criminal 

Com efeito, concordo com o eminente relator: não é possível 

cogitar, aqui, de crimes conexos. Neste aspecto, nada tenho que acrescer 

ao que se disse nas razões de recurso e no v. voto vencido. 

Todavia, a solução dada pelo digno relator, embora prática, 

a meu ver é juridicamente impossível, principalmente por vir em claro 

prejuízo de ambas as partes, o réu e a justiça pública, Esta porque o 

apelante foi, a meu ver indevidamente; absolvido (indevidamente pois a 

questão estava, conquanto erradamente, na competência dos jurados, e 

nada do que é por eles decidido pode ser reformado em segunda instância 

- caberia, apenas, a anulação do julgamento). O apelante, por sua vez, foi 

nitidamente prejudicado - e bem o registrou o douto defensor, na ata de 

julgamento, verbis. "MM. Juiz, a defesa não concorda com a realizarão do 

júri contendo no mesmo processamento os delitos patrimoniais, .gue não 

guardam relação com o homicídio tanto em termos de temporalidade 

quanto da produção probatória. A realização do plenário nestas condições 

evitará o exercício da defesa de forma plena, como assegura a CF, visto 

que tanto os jurados quanto a Defesa desviarão atenção e esforços, 

respectivamente, para tratar também dos delitos patrimoniais. Mais: 

haverá confusão e embaralhamento no curso da instrução e dos debates 

em plenário, mantendo o processamento dos delitos patrimoniais nestes 

autos como estão, processados por juiz absolutamente e sem conexão 

alguma, de nenhuma espécie, com o delito contra a vida" (fls. 450). 

Com efeito: como negar que a indevida inclusão dos crimes 

patrimoniais roubou da defesa tempo precioso? Como explicar aos jurados 

a possível relação entre o furto de um cartão bancário e uma cédula de 

identidade, a receptação de cheques e cartões e o homicídio, por ciúme, 

da mulher? 

Em síntese, no tocante à preliminar: não vejo como fugir à 
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PODER JUDICIÁRIO 4 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO , 
10.a Câmara de Direito Criminal 

conclusão de que o julgamento é nulo, bem como - em parte - a 

denúncia, que é irrita no què se refere ao crime patrimonial. De tal sorte, 

a meu ver a única solução seria realizar outra sessão de julgamento, 

apenas para o crime contra a vida, anulando-se parcialmente a denúncia, 

exclusivamente no tocante ao crime contra o patrimônio, sem prejuízo da 

apresentação de outra, perante o juízo competente (observada, porém, 

eventual prescrição da pretensão punitiva). 

No mérito, não posso deixar de anotar que o combativo 

promotor de justiça utilizou o quanto pôde a existência dos crimes contra 

o patrimônio para predispor os jurados contra o caráter do apelante. 

Porém, se se consideram rejeitadas as preliminares (é dizer: se não havia 

nulidade absoluta e contaminadora do julgamento na inclusão indevida 

desses crimes), ele fez muito bem de assim agir: tinha mesmo o dever de 

fazê-lo, já que compete ao órgão acusatorio fazer valer a verdade em que 

acredita, e n|o havia deslealdade. 

Tendo em vista que o digno revisor, na sessão, mudou seu 

posicionamento e passou a acompanhar este voto, deixo de manifestar-

me quanto ao mérito. 

Pelo exposto, meu voto acolhe a preliminar de nulidade do 

julgamento, pelo descumprimento do art. 185, § 5.°, do Código de 

Processo Penal; contudo, considera-a prejudicada, em face da maior 

amplitude da segunda, também acolhida; em conseqüência: 

a) anula o julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, para que outro 

seja realizado, exclusivamente em relação ao crime contra a vida, e 

b) anula em parte a denúncia, exclusivamente quanto ao crime 

contra o patrimônio, sem prejuízo do oferecimento de outra 

(observada, porém, eventual prescrição da pretensão punitiva). 
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PODER JUDICIÁRIO 
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10.a Câmara de Direito Criminal 

Em face das circunstâncias, mantenho a prisão preventiva, 

com recomendação ao digno magistrado de que a sessão de julgamento 

seja realizada com a maior urgência possível. 

CO BRUNO 
eiro juiz 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Sustentam ilustres advogados desta Capital que não 
se deu a oportunidade para que a defesa conversasse 
reservadamente com o réu na sessão de julgamento, presente 
então a nulidade pelo deseumprimento de formalidades 
previstas. 

O tema já foi apreciado no âmbito de acórdão 
proferido em habeas corpus, relator o mesmo deste. Sem razão a 
defesa, com a devida vênia. 

Expresso no parecer, fls. 544, com referência às 
contrarrazões recursais: "como já dito naquela manifestação, 
'conversa reservada' entre defensor e réu, nos termos previstos 
na lei processual, houve e foi confirmada pelo próprio acusado", 
não havendo "exigência legal de que essa entrevista reservada e 
prévia seja feita em sala exclusiva, própria para essa finalidade". 

Constou da ata de julgamento, fls. 451, que após a 
oitiva de testemunhas a defesa pediu para constar em ata que se 
entrevistou com o réu no meio do Plenário. E ainda: "o MM. Juiz 
Presidente determinou aos policiais militares que saíssem de 
perto do réu para que o advogado conversasse com o seu 
cliente". 

Sabe-se das precariedades que existem em Fóruns 
Criminais deste Estado e mesmo deste País. Com a devida vênia, 
seria exigir muito uma sala exclusiva para essa entrevista. O que 
importa considerar é que o magistrado Presidente do Júri tomou 
toda a cautela para que a conversa entre defesa e réu não fosse 
presenciada ou ouvida por ninguém. Parece que nas 
circunstâncias fez S.Excia. o que era possível. Não houve nenhum 
prejuízo e muito menos nulidade, também de conformidade com 
^sTrfenifestações dos representantes do Ministério Público nas 
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