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APELAÇÃO – PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE – EFEITO EXTENSIVO 

AO CORRÉU – IMPOSSIBILIDADE  

Na hipótese de prescrição superveniente, não se aplica ao corréu que 

não recorreu o disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal, uma 

vez que a causa de extinção da punibilidade, nesse caso, tem caráter 

pessoal.  

 (D.O.E.,  p. )      

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Recurso Especial nº 0001015-15.2007.8.26.0695 
 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA SEÇÃO 

CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO. 

 

 

 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

nos autos da Apelação Criminal nº 0001015-

15.2007.8.26.0695– Comarca daCapital, em que figuram 

como apelantes M.M.E. e A.S.A., vem perante Vossa 

Excelência, com fundamento no artigo 105, inciso III, 

alíneas“a” e “c”, da Constituição da República, artigo 

255, parágrafo 2o, do RISTJ, e artigo 26 da Lei nº 

8.038/90, interpor RECURSO ESPECIAL para o Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, contra o v. acórdão de 

fls. 315/318, pelos motivos adiante aduzidos: 

1.  HIPÓTESE EM EXAME 

 

   Nos termosdo relatório constante do v. 

Acórdão, com as adequações necessárias, Sandro Henrique 

Pinheiro e Paulo Alberto Ferreira da Silva foram 

denunciados pela prática do disposto no art. 155, §4º, I 

e IV, do Código Penal, pelo fato minuciosamente descrito 
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na denúncia que encampa o início da persecução penal em 

juízo, respondendo pelos seus atos perante o Juízo de 

Direito da Vara Única do Foro Distrita de Nazaré 

Paulista (Comarca de Atibaia). 

   Na mesma peça acusatória, M.M.E. e A.S.A., 

responderam pela prática do crime de receptação (art. 

180 do Código Penal). 

   Sandro e Paulo foram condenados à pena 

privativa de liberdade de 2 anos de reclusão, regime 

aberto, deferida a substituição. Não recorreram. 

   Alex e Marcelo, condenados ao cumprimento 

de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao 

pagamento de 10 dias-multa, recorreram, e os autos 

vieram ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame. 

  

   Na exta forma como ficou decidido no v. 

Acórdão: 

 

“os irrogados eram menores de vinte e 

umanos ao tempo do crime (fls. 02, 27, 80 e 

82): prescrição bienal, nos termos dos 

artigos 109, inciso V, 110, § 1o (último 

preceito com redação anterior à instituída 

pela Lei no 12.234/2010), 114, inciso II, e 

115, todos do Código Penal.O referido prazo 

fluiu desde a publicação da r. sentença, 

aos 23 de janeiro de 2009 (fls. 170), tendo 
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transcorrido anteriormente à data do 

presente julgamento, o que caracteriza 

achamada prescrição intercorrente.” 

    

   Por outro lado, ainda decidiu o v. Acórdão:  

 

“os corréus SANDRO HENRIQUE PINHEIRO e 

PAULO ALBERTO FERREIRA DA SILVA não 

recorreram (fls. 235, 236 e 276) da 

decisão, que os condenou às penas reclusiva 

de 02 (dois) anos no regime aberto, 

substituída por prestação de serviços à 

comunidade e multa e financeira de 10 (dez) 

unidades rasas de cálculo, com fulcro no 

artigo 155, § 4º,incisos I e IV, do diploma 

repressivo. Todavia, os efeitos da 

prescrição dapretensão punitiva a eles se 

estendem, nos termos do que dispõe o artigo 

580 do Código de Processo Penal, cumprindo 

ainda consignar que: a) PAULO ALBERTO, tal 

como os demais corréus, não completara 

vinte e um anos na data dos fatos (fls. 02, 

19 e 78)o lapso prescricional, então, 

também se aperfeiçoou em dois anos; b) 

mesmo tendo SANDRO HENRIQUE atingido a 

maioridade penal na data dos fatos (fls. 

02, 14 e 76), é certo que o quatriênio 
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também restou superado.4. Em decorrência, 

pelo meu voto, de ofício, julga-se extinta 

a punibilidade de A.S.A. e M.M.E. pela 

prescrição intercorrente da pretensão 

punitiva, prejudicada a análise do mérito. 

A providência fica estendida aos corréus 

SANDRO HENRIQUE PINHEIRO e PAULOALBERTO 

FERREIRA DA SILVA.” 

 

   Eis a íntegra do v. Acórdão para o devido 

manejo do recurso: 

 
 

“Registro: 2013.0000336654  
 

 
ACÓRDÃO 

 
 
   Vistos, relatados e discutidos estes autos do 

Apelação no 0001015-15.2007.8.26.0695, da 

Comarca Atibaia, em que são apelantes A.S.A. 

e M.M.E., é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO. 

   ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a 

seguinte decisão: "De ofício, julgaram 

extinta a punibilidade de A.S.A. e M.M.E. 

pela prescrição intercorrente da pretensão 
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punitiva, prejudicada a análise do mérito. A 

providência fica estendida aos corréus SANDRO 

HENRIQUE PINHEIRO e PAULO ALBERTO FERREIRA DA 

SILVA. V.U.", de conformidade com o voto do 

Relator, que integra este acórdão. 

   O julgamento teve a participação dos Exmo. 

Desembargadores RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO 

(Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E 

TOLOZA NETO. 

 

São Paulo, 11 de junho de 2013. 

 

GERALDO WOHLERS  

RELATOR  

Assinatura Eletrônica 

 

 

 

   Voto no 13.482 

   Relator: Desembargador Geraldo Wohlers 

   Apelação Criminal nº 0001015-

15.2007.8.26.0695, Comarca de Nazaré Paulista 

   Apelantes: A.S.A. e M.M.E. Apelada: Justiça 

Pública 

 

Vistos, etc... 
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    1. Como relatório, fica adotada a parte 

expositiva do profícuo parecer da douta 

Procuradoria de Justiça Criminal, que, aliás, 

opinou pelo “reconhecimento da prescrição da 

pretensão punitiva, na espécie denominada 

intercorrente, com a consequente declaração 

de extinção da punibilidade dos apelantes” 

(fls. 300/5).  

 

    2. Apelos  exclusivos das Defesas: 

condenações, com as quais se conformou a 

autora (fls. 236), às penas reclusiva de 01 

(um) ano no regime aberto, substituída por 

prestação de serviços à comunidade e 

pecuniária de 10 (dez) diárias mínimas de 

multa, com fulcro no artigo 180, caput, do 

Código Penal (r. sentença exarada pela MM.a 

Juíza de Direito Dr.a Fernanda Gonçalves 

Grabert fls. 158/64).  

    Os irrogados eram menores de vinte e umanos 

ao tempo do crime (fls. 02, 27, 80 e 82): 

prescrição bienal, nos termos dos artigos 

109, inciso V, 110, § 1o (último preceito com 

redação anterior à instituída pela Lei no 

12.234/2010), 114, inciso II, e 115, todos do 

Código Penal. 

    O referido prazo fluiu desde a publicação da 
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r. sentença, aos 23 de janeiro de 2009 (fls. 

170), tendo transcorrido anteriormente à data 

do presente julgamento, o que caracteriza a 

chamada prescrição intercorrente. 

 

    3. Os corréus SANDRO HENRIQUE PINHEIRO e 

PAULO ALBERTO FERREIRA DA SILVA não 

recorreram (fls. 235, 236 e 276) da decisão, 

que os condenou às penas reclusiva de 02 

(dois) anos no regime aberto, substituída 

por prestação de serviços à comunidade e 

multa e financeira de 10 (dez) unidades 

rasas de cálculo, com fulcro no artigo 155, § 

4o, incisos I e IV, do diploma repressivo.  

    Todavia, os efeitos da prescrição da 

pretensão punitiva a eles se estendem, nos 

termos do que dispõe o artigo 580 do Código 

de Processo Penal, cumprindo ainda consignar 

que: a) PAULO ALBERTO, tal como os demais 

corréus, não completara vinte e um anos na 

data dos fatos (fls. 02, 19 e 78) o lapso 

prescricional, então, também se aperfeiçoou 

em dois anos; b) mesmo tendo SANDRO HENRIQUE 

atingido a maioridade penal na data dos fatos 

(fls. 02, 14 e 76), é certo que o quatriênio 

também restou superado. 
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     4. Em decorrência, pelo meu voto, de 

ofício, julga-se extinta a punibilidade de 

A.S.A. e M.M.E. pela prescrição intercorrente 

da pretensão punitiva, prejudicada a análise 

do mérito. A providência fica estendida aos 

corréus SANDRO HENRIQUE PINHEIRO e PAULO 

ALBERTO FERREIRA DA SILVA. 

 

    Geraldo Wohlers 

    Relator 

 

   Ao decidirem que: 

 

“os corréus SANDRO HENRIQUE PINHEIRO e 

PAULO ALBERTO FERREIRA DA SILVA não 

recorreram (fls. 235, 236 e 276) da 

decisão, que os condenou às penas reclusiva 

de 02 (dois) anos no regime aberto, 

substituída por prestação de serviços à 

comunidade e multa e financeira de 10 (dez) 

unidades rasas de cálculo, com fulcro no 

artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do 

diploma repressivo. Todavia, os efeitos da 

prescrição da pretensão punitiva a eles se 

estendem, nos termos do que dispõe o artigo 

580 do Código de Processo Penal, cumprindo 

ainda consignar que: a) PAULO ALBERTO, tal 
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como os demais corréus, não completara 

vinte e um anos na data dos fatos (fls. 02, 

19 e 78) o lapso prescricional, então, 

também se aperfeiçoou em dois anos; b) 

mesmo tendo SANDRO HENRIQUE atingido a 

maioridade penal na data dos fatos (fls. 

02, 14 e 76), é certo que o quatriênio 

também restou superado. 4. Em decorrência, 

pelo meu voto, de ofício, julga-se extinta 

a punibilidade de A.S.A. e M.M.E. pela 

prescrição intercorrente da pretensão 

punitiva, prejudicada a análise do mérito. 

A providência fica estendida aos corréus 

SANDRO HENRIQUE PINHEIRO e PAULO ALBERTO 

FERREIRA DA SILVA” (negritei),  

 

aDoutaCâmaracontrariou e negou vigência ao 

art. 580 do Código de Processo Penal,além 

de dissentir do entendimento do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça acerca do 

referido disposto infraconstitucional, 

integrante do arcabouço infraconstitucional 

da legislação processual penal brasileira 

    

   Vejamos. 
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   Antes de ingressarmos no cerne da questão, 

imprescindível apontar, com precisão, os marcos 

interruptivos gerados no presente feito: 

 

   a) data do crime de furto: 22 de junho de 

2007; 

   b) data do crime de receptação: entre o dia 

22 de julho e 3 de agosto de 2007; 

   c) recebimento da denúncia: 18/06/2008 

(fls. 42) 

   d) publicação da sentença condenatória: 

19/12/2008 (fls. 181) 

   e) data da publicação do v. Acórdão: 

17/06/2013 (fls. 319), que não gera interrupção do lapso 

prescricional, uma vez que se trata de acórdão que 

confirma a condenação, mas extingue a punibilidade. 

 

 

2. CONTRARIEDADE E NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART.580 DO 

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 

 

   O art. 580 do Código de Processo Penal 

assim dispõe:  

 

“no caso de concurso de agentes (Código 

Penal, Art. 29 - reforma penal 1984), a 

decisão do recurso interpostopor um dos 
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réus, se fundado em motivos que não sejam 

de caráter exclusivamente pessoal, 

aproveitará aos outros.” (sublinhei) 

 

   O dispositivo em comento estabelece 

possibilidade de o Poder Judiciário estender os efeitos 

de uma decisão, sentença ou acórdão, a um dos corréus 

(inerte sob o aspecto recursal), na hipótese de concurso 

de pessoas, toda vez que o recurso de outro corréu for 

decidido de forma mais benéfica, e a decisão se 

restringir a aspecto puramente objetivo. 

   Daí se dizer, pela lei, “se fundado em 

motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal” 

   Alerta-se, para tanto, que o Tribunal pode 

decidir de forma mais benéfica para um determinado 

corréu, utilizando-se para tanto critérios que levam em 

conta o aspecto subjetivo do acusado. 

   Nesse caso, é claro, não se permite a 

extensão tal como preconizada e autorizada no referido 

dispositivo processual. 

   No dizer do saudoso professor Julio 

Fabbrini Mirabete,  

 

“a norma procura evitar, tanto quanto possível, 

decisões iníquas ou contraditórias, por não ter 

o corréu, também lesado pela decisão, dela 

decorrido, fazendo com que ele também se 
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beneficie com o provimento do recurso. Mas, 

como deixa Claro o dispositivo, a decisão em 

favor de um réu só pode ser estendida a outro 

se forem idênticas as situações de ambos no 

mesmo processo” (Código de Processo Penal 

Interpretado, 11ª edição, Editora Atlas, 2003, 

p. 1431)sublinhei o original 

 

   Conforme se observa dos autos, ao estender 

os efeitos da decisão adotada em relação aos réus Alex e 

Marcelo, aos acusados Sandro e Paulo, a Corte Paulista, 

com o devido respeito, contrariou e negou vigência, por 

completo, sobre o teor da norma infraconstitucional 

ofertada, pois a situação dos réus que apelaram é 

diametralmente oposta em relação aos que não desejaram 

recorrer. 

   Importante frisar que não houve 

reconhecimento da prescrição entre a data do recebimento 

da denúncia e a publicação da r. Sentença condenatória 

(denominada de retroativa) o que, se o caso, por certo 

aproveitaria ao réus que não recorreram . 

   Aqui se trata de prescriçãosuperveniente, 

contada a partir da publicação da r. sentença 

condenatória parafrente. 

   Os réus Sandro e Paulo se conformaram com a 

r. Sentença de 1º grau e, pelo tempo decorrido, provável 

tenham já cumprido a sanção que lhes foi imposta. 
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   As situações, assim, são completamente 

diferentes. 

   Frise-se, mais uma vez, que existem dois 

aspectos que diferenciam a situação de Alex e Marcelo, 

em relação a Sandro e Paulo.  

   Para os primeiros, houve reconhecimento da 

prescriçãosuperveniente, inaplicável aos segundos, pois 

eles não recorreram da decisão, havendo trânsito em 

julgado. 

   Para os segundos, houve conformismo da r. 

sentença condenatório, somente podendo se falar, seo 

caso, em prescrição da pretensão executória. 

   Dessa forma, absolutamenteinaplicável o 

art. 580 do Código de Processo Penal aos réus SANDRO E 

PAULO. 

 

    

3. DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL 

 

  O acórdão recorrido dissente do que decidiu a 

Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no 

julgamento do Recurso Especial nº819.940/AC, do qual foi 

Relatoraa Ministra Laurita Vaz, julgado em 05/02/2009, 

publicado Revista Eletrônica de Jurisprudência (cópia 

anexa), que ora se oferta como paradigma, ou seja: 

 

RECURSO ESPECIAL Nº 819.940 - AC  
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  (2006⁄0013322-2) 

  

Relatora: Ministra Laurita Vaz 

Recorrente: Ministério Público do Estado 

Recorrido: Antonio Cezar de Araújo Filho 

Advogado: Heitor Andrade de Macedo e Outros 

 

EMENTA 

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO 

CRIMINAL. IMPROPRIEDADE NA APLICAÇÃO DO ART. 

580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PENA REDUZIDA 

EM VIRTUDE DE  CARÁTER EXCLUSIVAMENTE PESSOAL. 

1. A aplicação do efeito extensivo previsto 

no art. 580 do Código de Processo Penal deve 

ser baseada na identidade de situações fático-

processuais entre os co-réus, não sendo 

possível a extensão se a benesse foi fundada em 

motivos de caráter exclusivamente pessoal. 

2. Recursoprovido. 

  

ACÓRDÃO 

  

Vistos, relatados e discutidos estes autos, 

acordam os Ministros da QUINTA TURMA do 

Superior Tribunal de Justiça, na conformidade 

dos votos e das notas taquigráficas a seguir, 
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por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar 

provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra 

Relatora. Os Srs. Ministros Arnaldo Esteves 

Lima, Napoleão Nunes Maia Filho, Jorge Mussi e 

Felix Fischer votaram com a Sra. Ministra 

Relatora. 

  

Brasília (DF), 05 de fevereiro de 2009 (Data 

do Julgamento) 

 

MINISTRA LAURITA VAZ  

Relatora 

 

RECURSO ESPECIAL Nº 819.940 - AC 

(2006⁄0013322-2) 

  

  

RELATÓRIO 

  

A EXMA. SRA. MINISTRA LAURITA VAZ: 

Trata-se de recurso especial interposto pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE, com 

fundamento no art. 105, inciso III, alínea a, 

da Constituição Federal, em face de acórdão 

proferido pelo Tribunal de Justiça local. 

Consta dos autos que o Ministério Público 

Estadual ofereceu denúncia contra Silvério Vela 
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Fonseca, José Arialdo Gouveia de Araújo, José 

WilamiPraxedes Pereira, Pedro Francisco 

Ferreira da Silva, Sebastião Marques de Brito e 

ANTÔNIO CEZAR DE ARAÚJO FILHO, ora Recorrido, 

sob a acusação de praticarem o crime de tráfico 

de drogas. 

Posteriormente, o feito foi desmembrado em 

relação aos três primeiros denunciados. 

O Juízo Processante entendeu por julgar 

procedente a pretensão punitiva estatal, 

condenando ANTÔNIO CEZAR DE ARAÚJO FILHO à pena 

de 12 anos de reclusão, e ao pagamento de 250 

dias-multa, como incurso nos arts. 12, § 2.º, 

inciso III, c.c. o art. 18, inciso III, ambos 

da Lei n.º 6.368⁄76. Nos termos da certidão de 

fl. 14, a decisão condenatória transitou em 

julgado em 10⁄11⁄2004. 

Em seguida, o apenado ajuizou revisão 

criminal, aduzindo, em primeiro lugar, que não 

foram observados os requisitos dos arts. 59 e 

68, ambos do Código Penal, para a fixação da 

pena-base. Alegou, ainda, que os co-réus 

Silvério Vela Fonseca, José Arialdo Gouveia de 

Araújo, José WilamiPraxedes Pereira tiveram 

suas penas reduzidas em sede de apelação pelo 

Tribunal de Justiça do Estado do Acre, 

pretendendo a aplicação do art. 580 do Código 
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de Processo Penal. 

O Tribunal a quo julgou procedente o pedido, 

nos termos da seguinte ementa: 

"REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO 

DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. CONCURSO DE 

AGENTES. ARTIGO 580 CPP. PENA. REDUÇÃO. 

1 - É inafastável o direito do revisionando à 

redução da pena, tal como concedida aos co-

réus, notadamente se não ostenta antecedentes 

criminais. 

2. Aplica-se in casu o disposto no artigo 580 

do Código de Processo Penal"(fl. 876) 

  

Inconformado, o Ministério Público interpôs o 

presente recurso especial. 

Sustenta o Recorrente, nas razões do 

especial, "o v. acórdão recorrido às fls. 

876⁄881, contrariou o art. 580, do CPP, pois 

estendeu ao recorrido os efeitos de outra 

Apelação Criminal, que trata da fixação da 

pena-base, de caráter exclusivamente pessoal, 

sem atentar para o fato que o recorrido também 

recorreu da dosimetria aplicada na sentença 

condenatória, através de Apelação Criminal n.º 

03.001278-3 (fls. 707⁄716), cujo acórdão 

confirmou e manteve a pena fixada, não podendo 

agora em sede de Revisão Criminal, aplicar ao 
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recorrido os efeitos do recurso dos outros 

réus, por afronta à coisa julgada perfeita, e 

sem atentar para as circunstâncias judiciais de 

caráter pessoal" (fl. 893). 

A defesa, em suas contra-razões às fls. 

902⁄906, afirma que inexistiu motivo de caráter 

pessoal para a concessão do efeito extensivo. 

O Ministério Público Federal opinou pelo 

provimento do recurso, em parecer assim 

ementado: 

 

"PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 

105, III, A, DA CF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO 

ART. 580 DO CPP. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA 

REDUÇÃO DA PENA A CO-RÉU EM SITUAÇÃO DIVERSA. 

IMPOSSIBILIDADE. 

PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO 

APELO EXTREMO." (fl. 917) 

É o relatório. 

RECURSO ESPECIAL Nº 819.940 - AC 

(2006⁄0013322-2) 

  

EMENTA 

  

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO 

CRIMINAL. IMPROPRIEDADE NA APLICAÇÃO DO ART. 

580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PENA REDUZIDA 
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EM VIRTUDE DE  CARÁTER EXCLUSIVAMENTE PESSOAL. 

1. A aplicação do efeito extensivo previsto 

no art. 580 do Código de Processo Penal deve 

ser baseada na identidade de situações fático-

processuais entre os co-réus, não sendo 

possível a extensão se a benesse foi fundada em 

motivos de caráter exclusivamente pessoal. 

2. Recurso provido. 

  

VOTO 

  

A EXMA. SRA. MINISTRA LAURITA VAZ (RELATORA): 

Constata-se a tempestividade do especial, o 

cabimento de sua interposição com amparo no 

permissivo constitucional, o interesse 

recursal, a exposição da suposta contrariedade 

a dispositivo legal, bem como o devido 

prequestionamento. 

Quanto ao mérito, o recurso merecer 

prosperar. 

De início, é necessário esclarecer que a 

conduta criminosa foi praticada por seis 

agentes, mas o recurso foi desmembrado. 

Primeiramente foram condenados os Réus 

Francisco Ferreira da Silva, Sebastião Marques 

de Brito e ANTÔNIO CEZAR DE ARAÚJO FILHO, ora 

Recorrido, que não tiveram êxito no recurso de 
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apelação interposto. 

Em seguida, os Réus Silvério Vela Fonseca, 

José Arialdo Gouveia de Araújo e José 

WilamiPraxedes Pereira foram condenados, mas 

conseguiram a redução da pena em sede de 

apelação. 

O ora Recorrido ajuizou revisão criminal com 

o intuito de reduzir a pena imposta, que foi 

julgada procedente. Segundo o acórdão, o Réu 

ANTÔNIO CEZAR DE ARAÚJO FILHO teve a pena-base 

fixada acima do mínimo legal por existir 

informação de que "chefiava uma grande rede de 

tráfico de drogas e que se encontra em 

relatório daquela autoridade dando conta de 

várias apreensões e ligações com terceiros e, 

inclusive de uma rede em vários Estados da 

Federação" (fl. 879). Todavia, "consoante 

certidão da Seção judiciária do estado do Acre, 

Justiça Federal de 1.ª Instância, fls. 212, não 

há registro de nenhum inquérito policial ou 

ação judicial contra o Revisionando. 

Tocantemente à rede de tráfico com influência 

em outros Estados as certidões acostadas aos 

autos, fls. 0357, 0382 e outras da Justiça 

daqueles Estados certificam a inexistência de 

qualquer fato relacionado com o Revisionando. 

Na sentença, fls. 583, o magistrado ainda 
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reconhece que o Revisionando não registra 

antecedentes criminais, é casado e eletricista" 

(fl. 879). 

Assim, o Tribunal de Justiça do Estado do 

Acre, em sede de revisão criminal, ao comparar 

a situação do apenado Antônio Cézar de Araújo 

Filho e do co-réu Silvério Vela da Fonseca, 

entendeu por reduzir a pena do revisionando, 

com fulcro no art. 580 do Código de Processo 

Penal, por entender que existia identidade de 

situação com o co-réu, como se vê dos seguintes 

excertos: 

"Na verdade o que aqui se discute é se é 

possível aplicar-se o disposto no art. 580 

C.P.P. - Não se discute a gravidade do crime e 

a responsabilidade de seus partícipes. 

Entendo que sim, é aplicável. É aplicável o 

artigo 580 do C.P.P. 

Está evidenciada, como já relatada, a 

identidade de situação entre o Revisionando e 

notadamente com o primeiro réu, o peruano 

Silvério Vela da Fonseca, talvez para este até 

mais grave, visto tratar-se de estrangeiro, réu 

confesso quanto a possuir a droga para 

mercancia e já responder a processo por crime 

idêntico e o Revisionando ser primário, ter 

residência fixa e profissão. 
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Não esquecer que os co-réus tiveram suas 

penas reduzidas no apelo julgada pelo Egrégia 

Câmara Criminal. 

Aqui não se ressalta as situações pessoais, 

como ocorre em processos sujeitos ao Júri 

Popular quando para um dos réus se aceita a 

teses de homicídio e para um outro a tese de 

não autoria. Situações pessoais de onde ângulo 

pessoal é vista pela participação de cada um 

que não se comunicam, são situações diversas. 

É inafastável o direito do Revisionando, 

portanto, este, que não ostenta antecedentes 

criminais, conforme a sentença do primeiro 

grau, não obteve também a redução de sua pena 

como feito para o primeiro co-réu. seria até 

mesmo contraditório que um que detém 

antecedentes que maculam, seja para ele provido 

seu apelo e para o outro não. 

Há no feito identidade pessoal, vez que o 

Revisionando e seus co-réus agiram em concurso, 

nos termos do artigo 29 do Código Penal. 

Tenho, portanto, como procedente o pedido 

tendo em vista a redução já operada para os co-

réus, não mais discutindo se a pena base foi 

fixada acima do mínimo legal, e que poderia ter 

sido, mas o direito que busca e que entendo 

como certo que é ter sua pena reduzida pelo 
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princípio que estabelece o artigo 580 do 

C.P.P." (fl. 80, sem grifo no original) 

  

Dessa forma, faz-se necessário transcrever o 

art. 580 do Código de Processo Penal, in 

verbis: 

"Art. 580. No caso de concurso de agentes 

(Código Penal, art. 25), a decisão do recurso 

interposto por um dos réus, se fundado em 

motivos que não sejam de caráter exclusivamente 

pessoal, aproveitará aos outros. 

  

Explica Fabbrini Mirabete, "além dos efeitos 

devolutivo (transferência para instância 

superior, ou eventualmente para a mesma 

instância, do conhecimento de determinada 

questão) e suspensivo (não execução da decisão 

até que ocorra o julgamento), os recursos podem 

ter o efeito extensivo, previsto no 

dispositivo. Ressalvando que ele se refere ao 

concurso de agentes agora previsto no art. 29 

do CP, a norma procura evitar, tanto quanto 

possível, decisões iníquas ou contraditórias, 

por não ter o co-réu, também lesado pela 

decisão, dela recorrido, fazendo com que ele 

também se beneficie com o provimento do 

recurso. Mas, como deixa claro o dispositivo, a 
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decisão em favor de um réu só pode ser 

estendida a outro se forem idênticas as 

situações de ambos no mesmo processo. Não 

havendo situação idêntica entre o recorrente e 

o co-réu, só àquele é beneficiado, não este. A 

regra não limita o benefício ao recurso de 

apelação, já que é de caráter geral, devendo 

ser aplicada também aos pedidos de habeas 

corpus e revisão criminal" (in Código de 

Processo Penal Interpretado, 10.ª, Atlas, p. 

1424, sem grifo no original). 

Como se vê, é necessário existir identidade 

de situações fático-processuais entre os co-

réus para que seja possível a extensão de 

benefícios, excluindo-se os concedidos em 

virtude de algum aspecto subjetivo. 

No caso concreto, a extensão foi concedida 

porque o acórdão recorrido entendeu que o co-

réu, apesar de possuir maus antecedentes, teve 

sua pena reduzida em sede de apelação, não 

sendo possível que o revisionando, que não 

ostentava antecedentes criminais, tivesse sua 

pena mantida. Todavia, a decisão olvidou-se das 

demais circunstâncias judiciais desfavoráveis, 

já que não é possível afastar a tese de que o 

Recorrido era o chefe de "uma grande rede de 

tráfico de drogas" (fl. 879), com base tão-
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somente na folha de antecedentes criminais, 

além de possuir situação financeira 

incompatível com a profissão de eletricista. 

É imprescindível esclarecer que a pena-base 

deve ser analisada com base nas circunstâncias 

judiciais aplicáveis ao caso, e não apenas nos 

antecedentes, única circunstância analisada 

pelo acórdão recorrido para aplicar o efeito 

extensivo previsto no art. 580 do Código de 

Processo Penal. É possível que um indivíduo 

tenha maus antecedentes, mas todas as demais 

circunstâncias favoráveis, sendo o contrário 

também verossímil. Além disso, constata-se que 

no art. 59 do Código Penal existem 

circunstâncias judiciais de caráter objetivo, 

quais sejam, as circunstâncias e conseqüências 

da infração penal e o comportamento da vítima; 

e subjetivo, isto é, a culpabilidade, a conduta 

social, os antecedentes, a personalidade do 

agente e os motivos determinantes. 

Verifica-se da sentença condenatória e do 

acórdão em sede de apelação, que a pena-base do 

ora Recorrido foi fundamentadamente majorada em 

quatro anos acima do mínimo legal pelas várias 

circunstâncias judiciais desfavoráveis 

analisadas, pois, de acordo o conjunto 

probatório o apenado era "um dos cabeças da 
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ação narcotraficante" (fl. 583), "uns dos 

chefes do tráfico de drogas no Estado" (fl. 

583), "não justificou como adquiriu os veículos 

e os dólares" (fl. 583), bem como por viver no 

submundo do crime e com padrões financeiros 

incompatíveis com o poder aquisitivo de um 

eletricista (fl. 583). 

Observa-se, portanto, a impropriedade da 

extensão do benefício, já que foi aplicada por 

caráter exclusivamente pessoal, restando 

violado o teor do art. 580 do Código de 

Processo Penal. 

Nessediapasão: 

"HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO 

PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM CONCEDIDA A 

CO-RÉU. SITUAÇÃO PROCESSUAL IDÊNTICA À DO 

PACIENTE. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER 

EXCLUSIVAMENTE PESSOAL. APLICAÇÃO DO ART. 580 

DO CPP. ORDEM CONCEDIDA. 

1. Aplica-se o disposto no art. 580 do Código 

de Processo Penal quando há identidade de 

situações para a concessão do benefício e a 

decisão anterior não se funda em circunstância 

de caráter exclusivamente pessoal. 

2. [...] 

4. Ordem concedida para estender os efeitos 

da decisão proferida por esta Turma, nos autos 
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do HC n.º  45.085⁄SP, determinando a expedição 

de alvará de soltura em favor do paciente, se 

por outro motivo não estiver preso." (HC 

49.879⁄SP, Rel. Ministro  ARNALDO ESTEVES LIMA, 

QUINTA TURMA, julgado em 02⁄02⁄2006, DJ 

10⁄04⁄2006 p. 257) 

  

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso especial e 

DOU-LHE PROVIMENTO para, cassando o acórdão 

hostilizado, restabelecer a sentença 

condenatória, que foi confirmada em sede de 

apelação criminal. 

É o voto. 

 

MINISTRA LAURITA VAZ 

Relatora” (cópia anexa). 

 

 

4. COMPARAÇÃO ANALÍTICA DE SEMELHANÇA 

 

 

   Para o v. Acórdão combatido: 

 

“os corréus SANDRO HENRIQUE PINHEIRO e 

PAULO ALBERTO FERREIRA DA SILVA não 

recorreram (fls. 235, 236 e 276) da 

decisão, que os condenou às penas reclusiva 
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de 02 (dois) anos no regime aberto, 

substituída por prestação de serviços à 

comunidade e multa e financeira de 10 (dez) 

unidades rasas de cálculo, com fulcro no 

artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do 

diploma repressivo. Todavia, os efeitos da 

prescrição da pretensão punitiva a eles se 

estendem, nos termos do que dispõe o artigo 

580 do Código de Processo Penal” entendendo 

que a prescricão superveniente à sentença 

condenatória (reconhecida para os réus Alex 

e Marcelo por conta de seus recursos) se 

aplica aos réus que optaram por não 

recorrer, reconhecendo a possibilidade de 

extensão de circunstância exclsuivamente 

pessoal. 

 

 

Para o v. Acórdão paradigma: 

 

 

“é necessário existir identidade de 

situações fático-processuais entre os 

co-réus para que seja possível a 

extensão de benefícios, excluindo-se os 

concedidos em virtude de algum aspecto 

subjetivo. (…) Observa-se, portanto, a 
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impropriedade da extensão do benefício, 

já que foi aplicada por caráter 

exclusivamente pessoal, restando 

violado o teor do art. 580 do Código de 

Processo Penal. (…) Aplica-se o 

disposto no art. 580 do Código de 

Processo Penal quando há identidade de 

situações para a concessão do benefício 

e a decisão anterior não se funda em 

circunstância de caráter exclusivamente 

pessoal.”  

 

 

5. CONCLUSÃO FINAL 

 

   Como se vê, as situações tratadas nos 

julgados são semelhantes.  

   As conclusões são distintas.  

   Nos acórdãos discutiu-seo alcance do efeito 

extensivo estabelecido literalemente no art. 580 do 

Código de Processo Penal. 

   Enquanto o v. Acórdão combatidoentende que 

se permite aplicar extensivamente circunstância 

exclusivamente de natureza pessoal (reconhecimento da 

prescrição superveniente – de réus que recorreram para 

réus que não recorreram), no acórdão utilizado como 

paradigmas, reconheceu-se que somente se permite aplicar 
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o efeito extensivo na medida em que o Poder Judiciário 

reconhece situações que não se fundam em circunstância 

de caráter eclusivamente pessoal. 

  Sendo assim, mais correta, a nosso ver, a 

solução encontrada pelo julgado do Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça. 

 

6. DO PEDIDO 

 

   Ante o exposto, demonstrado que o 

dispositivo em comento foi contrariado ou teve sua 

vigência negada, bem como o dissídiojurisprudencial 

apresentado,aguarda seja deferido o processamento do 

presente Recurso Especial por essa Egrégia Presidência, 

bem como seu ulterior conhecimento e provimento pelo 

Colendo Superior Tribunal de Justiça para que, cassado o 

v. Acórdão com relação aos réus Sandro Henrique Pinheiro 

e Paulo Alberto Ferreira da Silva, seja r.Sentença de 1º 

grau restabelecidapara todos os efeitos legais, já que 

não atingida pela prescrição da pretensnao punitiva na 

modalidade superveniente. 

  

   São Paulo, 12 de julho de 2013. 

 

 

 

MÁRCIO FERNANDO ELIAS ROSA 
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