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Acompanha o presente recurso cópia do acórdão prolatado no AgRg no AResp nº 571.907-ES, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta 
Turma, j. em 23.02.2016 e publicado no DJe em 04.03.2016, que ora se oferece como paradigma (tese I). 
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Tribunal de Justiça. 
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Tese 420 

PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO EXECUTÓRIA – DEDUÇÃO DE TEMPO 

DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS JÁ CUMPRIDA DIANTE DA 

CONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE 

DE NOVO CÁLCULO.  

O desconto de pena em decorrência do cômputo do tempo de pena restritiva 

de direitos já cumprida no momento da conversão em pena privativa de 

liberdade (art. 44, §4º, CP) não enseja novo cálculo da prescrição da pretensão 

executória.  
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 

EGRÉGIA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO 

 

 

 

 

     

 

 

    O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos autos 

de Agravo em Execução nº 7020719-06.2015.8.26.0050, em que figura 

como agravante K. J. F. P. , vem perante Vossa Excelência, com fundamento 

no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, art. 255, § 

2o, do RISTJ e art. 1.029 do Código de Processo Civil, interpor RECURSO 

ESPECIAL para o Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pelos motivos 

adiante aduzidos: 

 

1 – RESUMO DOS AUTOS 

 

   A agravante foi condenada como incursa no art. 304, c.c. art. 

298, c.c. art. 69, Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de 

reclusão e 11 (onze) dias-multa, substituída a privativa de liberdade por 

duas restritivas consistentes em prestação de serviços à comunidade e 

outra multa, no valor de 10 (dez) dias-multa. 

   Segundo o apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar 

consignadas na denúncia e transcritas na r. sentença (fls. 16), a requerida 
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apresentou atestados médicos falsos para justificar suas faltas em entidade 

pública municipal. 

   Na fase executória, foi pleiteado o reconhecimento da 

prescrição da pretensão executória, que não foi reconhecida pelo D. Juízo 

da 2ª Vara das Execuções Criminais da Capital (fls. 48/49).  

    Contra a r. decisão judicial, foi interposto recurso de agravo em 

execução pela sentenciada (fls. 06/11) em que se pleiteou fosse 

considerado o tempo de prisão provisória ensejador de detração para novo 

cálculo prescricional. 

    A r. decisão foi mantida pelo D. Juízo da 2ª Vara das Execuções 

Criminais da Capital (fls. 55/57). 

    Contrariado o recurso, a d. Procuradoria-Geral de Justiça 

apresentou parecer pelo não provimento do recurso (fls. 68/71).  

   Todavia, a Egrégia 12ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça 

de São Paulo proferiu a seguinte decisão: “Deram Provimento ao agravo em 

execução, pra julgar extinta a punibilidade de K. J. F. P. , pela ocorrência e 

prescrição da pretensão executória, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 

109, inciso VI, e 112, inciso I e 113, todos do Código Penal, referente a 

condenação imposta nos autos da ação penal nº 0046240-

87.2006.8.26.0050 da 9ª Vara Criminal da Capital. V.U. (fls. 79). Para tanto, 

entendeu-se pela “possibilidade de se calcular o prazo da prescrição da 

pretensão executória sobre a pena remanescente”. Segue transcrito o v. 

acórdão: 

 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução Penal nº 
7020719-06.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante KATIA 
JANAINA FERREIRA PATROCINIO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO.  

ACORDAM, em 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram provimento ao agravo em execução, para 
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julgar extinta a punibilidade de K. J. F. P. , pela ocorrência prescrição da pretensão 
executória, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, e 112, inciso I, e 113, 
todos do Código Penal, referente a condenação imposta nos autos da ação penal n.º 
0046240-87.2006.8.26.0050 da 9ª Vara Criminal da Capital. V.U.", de conformidade 
com o voto do Relator, que integra este acórdão.  

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANGÉLICA DE 
ALMEIDA (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E JOÃO MORENGHI.  

São Paulo, 14 de setembro de 2016.  

PAULO ROSSI 
RELATOR 

 

Agravo de Execução Penal nº 7020719-06.2015.8.26.0050  

Comarca de São Paulo - 2ª Vara das Execuções Criminais  

Agravante: Katia Janaina Ferreira Patrocinio  

Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo  

TJSP - 12ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL  

VOTO Nº 23181  

 

AGRAVO EM EXECUÇÃO Recurso defensivo pleiteando a reforma da r. 
decisão que não reconheceu a prescrição da pretensão executória 
calculado sobre a pena remanescente, aplicando-se a interpretação 
extensiva do artigo 113 do CP ADMISSIBILIDADE. O tempo de prisão 
provisória deve ser considerado no cômputo do prazo para a prescrição 
da pretensão executória estatal, nos termos do art. 42 do CP - Além disso, 
em homenagem ao princípio da isonomia, se ao condenado que se evade 
do sistema prisional ou tem revogado o livramento condicional, nos 
moldes do artigo 113 do CP, a prescrição é regulada pelo tempo que resta 
da pena, é plenamente possível a interpretação analógica do aludido 
dispositivo legal ao presente caso, no qual a agravante abandonou o 
cumprimento da pena restritiva de direitos. Na hipótese operou-se a 
prescrição da pretensão executória estatal, acarretando a extinção da 
punibilidade do sentenciado. Agravo provido.  

 

VISTOS.  

1. Trata-se de agravo em execução interposto por K. J. F. P.  contra a decisão de 
fls. 02/04, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão 
executória da pena restritiva de direitos, com base no quantum de pena 
remanescente, mediante interpretação analógica do artigo 113 do Código Penal.  
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Pretende-se, com a presente interposição, o reconhecimento da prescrição da 
pretensão executória, sustentando que a agravante foi condenada à pena de 01 ano 
e 02 meses de reclusão, substituída por restritiva de direitos e, detraído o tempo de 
prisão provisória, com base no artigo 42 do Código Penal, restou por cumprir a pena 
de 09 meses e 08 dias. Assim, como a pena é menor que 01 ano e o crime ocorreu 
antes do advento da Lei 12.234/2010, a prescrição ocorre no lapso de 02 anos. Dessa 
forma, a prescrição deve ser calculada com base na pena remanescente, aplicando-se 
a interpretação extensiva do artigo 113 do Código Penal. Sustenta que decorreu lapso 
superior a 02 anos, entre a data do trânsito em julgado do Acórdão para o Ministério 
Público e o início do cumprimento da pena restritiva de direitos, devendo ser julgada 
extinta a punibilidade da sentenciada (fls. 06/11).  

Processado e contraminutado o agravo (fls. 59/62), e mantida a respeitável 
decisão recorrida (fl. 64), manifestou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça, em r. 
parecer da lavra do Doutor Augusto Eduardo de Souza Rossini, pelo improvimento do 
agravo (fls. 68/71).  

É o relatório.  

2. Segundo se depreende das cópias que instruem o presente, por fato 
criminoso ocorrido em 15/04/2008, a agravante foi condenada pelo MM. Juízo da 9ª 
Vara Criminal da Capital, no feito nº 0046240-87.2006.8.26.0050, por sentença 
proferida aos 22/03/2011, à pena de 02 anos de reclusão, em regime aberto, 
substituída por restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à 
comunidade, pelo mesmo prazo da condenação, e prestação pecuniária no valor de 
um salário mínimo, e ao pagamento de 20 dias-multa, no piso, como incursa por duas 
vezes no artigo 304, c.c. o artigo 298, ambos do Código Penal (fls. 15/25).  

A respeitável sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério 
Público em 1º/04/2011 (fls. 26).  

Interposto recurso de apelação pela acusada, por V. Acórdão proferido aos 
14/03/2012, deram provimento parcial ao apelo, para reconhecida a continuidade 
delitiva, reduzir as penas a 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias multa, alterada a 
medida substitutiva consistente em prestação pecuniária para multa no importe de 
10 diárias, no piso legal, mantida, no mais, a r. sentença por seus próprios 
fundamentos (fls. 27/31).  

A agravante iniciou o cumprimento da pena restritiva de direitos em 
21/09/2014, perfazendo 167 horas de prestação de serviços à comunidade, 
abandonando o seu cumprimento (fls. 36).  

Por r. decisão datada de 14/08/2015, o pedido de reconhecimento da prescrição 
da pretensão executória, com base nos artigo 42 e 113, ambos do Código Penal, foi 
indeferido pelo juízo monocrático, nos seguintes termos, verbis:  
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“1- Mantenho a decisão a fls. 37 e vº. Inocorrente a prescrição da 
pretensão executória. O trânsito em julgado para o Ministério Público, em 1º 
grau, ocorreu em 01/4/11. Assim, ainda que não considerado o trânsito em 
julgado do acórdão como causa interruptiva, o lapso de 04 anos foi interrompido 
pelo início do cumprimento da pena em 09/14, conforme fls. 21 artigo 117, V do 
Código Penal. A detração para fim prescricional não encontra previsão legal. 
Não se pode dar ao artigo 113 do Código Penal abrangência tal que alcance a 
prisão provisória para fim de prescrição da pretensão executória na pena 
restritiva de direitos a ser substituída pela pena privativa de liberdade. O artigo 
113 do Código Penal regula expressa e tãosomente a prescrição pelo tempo que 
resta da pena nos casos de evasão do condenado ou da revogação do livramento 
condicional. Nem de longe se pode concluir que tenha sido intuito do legislador 
aplicar a detração penal para fins prescricionais. A detração pelo período de 
prisão processual só é possível para fim de efetivo cumprimento da pena porque 
assim prevê o artigo 42 do Código Penal. 2 Configurado o descumprimento 
injustificado, com fundamento no artigo 44, § 4º, do CP, converto a pena 
restritiva de direito em pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime 
aberto (...)” (fls. 02/04).  

O recurso merece provimento.  

A questão cinge-se à possibilidade de se calcular o prazo da prescrição 
executória sobre a pena remanescente, após detraído o tempo cumprido de prisão 
provisória; ou se deve sempre o prazo ser calculado com base na pena total imposta 
na r. sentença condenatória.  

Embora o Colendo Superior Tribunal de Justiça tenha interpretação restritiva do 
artigo 113 do Código Penal, ao estabelecer que “no caso de evadir-se o condenado ou 
de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta 
da pena”, o entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal tem sido no sentido 
de que não é possível “desconsiderar-se a detração do período de prisão provisória do 
paciente no cômputo do prazo para a prescrição da pretensão executória estatal, 
conforme o comando legal do art. 42 do Código Penal” (RHC n. 105504/MS, Rel. 
Ministro Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ 05/03/2012).  

Preconiza o artigo 42 do Código Penal, em previsão geral acerca da detração, 
que “computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o 
tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o 
de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”.  

Apesar de ser previsto esse instituto também no artigo 387, §2º, do Código de 
Processo Penal, não pode esta previsão específica limitar o comando amplo dado pela 
Parte Geral do Código Penal, principalmente de forma a prejudicar o réu.  
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Dessa forma, se a detração poderia ter sido realizada em sentença 
condenatória, de forma a reduzir a pena do réu, seria incongruente não considerar 
esse tempo para o cálculo do prazo prescricional.  

Assim, na ausência de desconto do tempo de prisão provisória pelo juízo de 
conhecimento, ele deve ser efetivado em sede de execução penal.  

Além disso, em homenagem ao princípio da isonomia, se ao condenado que se 
evade do sistema prisional ou tem revogado o livramento condicional, nos moldes do 
artigo 113 do CP, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena, é plenamente 
possível a interpretação analógica do aludido dispositivo legal ao presente caso, no 
qual a agravante abandonou o cumprimento da pena restritiva de direitos.  

Nesse sentido.  

“Sabido, à saciedade, que de acordo com o disposto no art. 109, parágrafo 
único, do Código Penal, aplicam- se às penas restritivas de direito os 
mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade, o que permite 
chegar à conclusão de que a data em que o condenado deixou de cumprir 
a prestação de serviço à comunidade equivale à fuga no cumprimento da 
pena privativa de liberdade. Assim, segundo o art. 113 do estatuto 
repressivo, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena” (TJSP, 
Agravo em Execução nº 0245922-03.2011, Rel. Desembargador Wilson 
Barreira, 14ª Câmara Criminal, j. 08/03/12).  

Ainda.  

“Ainda, não seria razoável admitir o cálculo do prazo prescricional sobre o 
tempo de pena remanescente quando o sentenciado se evade ou tem seu 
livramento condicional revogado, e não permitir que esse desconto da pena 
cumprida provisoriamente incida sobre o cômputo do prazo prescricional, 
quando a execução sobre o remanescente de pena a cumprir ainda não se 
iniciou.” (TJSP, Agravo em Execução nº 0087740-11.2014.8.26.0000, Rel. 
Desembargador Amaro Thomé, 7ª Câmara Criminal, j. 14/5/15).  

Nesse sentido, o escólio de Celso Delmanto: “Em nosso entendimento, há 
coerência em descontar-se da prescrição da pretensão executória (“da condenação”) 
o tempo em que o condenado esteve antes preso provisoriamente. Se, mesmo no caso 
de fuga, ele não perde o tempo em que ficou preso, não se pode deixar de dar igual 
tratamento a quem não se evadiu, mas foi legalmente solto pelo juiz.” (in Código Penal 
Comentado, 3. ed. Renovar).  

Nesse passo, com a aplicação da detração da prisão provisória, a pena 
remanescente é inferior a 01 ano.  

O delito objeto da presente execução, foi praticado em 15/04/2008, portanto, 
antes da entrada em vigor da Lei 12.234/2010, devendo ser de 02 anos o prazo 
prescricional a ser adotado na hipótese, com base no artigo 109, inciso VI, do Código 
Penal.  
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Com efeito, o prazo prescricional depende do trânsito em julgado para as 
partes, mas se inicia a partir do trânsito em julgado para a acusação, nos termos do 
artigo 112, inciso I, do Código Penal, ao dispor que: "No caso do art. 110 deste Código, 
a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença 
condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou 
o livramento condicional”.  

No caso em testilha, entre a data do trânsito em julgado para a acusação em 1º 
Grau (1º/04/2011) e o início do cumprimento da pena (21/09/2014), termo 
interruptivo da prescrição, nos termos do artigo 117, V, do CP, decorreu prazo 
superior a 02 anos.  

Sob tal contexto, há de se reconhecer extinta a punibilidade da pena aplicada à 
agravada.  

Pelo exposto, dá-se provimento ao agravo em execução, para julgar extinta a 
punibilidade de K. J. F. P. , pela ocorrência prescrição da pretensão executória, nos 
termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, e 112, inciso I, e 113, todos do Código 
Penal, referente a condenação imposta nos autos da ação penal n.º 0046240-
87.2006.8.26.0050 da 9ª Vara Criminal da Capital.  

PAULO ANTONIO ROSSI 
RELATOR 

 

   Assim decidindo, a Egrégia Corte Paulista contrariou e negou 

vigência ao disposto no art. 113, do Código Penal, bem como dissentiu de 

anterior julgamento do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 

autorizando o presente inconformismo, com base nas alíneas “a” e “c” do 

inciso III do art. 105 da CF, com a seguinte tese: 

 

“O desconto de pena em decorrência da detração (art. 42, CP) 
não enseja novo cálculo da prescrição da pretensão 
executória”. (Tese I) 

 

    Outrossim, assim decidindo, a Egrégia Corte Paulista 

contrariou e negou vigência ao disposto no art. 113, do Código Penal, 

autorizando o presente inconformismo, com base na alínea “a” do inciso III 

do art. 105 da CF, com a seguinte tese: 
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“O desconto de pena em decorrência do cômputo do tempo 
de pena restritiva de direitos já cumprida no momento da 
conversão em pena privativa de liberdade (art. 44, § 4º, CP) 
não enseja novo cálculo da prescrição da pretensão 
executória”. (Tese II) 

 

 

2 – DA CONTRARIEDADE OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA A DISPOSITIVO DE 

LEI FEDERAL (art. 113, do Código Penal) - Tese I 

 

“O desconto de pena em decorrência da detração (art. 42, CP) 
não enseja novo cálculo da prescrição da pretensão 
executória”. 

 

   O art. 113, do Código Penal, está assim redigido: 

 

Art. 113 - No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o 
livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que 
resta da pena.   

 

    Tem inteira aplicação à hipótese, a lição do saudoso Ministro 

ALIOMAR BALLEIRO, para quem “... denega-se vigência de lei não só 

quando se diz que esta não está em vigor, mas também quando se decide 

em sentido diametralmente oposto ao que nela está expresso e claro” (RTJ 

48/788). 

    Ou, no mesmo sentido, “... equivale negar vigência o fato de o 

julgador negar aplicação a dispositivo específico, único aplicável à 
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hipótese, quer ignorando-o, quer aplicando outro inadequado” (REsp 

63.816, RTJ 51/126). 

    No caso em tela, induvidoso que o v. acórdão recorrido 

contrariou ou mesmo negou vigência a esse dispositivo de lei federal ao 

consignar expressamente a possibilidade de novo cálculo da prescrição da 

pretensão executória, após detração do tempo cumprido de prisão 

provisória e descontado o prazo de pena restritiva de direitos cumprida, 

quando da conversão em privativa de liberdade.  

   Com efeito, o art. 113 do Código Penal traz, de forma taxativa, 

as hipóteses excepcionais em que se admite novo cálculo da prescrição da 

pretensão executória pela pena restante a ser cumprida: a) na hipótese de 

evasão do sentenciado; b) na hipótese de revogação do livramento 

condicional. 

    Assim, embora a lei admita o cômputo do tempo de prisão 

provisória (detração - art. 42, CP) tal situação não enseja novo cálculo 

prescricional com base na pena restante a ser cumprida (art. 113, Código 

Penal). 

    Da mesma forma, é certo que não se recalcula o prazo 

prescricional a cada dia ou mês de pena cumprido pelo sentenciado. 

    Nesse sentido, a jurisprudência do E. SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA encontra-se sedimentada, conforme recentes julgados 

(destacamos): 

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  1.  IMPETRAÇÃO  
SUBSTITUTIVA  DO  RECURSO  PRÓPRIO.  NÃO  CABIMENTO.  2.  
PRESCRIÇÃO  DA  PRETENSÃO  EXECUTÓRIA.  INOCORRÊNCIA.  
DETRAÇÃO  DA  PENA.  INSTITUTO  QUE  NÃO  REPERCUTE  NO  LAPSO  
PRESCRICIONAL.  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO  LEGAL.  PRECEDENTES.  3.  
HABEAS  CORPUS  NÃO  CONHECIDO.  

1.  A  Primeira  Turma  do  Supremo  Tribunal  Federal  e  as  Turmas  
que  compõem  a  Terceira  Seção  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  
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diante  da  utilização  crescente  e  sucessiva  do  habeas  corpus,  
passaram  a  restringir  a  sua  admissibilidade  quando  o  ato  ilegal  
for  passível  de  impugnação  pela  via  recursal  própria,  sem  olvidar  
a  possibilidade  de  concessão  da  ordem,  de  ofício,  nos  casos  de  
flagrante  ilegalidade.  

2.  A  prescrição  pela  pena  residual,  conforme  autoriza  o  art.  113  
do  Código  Penal,  somente  é  possível  nos  casos  de  evasão  ou  de  
revogação  do  livramento  condicional.  Dessarte,  não  há  se  falar  
em  detração  da  pena  para  fins  de  cômputo  da  prescrição,  
porquanto  ausente  disciplina  legal  nesse  sentido,  devendo  o  lapso  
prescricional  ser  regulado  de  acordo  com  a  pena  total  aplicada  
na  sentença,  sem  desconto  pela  detração. 3.  Habeas  corpus  não  
conhecido. (HC  344.960/SP,  Rel.  Ministro  REYNALDO  SOARES  DA  
FONSECA,  QUINTA  TURMA,  julgado  em  08/03/2016,  DJe  
11/03/2016).  

 

PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  
PRESCRIÇÃO  DA  PRETENSÃO  EXECUTÓRIA.  DETRAÇÃO.  UTILIZAÇÃO  
DO  TEMPO  DE  PRISÃO  PROVISÓRIA.  IMPOSSIBILIDADE.  ART.  113  
DO  CP.  INTERPRETAÇÃO  RESTRITIVA. O  cálculo  da  prescrição  pela  
pena  residual,  conforme  prevê  o  art.  113  do  Código  Penal,  limita-
se  às  hipóteses  de  evasão  e  de  revogação  do  livramento  
condicional.  Não  é  possível,  portanto,  a  extensão  dos  efeitos  da  
para  fins  de  contagem  do  prazo  prescricional,  pois  o  citado  
dispositivo  deve  ser  interpretado  restritivamente. Agravo  
regimental  desprovido. (AgRg  no  AREsp  571.907/ES,  Rel.  Ministro  
FELIX  FISCHER,  QUINTA  TURMA,  julgado  em  23/02/2016,  DJe  
04/03/2016); 

 

FURTO.  PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.  IMPOSSIBILIDADE  
DE  CONSIDERAÇÃO  DA  DETRAÇÃO  PARA  FINS  DE  CÁLCULO  DO  
PRAZO  PRESCRICIONAL.  INTELIGÊNCIA DOS  ARTIGOS  42  E  113  DO  
CÓDIGO  PENAL. 1.  À  míngua  de  previsão  legal,  o  período  em  que  
a  paciente  esteve  presa  preventivamente  somente  é  considerado  
para  fins  de  desconto  da  reprimenda  a  ser  cumprida,  nos  termos  
dos  artigos  42  e  113  do  Código  Penal,  não  podendo  ser  utilizado  
para  a  contagem  do  prazo  prescricional,  que  é  analisado  a  partir  
da  sanção  definitivamente  aplicada.  Precedentes  do  STJ  e  do  STF. 
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(HC  305.039/SP,  Rel.  Ministro  JORGE  MUSSI,  QUINTA  TURMA,  
julgado  em  16/12/2014,  DJe  03/02/2015) 

   

    No mesmo sentido, o E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

(destacamos): 

“Prisão Provisória. Contagem para efeito da prescrição. 
Impossibilidade. O tempo de prisão provisória não pode ser 
computado para efeito da prescrição, mas tão somente para o 
cálculo de liquidação de pena. O art. 113 do Código Penal, por não 
comportar interpretação extensiva nem analógica, restringe-se aos 
casos de evasão e de revogação do livramento condicional. Ordem 
denegada” (STF, RHC 85.026/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJ 
27.05.2005, p. 123). 

 

    Assim também, ao tratar do instituto da detração, VICTOR 

EDUARDO RIOS GONÇALVES e ANDRÉ ESTEFAM consignam (destacamos): 

No caso de evasão do condenado ou de revogação do livramento 
condicional, o prazo de prescrição da pretensão executória é regulado 
de acordo com o tempo restante da pena, nos termos do art. 113 do 
Código Penal. Esta regra, entretanto, não se aplica em relação ao 
tempo de prisão provisória por não haver menção a este respeito no 
dispositivo referido. Assim, se uma pessoa permaneceu presa por 6 
meses e foi solta durante o transcorrer da ação penal, mas, ao final, foi 
condenada a 4 anos e 3 meses, o cumprimento da pena deve iniciar-se 
em até 12 anos, que é prazo prescricional referente a penas maiores 
do que 4 anos e não superiores a 8 anos (art. 109, III, do CP). Não se 
desconta para análise de prescrição, os 6 meses que o réu permaneceu 
preso durante a ação penal, pois, se tal desconto fosse feito, a 
prescrição da pena dar-se-ia em 8 anos (art. 109, IV, do CP). (Direito 
Penal Esquematizado: Parte Geral; 5ª Ed. - São Paulo: Saraiva, 2016. p. 
508). 

 

    Desta forma, verifica-se que, ao ampliar as hipóteses de cálculo 

do prazo prescricional pelo restante da pena ainda não cumprida, a 
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hipótese não prevista no art. 113, do Código Penal (detração), o v. acórdão 

negou vigência e contrariou à mens legis do dispositivo. 

 

3 – DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL  -  TESE  I  

“O desconto de pena em decorrência da detração (art. 42, CP) 
não enseja novo cálculo da prescrição da pretensão 
executória”. 

 

    O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem decidido que 

o desconto de pena em decorrência da detração (art. 42, CP) não enseja 

novo cálculo da prescrição da pretensão executória. 

 

3.1. ACÓRDÃO PARADIGMA  

 

   No julgamento do AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

571.907-ES, Rel. Min. FELIX FISCHER, , j. em 23.02.2016 e publicado no DJe 

em 04.03.2016, cujo acórdão se oferece como paradigma e que se encontra 

publicado na Revista Eletrônica de Jurisprudência (cópia em anexo), a 

COLENDA QUINTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA assim 

decidiu (destacamos): 

 

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. 
DETRAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO 
PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 113 DO CP. 
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.  
O cálculo da prescrição pela pena residual, conforme prevê 
o art. 113 do Código Penal, limita-se às hipóteses de evasão 
e de revogação do livramento condicional. Não é possível, 
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portanto, a extensão dos efeitos da detração para fins de 
contagem do prazo prescricional, pois o citado dispositivo 
deve ser interpretado restritivamente. Agravo regimental 
desprovido.  

 

   Eis na íntegra o relatório e o voto do v. acórdão: 

 

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 571.907 - ES  
 
RELATOR : MINISTRO FELIX FISCHER  
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO GOMES MAGALHÃES  
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
 

EMENTA 
 

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DETRAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO 
TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 113 DO CP. 
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.  
O cálculo da prescrição pela pena residual, conforme prevê o art. 113 do 
Código Penal, limita-se às hipóteses de evasão e de revogação do 
livramento condicional. Não é possível, portanto, a extensão dos efeitos da 
detração para fins de contagem do prazo prescricional, pois o citado 
dispositivo deve ser interpretado restritivamente. Agravo regimental 
desprovido.  
 

ACÓRDÃO 
 

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 
unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.  

Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Gurgel de Faria, Reynaldo Soares da Fonseca e 
Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.  

Brasília (DF), 23 de fevereiro de 2016 (Data do Julgamento).  
Ministro Felix Fischer 

Relator 
 

RELATÓRIO 
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O EXMO. SR. MINISTRO FELIX FISCHER: CARLOS ALBERTO GOMES MAGALHÃES 
interpôs agravo regimental contra r. decisão que conheceu do agravo para negar 
seguimento ao recurso especial.  

Nas razões do regimental, o agravante que o tempo de prisão provisória deve 
ser levado em consideração para o cálculo do lapso temporal para a prescrição da 
pretensão executória.  

Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, pela 
submissão do agravo à Turma julgadora. 

 Por manter o decisum, trago o feito ao Colegiado.  
É o relatório.   
 

 
EMENTA 

 
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DETRAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO 
TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 113 DO CP. 
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.  
O cálculo da prescrição pela pena residual, conforme prevê o art. 113 do 
Código Penal, limita-se às hipóteses de evasão e de revogação do 
livramento condicional. Não é possível, portanto, a extensão dos efeitos da 
detração para fins de contagem do prazo prescricional, pois o citado 
dispositivo deve ser interpretado restritivamente. Agravo regimental 
desprovido.  

 
VOTO 

 
O EXMO. SR. MINISTRO FELIX FISCHER: Em que pesem os argumentos do 

agravante, o recurso não merece prosperar, devendo ser mantido o decisum ora 
agravado:  
 

"Nas razões do recurso especial, o recorrente alega violação aos arts. 42 e 
113 do Código Penal. Aduz, em síntese, que "o prazo prescricional deve ter como 
base de cálculo o saldo da pena, tanto no caso de evasão e revogação do 
livramento condicional, como também na hipótese de prisão provisória" (fls. 
156).  

É entendimento pacífico deste eg. Superior Tribunal de Justiça de que o 
cálculo da prescrição pela pena residual, previsto no art. 113 do CP, aplica-se tão 
somente às hipóteses de evasão do condenado e de revogação do livramento 
condicional, sendo inadmissível para a contagem do prazo prescricional.  

A propósito:  
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 
CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PENA 
RESIDUAL (ART. 113 DO CÓDIGO PENAL). INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. 
LEGALIDADE.  
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1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem 
entendimento pacífico de que o cálculo da prescrição pela pena residual, previsto 
no art. 113 do Código Penal, aplica-se somente às hipóteses de evasão do 
condenado e de revogação do livramento condicional, sendo inadmissível sua 
aplicação analógica.  
O período de prisão provisória do réu é levado em conta apenas para desconto da 
pena a ser cumprida (detração), sendo irrelevante para a contagem do prazo 
prescricional, o qual deve ser analisado a partir da pena concretamente imposta 
pelo julgador, não do restante da reprimenda a ser executada pelo Estado. 
Precedentes.  
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 44.021/SP, Quinta Turma, Rel. 
Ministro Gurgel de Faria, julgado em 26/05/2015, DJe 10/06/2015)  
 
[...]FURTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE 
CONSIDERAÇÃO DA DETRAÇÃO PARA FINS DE CÁLCULO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 
INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 42 E 113 DO CÓDIGO PENAL. 1. À míngua de previsão 
legal, o período em que a paciente esteve presa preventivamente somente é 
considerado para fins de desconto da reprimenda a ser cumprida, nos termos dos 
artigos 42 e 113 do Código Penal, não podendo ser utilizado para a contagem do 
prazo prescricional, que é analisado a partir da sanção definitivamente aplicada. 
Precedentes do STJ e do STF. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO 
INTERRUPTIVO. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. 1. Na linha de precedentes 
desta Corte, considera-se como início do cumprimento da pena de prestação de 
serviços à comunidade o dia do comparecimento do apenado à instituição 
designada pelo Juízo das Execuções para o cumprimento da atividade. 2. O simples 
comparecimento da paciente em cartório para retirada de ofício e cadastramento 
em Programa de Prestação de Serviços à Comunidade não configura início do 
cumprimento da condenação, não podendo ser considerado marco interruptivo do 
prazo prescricional da pretensão executória. Precedentes. [...] 3. Habeas corpus não 
conhecido. (HC 305.039/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, julgado em 
16/12/2014, DJe 03/02/2015)  
 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. TEMPO DE 
PRISÃO PROVISÓRIA. DETRAÇÃO. CONTAGEM. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 
EXECUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 113 DO CÓDIGO PENAL. INTERPRETAÇÃO 
RESTRITIVA. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO NA VIA DO 
ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não é possível a 
aplicação extensiva ou analógica do art. 113 do Código Penal, uma vez que o 
referido artigo especifica as situações de cabimento (evasão de condenado ou 
revogação de livramento condicional). Assim, o período de prisão provisória do réu 
é considerado somente para o desconto da pena a ser cumprida e não para 
contagem do prazo prescricional, o qual será analisado a partir da pena definitiva 
aplicada, não sendo cabível a detração para fins prescricionais. (Precedentes). 2. A 
análise de matéria constitucional não é de competência desta Corte, mas sim do 
Supremo Tribunal Federal, por expressa determinação da Constituição Federal. 3. 
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1474294/SC, Sexta 
Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 02/10/2014, DJe 
13/10/2014) Ante o exposto, com fundamento no art. 544, § 4.º, inciso II, alínea b, 

do Código de Processo Civil, c.c. art. 3.º do Código de Processo Penal, conheço 
do agravo para negar seguimento ao recurso especial" (fls. 207-209).  
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Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.  
É o voto.  
 

 

   Como se vê, exsurge divergência jurisprudencial com o acórdão 

recorrido. 

 

3.2. COMPARAÇÃO ANALÍTICA  

   Para o v. acórdão recorrido: 

“O tempo de prisão provisória deve ser considerado no cômputo do 

prazo para a prescrição da pretensão executória estatal, nos termos do 

art. 42 do CP (...) 

A questão cinge-se à possibilidade de se calcular o prazo da 

prescrição executória sobre a pena remanescente, após detraído o tempo 

cumprido de prisão provisória; ou se deve sempre o prazo ser calculado 

com base na pena total imposta na r. sentença condenatória. 

(...) não seria razoável admitir o cálculo do prazo prescricional sobre 

o tempo de pena remanescente quando o sentenciado se evade ou tem 

seu livramento condicional revogado, e não permitir que esse desconto 

da pena cumprida provisoriamente incida sobre o cômputo do prazo 

prescricional, quando a execução sobre o remanescente de pena a 

cumprir ainda não se iniciou. 

(...) 

Nesse passo, com a aplicação da detração da prisão provisória, a 

pena remanescente é inferior a 01 ano.  

(...) 

Sob tal contexto, há de se reconhecer extinta a punibilidade da pena 

aplicada à agravada”.  

 

    Já o aresto paradigma: 

“O cálculo da prescrição pela pena residual, conforme prevê o art. 

113 do Código Penal, limita-se às hipóteses de evasão e de revogação do 

livramento condicional. Não é possível, portanto, a extensão dos efeitos 

da detração para fins de contagem do prazo prescricional, pois o citado 

dispositivo deve ser interpretado restritivamente (...) 
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É entendimento pacífico deste eg. Superior Tribunal de Justiça de 

que o cálculo da prescrição pela pena residual, previsto no art. 113 do CP, 

aplica-se tão somente às hipóteses de evasão do condenado e de 

revogação do livramento condicional, sendo inadmissível para a contagem 

do prazo prescricional”. 

 

   Como se vê, os dois julgados cuidam da mesma situação 

jurídica, ou seja, a possibilidade ou não de se calcular o prazo da prescrição 

executória sobre a pena remanescente, após detraído o tempo cumprido 

de prisão provisória.  

 

    Em síntese: 

 

Para o acórdão impugnado, “O tempo de prisão provisória 
deve ser considerado no cômputo do prazo para a prescrição 
da pretensão executória estatal”. 

Para o aresto paradigma, em sentido contrário, “O cálculo da 
prescrição pela pena residual, conforme prevê o art. 113 do 
Código Penal, limita-se às hipóteses de evasão e de 
revogação do livramento condicional. Não é possível, 
portanto, a extensão dos efeitos da detração para fins de 
contagem do prazo prescricional”. 

 

   Por seu acerto, deve prevalecer nestes autos a orientação 

jurisprudencial do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, afastando-se 

o entendimento adotado no acórdão recorrido.  
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4 – DA CONTRARIEDADE OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA A DISPOSITIVO DE 

LEI FEDERAL (art. 113, do Código Penal) - Tese II 

 

“O desconto de pena em decorrência do cômputo do tempo 
de pena restritiva de direitos já cumprida no momento da 
conversão em pena privativa de liberdade (art. 44, § 4º, CP) 
não enseja novo cálculo da prescrição da pretensão 
executória”. 

 

   O art. 113, do Código Penal, está assim redigido: 

 

Art. 113 - No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o 
livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que 
resta da pena.   

 

    Tem inteira aplicação à hipótese, a lição do saudoso Ministro 

ALIOMAR BALLEIRO, para quem “... denega-se vigência de lei não só 

quando se diz que esta não está em vigor, mas também quando se decide 

em sentido diametralmente oposto ao que nela está expresso e claro” (RTJ 

48/788). 

    Ou, no mesmo sentido, “... equivale negar vigência o fato de o 

julgador negar aplicação a dispositivo específico, único aplicável à 

hipótese, quer ignorando-o, quer aplicando outro inadequado” (REsp 

63.816, RTJ 51/126). 

    No caso em tela, induvidoso que o v. acórdão recorrido 

contrariou ou mesmo negou vigência a esse dispositivo de lei federal ao 

consignar expressamente a possibilidade de novo cálculo da prescrição da 

pretensão executória, após o cômputo do tempo de pena restritiva de 

direitos no momento da conversão em pena privativa de liberdade:  
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“Além disso, em homenagem ao princípio da isonomia, se ao condenado que 

se evade do sistema prisional ou tem revogado o livramento condicional, nos 

moldes do artigo 113 do CP, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da 

pena, é plenamente possível a interpretação analógica do aludido dispositivo 

legal ao presente caso, no qual a agravante abandonou o cumprimento da 

pena restritiva de direitos” (fls. 85).  

 

   Com efeito, o art. 113 do Código Penal traz, de forma taxativa, 

as hipóteses excepcionais em que se admite novo cálculo da prescrição da 

pretensão executória pela pena restante a ser cumprida: a) na hipótese de 

evasão do sentenciado; b) na hipótese de revogação do livramento 

condicional. 

    Assim, embora a lei admita o desconto do tempo de pena 

restritiva de direitos cumprida, quando da conversão em privativa de 

liberdade (art. 44, § 4º, CP), tal situação não enseja novo cálculo 

prescricional com base na pena restante a ser cumprida (art. 113, Código 

Penal). 

    Da mesma forma, é certo que não se recalcula o prazo 

prescricional a cada dia ou mês de pena cumprido pelo sentenciado. 

    Nesse sentido, a jurisprudência do E. SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA encontra-se sedimentada, conforme recente julgado 

(destacamos): 

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS .  EXECUÇÃO  PENAL.  
PRESCRIÇÃO  DA  PRETENSÃO  EXECUTÓRIA.  INOCORRÊNCIA.  
CONVERSÃO  DA  PENA  RESTRITIVA  DE  DIREITOS  EM  PRIVATIVA  DE  
LIBERDADE.  PRAZO  PRESCRICIONAL  INALTERADO.  NÃO  INCIDÊNCIA  
DO  ART.  113  DO  CÓDIGO  PENAL.  REGIME  PRISIONAL.  AUTOS  
DEFICIENTEMENTE  INSTRUÍDOS.  PARCIAL  CONHECIMENTO  E  
DESPROVIMENTO.  

1.  Hipótese  que  a  medida  restritiva  de  direitos  foi  convertida  em  
privativa  de  liberdade,  em  razão  do  descumprimento.  Pretensão  
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defensiva  de  se  contar  a  prescrição  da  pretensão  executória  com  
base  no  tempo  restante  da  pena.  Indicação  do  art.  44,  §  4º,  do  
Código  Penal.  Dispositivo  aplicável  para  calcular  o  tempo  de  
pena  a  ser  executado,  sem  influência  no  prazo  prescricional.  Não  
incidência  do  art.  113  do  Código  Penal,  de  aplicação  restritiva.  
Precedentes.  

2.  Não  é  possível  examinar  a  pretensão  de  alterar  o  regime  
prisional  de  cumprimento  da  pena  se  os  autos  não  estão  
adequadamente  instruídos,  deles  não  constando  a  sentença  
condenatória  ou  a  decisão  de  conversão  da  pena.  3.  Recurso  
parcialmente  conhecido  e,  nessa  extensão,  desprovido.    (RHC 
64322/RS Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA; SEXTA TURMA 
Data do Julgamento 07/04/2016; Data da Publicação DJe 19/04/2016) 

 

    Desta forma, verifica-se que, ao ampliar as hipóteses de cálculo 

do prazo prescricional pelo restante da pena ainda não cumprida, a 

hipótese não prevista no art. 113, do Código Penal (cômputo do tempo de 

pena restritiva de direitos já cumprida, quando da conversão em privativa 

de liberdade), o v. acórdão negou vigência e contrariou a mens legis do 

dispositivo. 

 

 

5. DO PEDIDO 

   Ante o exposto, demonstrada a contrariedade e negativa de 

vigência a dispositivos de lei federal, bem como o dissenso jurisprudencial 

quanto aos temas destacados, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

aguarda seja deferido o processamento do presente RECURSO ESPECIAL, a 

fim de que, submetido à elevada apreciação do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça, mereça CONHECIMENTO e PROVIMENTO, para a cassação do v. 

acórdão de fls. 79/88, com restabelecimento do r. decisório de fls. 48/49. 

 

   São Paulo, 21 de novembro de 2016. 
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