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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 do Recurso em Sentido 

Estrito nº 0035306-57.2011.8.26.0224, da Comarca de 

Guarulhos, em que é recorrente, R. G. L.  e recorrido o 

Ministério Público do Estado de São Paulo, vem perante 

Vossa Excelência, com fundamento no artigo 105, inciso 

III, alínea “c” da Constituição da República; artigo 255, § 

2o, do RISTJ e artigo 26 da Lei nº 8.038/90, interpor 

RECURSO ESPECIAL para o Colendo Superior Tribunal 

de Justiça, contra os vv. acórdãos de fls. 489/494 e 

529/536, pelos motivos adiante aduzidos: 

 

1 – Resumo dos fatos. 
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 R. G. L.  foi condenado a cumprir pena de dois 

(2) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime 

capitulado no artigo 184, § 2º, do Código Penal (fls. 

281/287). A sentença foi publicada no dia 22/5/2013 (fls. 

287), transitando em julgado para o Ministério Público em 

03/06/2013. A defesa apelou. Por Acórdão datado de 

11/11/2013, foi negado provimento ao recurso, por 

maioria (fls. 330/347). O Acórdão foi publicado em 

06/12/2013. A Defensoria Pública manejou Embargos 

Infringentes (fls. 355/363), rejeitados maioria (fls. 

389/392 - julgamento realizado em 24/11/2014). A 

Defensoria Pública manejou Recurso Especial (fls. 

405/439), não admitido (fls. 449/450, decisão publicada 

em 04/08/2015). Ao receber os autos para tomar ciência 

da decisão, a Defensoria pleiteou o reconhecimento da 

prescrição da pretensão punitiva estatal, tendo em vista 

que Rafael era menor de 21 anos à data dos fatos (fls. 452, 

verso), mas a magistrada indeferiu o pedido por considerar 

que o Acórdão que negou provimento à apelação 

interrompeu o lapso prescricional. 

 

 Interpôs Recurso em Sentido Estrito em 

busca do reconhecimento da ocorrência da prescrição da 

pretensão punitiva. 
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 A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo 

não provimento do recurso (fls. 479/483). 

 

 Não obstante, os ilustres integrantes da 

Colenda 2ª Câmara de Direito Criminal, por votação 

unânime, "deram provimento ao recurso para declarar 

extinta a punibilidade de R. G. L. , RG Criminal nº 

71.051.607, com fundamento no artigo 107, inciso IV, 1ª 

figura, c.c. os artigos 109, inciso V, 110, 117, inciso IV e 

115, todos do Código Penal, procedendo-se às anotações 

de praxe. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que 

passo a transcrever: 

 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos do 

Recurso Em Sentido Estrito nº 0035306-

57.2011.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é 

apelante R. G. L. , é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO. 

ACORDAM, em 2ª Câmara de Direito 

Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a 

seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso para 

declarar extinta a punibilidade de R. G. L. , RG Criminal 

nº 71.051.607, com fundamento no artigo 107, inciso IV, 
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1ª figura, c.c. os artigos 109, inciso V, 110, 117, inciso IV 

e 115, todos do Código Penal, procedendo-se às anotações 

de praxe. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que 

integra este acórdão.  

O julgamento teve a participação dos Exmos. 

Desembargadores ALEX ZILENOVSKI (Presidente) e 

MAURICIO VALALA.  

São Paulo, 21 de novembro de 2016. 

 

FRANCISCO ORLANDO 

RELATOR 

Assinatura Eletrônica 

 

Recurso em Sentido Estrito nº 0035306-

57.2011.8.26.0224 (2). 

Recorrente: R. G. L. . 

Recorrido: Ministério Público. 

Controle nº 1.262/11 Juízo da 1ª Vara Criminal de 

Guarulhos. 

Voto nº 29.226 Relator. 

Trata-se de recurso em Sentido Estrito 

interposto por R. G. L. , contra respeitável decisão 

proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de 

Guarulhos, ao fundamento de que não foi reconhecida a 

prescrição da pretensão punitiva, embora atingido o lapso 

temporal para tanto. 
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O recurso foi contraminutado e a decisão 

mantida. A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo 

improvimento. 

É o breve relatório. 

O inconformismo comporta acolhimento. 

O Agravante foi condenado a cumprir pena de 

dois (2) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pelo 

crime capitulado no artigo 184, § 2º, do Código Penal (fls. 

281/287). A sentença foi publicada no dia 22/5/2013 (fls. 

287), transitando em julgado para o Ministério Público em 

03/06/2013. A defesa apelou. Por Acórdão datado de 

11/11/2013, foi negado provimento ao recurso, por 

maioria (fls. 330/347). O Acórdão foi publicado em 

06/12/2013. A Defensoria Pública manejou Embargos 

Infringentes (fls. 355/363), rejeitados por maioria (fls. 

389/392 _ julgamento realizado em 24/11/2014). A 

Defensoria Pública manejou Recurso Especial (fls. 

405/439), não admitido (fls. 449/450, decisão publicada 

em 04/08/2015). Ao receber os autos para tomar ciência 

da decisão, a Defensoria pleiteou o reconhecimento da 

prescrição da pretensão punitiva estatal, tendo em vista 

que Rafael era menor de 21 anos à data dos fatos (fls. 452, 

verso), pretensão ratificada pelo Representante do Parquet 

(fls. 453, verso), mas a magistrada indeferiu o pedido por 

considerar que o Acórdão que negou provimento à 

apelação interrompeu o lapso prescricional. 
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Pois bem. 

Inicialmente consigno que perfilho-me ao 

entendimento majoritário, que prevalece no Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a 

publicação do Acórdão condenatório somente constituirá   

marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva 

caso o acusado tenha sido anteriormente absolvido. 

Confira-se: 

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 121, CAPUT, DO CP. 

SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE 

NÃO MODIFICOU O TIPO PENAL, MAS MAJOROU A PENA 

APLICADA. NÃO OCORRÊNCIA DE NOVO MARCO 

INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. TRANSCURSO DO 

PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE 

DO AGENTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO 

PROVIDO. 

1. O curso da prescrição interrompe-se pela 

publicação da sentença ou do acórdão condenatório 

recorríveis, o que for prolatado em primeiro lugar, marco 

esse que, em uma interpretação mais elástica, também 

pode alcançar eventuais arestos que modifiquem 

substancialmente a imputação. 

2. O acórdão que confirma o tipo penal, mas 

majora ou reduz a reprimenda final do réu, não constitui 
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novo marco interruptivo da prescrição, principalmente 

quando nem sequer altera o lapso prescricional, não sendo 

cabível realizar uma interpretação extensiva do art. 117 do 

CP em prejuízo do réu. (...) em AgRg nos EDcl no AgRg no 

Ag 1.112.682/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti 

Cruz, DJe de 09/03/2016;  

“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS 

CORPUS. 1. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA 

PRESCRIÇÃO. IMPLEMENTO DO PRAZO NECESSÁRIO 

PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. ART. 110, § 1º, C/C 

O ART. 109, V, DO CP. ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO. 

SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 117, IV, DO CP. 2. 

NÃO INTERRUPÇÃO POR ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. 

PRECEDENTES. PUNIBILIDADE JULGADA EXTINTA. 

ART. 61 DO CPP. 3. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 

ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 

1. O prazo prescricional, no caso dos autos, é 

regulado pelo inciso V do art. 109 do Código Penal, sendo, 

portanto, de 4 (quatro) anos. Considerando que o último 

marco interruptivo se deu com a publicação da sentença 

condenatória, nos termos do art. 117, inciso IV, do Código 

Penal, tem-se que o prazo prescricional já se implementou, 

antes mesmo do julgamento dos aclaratórios pelo Tribunal 

de origem. 

2. O acórdão confirmatório da condenação 

não é marco interruptivo da prescrição, uma vez que o art. 
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117, inciso IV, do Código Penal dispõe que o curso da 

prescrição se interrompe pela publicação da sentença ou 

acórdão condenatórios recorríveis. Portanto, apenas o 

acórdão condenatório interrompe a prescrição. (...)”, em 

HC 290.257/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares 

da Fonseca, DJe de 25/11/2015. 

Posto isso, verifico que o réu possuía 20 anos 

de idade na data do fato (24/2/2011). A denúncia foi 

recebida no dia 04/09/2012 (fls. 168). Ele foi condenado 

a cumprir pena de dois (2) anos de reclusão, sentença 

publicada em 22/05/2013. 

O lapso prescricional, de quatro (4) anos, 

considerando a pena concretizada (CP, art. 109, inciso V), 

deve ser reduzido pela metade em razão da menoridade 

relativa do Recorrente (CP, art. 115, CP), tendo se 

completado, portanto, no dia 21/5/2015, quando ainda 

estava sendo manejado o Recurso Especial, de modo 

que forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição. 

Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso 

para declarar extinta a punibilidade de R. G. L. , RG 

Criminal nº 71.051.607, com fundamento no artigo 107, 

inciso IV, 1ª figura, c.c. os artigos 109, inciso V, 110, 117, 

inciso IV e 115, todos do Código Penal, procedendo-se às 

anotações de praxe. 

 

FRANCISCO ORLANDO 
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Relator 

 

 

 Opostos os embargos de declaração a fls. 

497/525 – com o fim de alertar sobre a não ocorrência da 

prescrição intercorrente – estes não foram acatados, 

conforme v. acórdão (fls. 529/536), que segue transcrito: 

 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos 

Embargos de Declaração nº 0035306-

57.2011.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em 

que é embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

SÃO PAULO e Interessado R. G. L. , é embargado 

COLENDA 2ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.  

ACORDAM, em 2ª Câmara de Direito 

Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a 

seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de 

conformidade com o voto do Relator, que integra este 

acórdão.  

O julgamento teve a participação dos Exmos. 

Desembargadores ALEX ZILENOVSKI (Presidente) e 

MAURICIO VALALA.  
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São Paulo, 13 de março de 2017. 

 

FRANCISCO ORLANDO 

RELATOR 

Assinatura Eletrônica 

 

Embargos de Declaração em ReSE nº 0035306-

57.2011.8.26.0224/50000 (2). 

Embargante: Ministério Público. 

Controle nº 1.262/2011 1ª Vara Criminal da Comarca 

de Guarulhos. 

Voto nº 30.685 Relator. 

 

Trata-se de novos Embargos de Declaração 

opostos pelo Representante do Ministério Público contra 

o Acórdão de fls. 489/494, que declarou extinta a 

punibilidade de R. G. L.  em decorrência da prescrição da 

pretensão punitiva (modalidade intercorrente), mas a 

decisão colegiada é omissa, insistindo que se determine o 

prosseguimento do feito, com o cumprimento da pena 

imposta. 

É o relatório. 

Rafael Gonçalves Lima foi denunciado e 

processado pelo crime de violação de direito autoral (CP, 

art. 184, § 2º), e acabou sendo condenado a cumprir pena 

de dois (2) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e a 
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pagar dez (10) dias/multa. A pena privativa de liberdade 

foi substituída por restritiva de direitos (prestação de 

serviços comunitários e multa). A sentença foi publicada 

em 22/05/2013 (fls. 287), transitando em julgado para o 

Ministério Público em 03/06/2013 (fls. 290). Rafael 

recorreu. Por Acórdão datado de 11/11/2013, foi negado 

provimento ao recurso, por maioria de votos, vencido o 

Relator Sorteado, que dava provimento ao recurso para 

absolver Rafael por falta de provas (fls. 330/347). O 

Acórdão foi publicado em 06/12/2013 (fls. 248). A 

Defensoria Pública manejou Embargos Infringentes, 

rejeitados em 24/11/2014, por maioria de votos (fls. 

389/392). A Defensoria Pública então manejou Recurso 

Especial (fls. 405/439), não admitido (fls. 449/450, 

decisão publicada em 04/08/2015). Ao receber os autos 

para tomar ciência da decisão, a Defensoria Pública 

pleiteou, na origem, o reconhecimento da prescrição da 

pretensão punitiva, pois Rafael era menor de 21 anos à 

data do fato, a sentença condenatória foi publicada em 

22/03/2013 e mais de dois anos já haviam se passado até 

então (fls. 452, verso), sendo a pretensão ratificada pelo 

órgão acusador (fls. 453, verso), mas a magistrada 

indeferiu o pedido por considerar que o Acórdão que negou 

provimento à Apelação interrompeu o lapso prescricional 

(fls. 454/458). A Defensoria Pública interpôs Recurso em 

Sentido Estrito (fls. 459/462), o Promotor de Justiça, em 
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contrarrazões, opinou pelo provimento do recurso (fls. 

464/466). O recurso foi recebido e processado, tendo a 

Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo improvimento 

(fls. 475/483). A Turma Julgadora, por votação unânime, 

deu provimento ao recurso para reconhecer que a 

pretensão punitiva estatal fora fulminada pela prescrição 

(fls. 489/494). E é essa decisão que o Ministério Público 

reputa omissa, sob o argumento de que nos casos em que 

o Recurso Especial não é admitido, o trânsito em julgado 

da condenação retroage à data em que se verificaria o “dies 

ad quem” do último recurso cabível (“in casu”, o Recurso 

Especial), data que, na hipótese dos autos, se verificou em 

25/04/2015, ou seja, antes de decorridos dois anos da 

publicação da sentença condenatória (22/03/2013). 

Pois bem. 

De proêmio, parece-me importante salientar 

que o artigo 127, § 1º, da Constituição Federal, e o artigo 

1º, § 1º, da Lei Complementar nº 734/93 (Lei Orgânica do 

Ministério Público), dispõem que são princípios 

institucionais do Ministério Público a unidade e a 

indivisibilidade, de modo que cada membro representa a 

instituição como um todo. 

No caso em exame, o promotor de justiça 

oficiante na origem, em duas oportunidades, manifestou-

se pela ocorrência da prescrição, propondo o atendimento 

do pleito defensivo (fls. 453, vº, e 464/466), e agora o 
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mesmo Ministério Público se volta contra decisão que 

reconheceu a prescrição, pelo reconhecimento da qual 

outros membros da instituição haviam se pronunciado, o 

que com a devida venia viola os princípios da unidade e da 

indivisibilidade. 

Em caso análogo __ um promotor de justiça 

opinou pelo arquivamento e outro ofereceu denúncia 

contra o investigado __ o Superior Tribunal de Justiça 

(REsp 1543202/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Maria 

Thereza de Assis Moura, DJe 16/11/2015) decidiu que: 

“Embora seja assegurada a independência 

funcional, a atuação dos membros do Ministério Público é 

atuação do próprio órgão, indivisível por expressa 

disposição constitucional. 2. Tendo o Parquet 

expressamente se manifestado pela ausência de elementos 

para denunciar o ora recorrido por crime contra os 

costumes, restou superada a possibilidade de que outro 

membro do Ministério Público, com base nos mesmos 

elementos de prova, propusesse ação penal, sob pena de 

afronta aos princípios institucionais mencionados. (...)”. 

Mas admitindo-se que não fosse essa a 

hipótese, ainda assim não seria caso de acolher os 

embargos, respeitada evidentemente a posição do I. 

Procurador de Justiça. 

O artigo 502, do Código de Processo Civil, 

dispõe: “Denomina-se coisa julgada material a autoridade 
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que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não 

mais sujeita a recurso”. Já a Lei de Introdução às Normas 

de Direito Brasileiro estabelece no artigo 6º, § 3º: e 

“Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial 

da qual não caiba recurso”. 

Para a corrente que suste a retroatividade da 

formação da coisa julgada não é o direito de recorrer ou 

seu exercício que impedem o trânsito em julgado, mas a 

existência de recurso cabível, assim entendido como o 

recurso admissível/admitido (Luiz Guilherme Marinoni, in 

GENESIS Revista de Direito Processual Civil, Curitiba, 

número 36, p. 285/301, abril/junho 2005). 

Ocorre que a lei é clara e não comporta 

interpretação aditiva/ extensiva (aliás, vedada na seara 

penal), não fazendo distinção, para fins de trânsito em 

julgado, entre recurso cabível e recurso 

admissível/admitido. 

Outro pronto importante a salientar é que à 

luz do entendimento que admite a retroatividade da 

formação da coisa julgada, tão logo não admitido o 

Recurso Especial ou Extraordinário seria possível o 

cumprimento da pena em caráter definitivo _ pois a coisa 

julgada operou-se em momento anterior, estando 

pendente apenas do implemento de condição futura, qual 

seja, a não admissão do recurso constitucional. 
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Mas conforme já me pronunciei em outras 

oportunidades, ainda que os recursos constitucionais não 

tenham efeito suspensivo, para a legalidade da prisão é 

indispensável que estejam presentes também os requisitos 

do artigo 312, do Código de Processo Penal, pois a prisão 

decorrente de execução provisória tem natureza híbrida (é 

cumprimento de pena _ antecipado _ e tem caráter 

processual exatamente em razão de sua provisoriedade). 

Também há que se considerar os reflexos do 

entendimento que admite a formação retroativa da coisa 

julgada na fixação do momento em que se torna possível o 

manejo de revisão criminal, pois um de seus requisitos de 

admissibilidade é o trânsito em julgado da sentença 

condenatória (CPP, art. 625, § 1º), de modo que, adotando 

esse entendimento, poderíamos chegar ao absurdo de 

termos uma revisão criminal ajuizada para desconstituir 

decisão pendente de reexame em Recurso Extraordinário. 

A formação retroativa da coisa julgada 

também mitiga o disposto no artigo 61, do Código de 

Processo Penal _ o qual estabelece que a matéria atinente 

à prescrição pode ser conhecida em qualquer instância ou 

grau de jurisdição _, impedindo que se declare fulminada 

pelo tempo a pretensão punitiva estatal em momento 

posterior à inadmissão de Agravo tirado de decisão que não 

admitiu Recurso Especial. 
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Sem falar que soa ilógico colocar recurso à 

disposição da defesa para depois puni-la por manejar o 

inconformismo. 

E mais grave ainda: o acolhimento da tese 

chegaria ao absurdo de permitir interpretação da lei em 

prejuízo do réu (em recurso exclusivo da defesa), quando é 

sabido que no campo penal não se permite interpretação 

extensiva ou analógica, e muito menos em desfavor do réu. 

Ademais, não há na Lei Penal __ ou qualquer 

outro diploma legal __ dispondo que a interposição de 

Recurso Especial ou Extraordinário possa interromper ou 

suspender o prazo prescricional, caso não admitido. 

As razões que alicerçam o entendimento da 

retroatividade da formação da coisa julgada procuram 

contornar a alegada morosidade do Judiciário e propalado 

uso indiscriminado das vias recursais, mas a questão da 

morosidade não pode levar a interpretação totalmente 

divorciada da legislação vigente. E no que diz respeito à 

celeridade, recentemente o I. Min. Leopoldo de Arruda 

Raposo ponderou, de forma brilhante, no julgamento dos 

Embargos de divergência em Agravo em Recurso Especial 

nº 386.266/SP (Terceira Seção, julgado em 12/08/2015): 

“Importante elucidar que o legislador previu 

em favor das partes um rol de recursos cabíveis, cujos 

efeitos são: devolutivo, por vezes suspensivo, mas sempre 

impeditivo de formação da coisa julgada, desde que 
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observado o prazo legal. Assim, não é possível, com 

fundamento no princípio da razoável duração do processo, 

alterar os efeitos recursais, principalmente porque referido 

princípio direciona-se ao próprio julgador. 

Cabe ao judiciário buscar ferramentas ágeis 

para entregar a prestação jurisdicional em tempo hábil, sob 

pena de se implementar o lapso prescricional, que visa 

exatamente a evitar a perpetuação das demandas, em 

observância ao princípio constitucional em tela. Portanto, 

não é a alteração dos efeitos da interposição do 

recurso, a fim de impedir o transcurso do prazo 

prescricional, que vai tornar a jurisdição célere.” 

(grifos da reprodução) 

A eventual utilização maliciosa e abusiva de 

recurso visando evitar o trânsito em julgado tem dado 

margem, excepcionalmente, à formação retroativa da coisa 

julgada, conforme decidiu o Min. Walter de Almeida 

Guilherme no julgamento do julgamento dos EDcl nos 

EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp nº 

411.995/SP, Quinta Turma, DJe 24/10/2014, e também 

o Min. Celso de Mello no julgamento do AgRg nos EDcl nos 

EDcl no AgRg no AI 747.767/SC, decisão datada de 

03/10/2014. 

Interessante destacar que os embargos de 

declaração, sejam eles conhecidos ou rejeitados, 

interrompem o prazo para interposição de outros recursos, 
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a denotar que a própria lógica do sistema processual penal 

não admite o acolhimento da teoria da formação retroativa 

da coisa julgada. 

Coisa julgada tem atributos, um deles a 

imutabilidade. Se a decisão ainda é passível de recurso, 

em tese ela pode ser modificada. Assim, não se pode 

cogitar de imutabilidade e, consequentemente, de trânsito 

em julgado. 

Tornando ao caso em exame, a decisão 

condenatória não havia transitado em julgado quando 

operou-se a prescrição, de modo que a decisão atacada não 

comporta aclaramento. 

Ante o exposto, o meu voto propõe a rejeição 

dos embargos. 

 

FRANCISCO ORLANDO 

Relator 

 

 

 Assim decidindo, a Egrégia Corte Bandeirante 

dissentiu de anterior julgado do Colendo Superior Tribunal 

de Justiça, viabilizando a interposição do presente recurso 

especial, com base na alínea “c” do inciso III do art. 105 da 

Constituição Federal, com a seguinte tese:  
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 - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – 

Contagem durante o período de processamento do 

Recurso Especial, que não é admitido – 

Impossibilidade. 

 - No caso de o Recurso Especial não ser 

admitido, o trânsito em julgado retroagirá à data de 

escoamento do prazo ara a interposição de recurso 

admissível. 

 

2. Dissídio Jurisprudencial. 

 

A prescrição intercorrente, modalidade da 

prescrição da pretensão punitiva, inicia-se com a 

publicação da sentença condenatória, último marco 

interruptivo do seu lapso, e é regulada pela pena 

definitivamente aplicada (art. 110, §1º, do CP). Tem como 

termo final o trânsito em julgado para ambas as partes. 

 

Todavia, o COLENDO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL possui entendimento pacífico de que os 

recursos especial e extraordinário somente obstam a 

formação da coisa julgada quando admissíveis. 

 

Neste sentido: 
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Agravo regimental em recurso extraordinário 

com agravo. 2. Mero inconformismo do recorrente, que 

objetiva sua absolvição mediante o revolvimento fático-

probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 

3. Pedido da defesa de reconhecimento da prescrição da 

pretensão punitiva. 4. Interposição de recursos especial e 

extraordinário, que não foram admitidos na origem, ante a 

ausência dos pressupostos de admissibilidade. 5. Segundo 

precedente firmado com o julgamento do HC 

86.125/SP, rel. Min. Ellen Gracie, DJ 2.9.2005, os 

recursos especial e extraordinário só obstam a 

formação da coisa julgada quando admissíveis. 6. 

Reconhecido que o recurso extraordinário não preenchia 

minimamente os pressupostos especiais de 

admissibilidade, os efeitos desse reconhecimento devem 

retroagir. Início da fase da prescrição executória. 7. Agravo 

regimental a que se nega provimento (STF, ARE nº 

785.693-MG, Relator Ministro GILMAR MENDES, 2ª 

turma, julgado em 08/04/2014, DJe-081 de 

30/04/2014). (negritamos) 

 

Também no julgamento do HABEAS CORPUS 

Nº 126594, rel. Ministro GILMAR MENDES, j. em 

26/03/2015 - publicado em PROCESSO ELETRÔNICO 

DJe-062 DIVULG 30/03/2015 PUBLIC 31/03/2015 -, o 

E. Supremo Tribunal Federal decidiu: 
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“Superada e discutida a matéria fática em 

prazo que não extrapolou a regra contida no inciso VII do 

artigo 125 do CPM, não se verifica a incidência da 

prescrição, ainda que pendente recurso extraordinário 

interposto pela defesa. O trânsito em julgado de decisão que 

inadmite o recurso extraordinário não há de ser considerado 

para a incidência da prescrição intercorrente, tendo em 

vista a discussão travada nesses instrumentos processuais 

restringir-se à questão de direito, não se confundindo com a 

essência do duplo grau de jurisdição, o qual já foi 

assegurado ao sentenciado no momento em que interpôs 

recurso de apelação e esse fora julgado em prazo anterior à 

consumação, em tese, da prescrição. 

É inequívoco que o entendimento firmado pelo 

STF, quanto aos efeitos da decisão que inadmite os recursos 

extremos, visou limitar interposições nitidamente abusivas, 

com a finalidade de postergar o trânsito em julgado dos 

processos criminais, ocasionando descrédito aos órgãos 

julgadores. Por essa razão, merece ser afastada a 

conclusão do juiz ‘a quo’ que declarou a extinção da 

punibilidade pelo advento da prescrição, tendo em vista o 

Acórdão confirmatório da condenação ter sido publicado em 

10 de março de 2014, ou seja, antes do termo final em que 

se daria a prescrição pela forma ordinária, em 24 de abril 

de 2014, na conformidade do artigo 125, inciso VII, e seu § 
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1º, do CPM, considerada a última causa interruptiva 

(sentença condenatória, em 24/04/2013). Não se tem como 

termo final a data do trânsito em julgado da Decisão do 

Ministro-Presidente que negou seguimento ao recurso 

extraordinário, em 19 de maio de 2014, nos exatos termos 

da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal 

Federal.  

Recurso em sentido estrito a que se dá 

provimento. Decisão unânime”.  

Agora, nesta Corte Suprema, a defesa, 

liminarmente, requer a suspensão dos efeitos do acórdão 

prolatado nos autos do RES n. 118.93.2014.7.03.0103 até 

o final julgamento do presente writ e, no mérito, a 

declaração da extinção da punibilidade em razão da 

prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade 

retroativa.  

Decido.  

No presente habeas corpus, a defesa pugna 

pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. 

Conforme relatado, o paciente foi condenado, em primeira 

instância, à pena de 1 mês de detenção, em regime inicial 

aberto, pela prática do crime de ameaça.  

Em grau de apelação, a pena foi mantida.  

Interposto recurso extraordinário, este foi 

inadmitido pelo STM, ocorrendo o trânsito em julgado.  
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Reconhecida a prescrição pelo Juiz-Auditor, em 

sede de recurso em sentido estrito, o STM reformou a 

decisão com base em entendimento firmado por esta Corte 

Suprema.  

Com efeito, registre-se que, conforme 

precedente firmado com o julgamento do HC 86.125/SP, 

Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 2.9.2005, os 

recursos especial e extraordinário só obstam a formação da 

coisa julgada quando admissíveis. Confira-se:  

“HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO PENAL. 

PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSOS ESPECIAL E 

EXTRAORDINÁRIO INDEFERIDOS. AGRAVOS 

IMPROVIDOS.  

1. Não tendo fluído o prazo de dois anos (CP, 

art. 109, VI) entre os vários marcos interruptivos (data do 

crime, recebimento da denúncia e sentença condenatória 

recorrível) e sobrevindo acórdão confirmatório da 

condenação, antes do decurso do período fixado em lei, está 

exaurida a chamada prescrição da pretensão punitiva.  

2. Recursos especial e extraordinário 

indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões 

mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão de empecer 

a formação da coisa julgada. 3. HC indeferido”. (Grifei). 

Transcrevo, ainda, trecho de estudo 

doutrinário citado no referido precedente:  
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“Nesse sentido, é a lição da Ada Pellegrini 

Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio 

Scarance Fernandes: ‘Mesmo nesse caso, porém, passada 

em julgado a decisão no agravo e reafirmada a 

inadmissibilidade, verifica-se que realmente o recurso era 

inadmissível, não tendo tido o condão de obstar à formação 

da coisa julgada. A situação equipara-se àquela que 

ocorreria se o recurso não tivesse sido interposto. Recurso 

inadmissível não tem a virtude de obstar à coisa julgada: 

nunca a teve, de modo que a coisa julgada exsurge a partir 

da configuração da inadmissibilidade. Não a partir da 

decisão que a pronuncia, que só é declaratória, limitando-

se a certificar algo que lhe pré-existe’ (Recursos no Processo 

Penal, RT, 1996, n. 26, pág. 55)”. 

 

 Da mesma forma, a Ministra CARMEN 

LÚCIA, no julgamento do HABEAS CORPUS Nº 125.054 

(julgado em 03/11/2014, publicado em PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-218 DIVULG 05/11/2014 PUBLIC 

06/11/2014): 

 

 Entendo não ter ocorrido a prescrição penal em 

nenhuma das suas espécies no caso em exame.  

 Para que seja resguardada a segurança 

jurídica do Réu, garantindo-lhe que seja julgado dentro de 

um período razoável de tempo e que não fique eternamente 
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à mercê de uma condenação pelo Estado, foi criado o 

instituto da prescrição, que consiste na perda do jus 

puniendi (direito de punir), em razão de sua demora em 

fazê-lo dentro dos prazos legais.  

 Logo, a prescrição penal é perda do poder-

dever de punir pelo Estado, pelo não exercício da pretensão 

punitiva ou da perda da pretensão executória, durante certo 

lapso temporal.  

 Existem no nosso ordenamento jurídico 

duas modalidades de prescrição penal: a prescrição da 

pretensão punitiva, com suas modalidades, e a prescrição 

da pretensão executória. Enquanto a prescrição da 

pretensão punitiva se dá antes do trânsito em julgado da 

sentença, a prescrição da pretensão executória se dá após 

o trânsito em julgado da sentença.  

 Com efeito, o art. 125, § 5º, do CPM prevê 

dois marcos legais interruptivos da prescrição: o primeiro, 

quando do recebimento da denúncia, isto é, pela 

instauração da ação penal; e o segundo, quando é proferida 

a Sentença condenatória recorrível.  

 A prescrição da pretensão punitiva na 

modalidade retroativa está prevista no art. 125, § 1º, do 

CPM, e é calculada com base na pena aplicada, quando não 

houver recurso da acusação ou quando não provido este, 

levando-se em conta prazo anterior à sentença.  
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 Assim, essa modalidade é computada de 

foram diferente, ou seja, a partir da sentença, ela é contada 

de trás para frente, considerando os marcos interruptivos 

anteriores. Logo, o que se analisa é se, no período 

compreendido entre a sentença e o recebimento da 

denúncia, ou entre este e os fatos, não ocorreu o lapso 

temporal da prescrição.  

 Feito esse esclarecimento, é de se concluir 

que, ao contrário do que fora decidido pelo juízo a quo, não 

há como se falar em prescrição retroativa no presente caso. 

Isso porque o período considerado para a declaração de 

extinção de punibilidade foi aquele compreendido após a 

sentença condenatória.  

 Portanto, considerando o marco 

prescricional a partir da sentença condenatória, deixa-se de 

falar de prescrição retroativa para se falar em prescrição 

intercorrente, também conhecida como subsequente ou 

superveniente.  

 A prescrição intercorrente é computada com 

base na pena em concreto, com trânsito em julgado para a 

acusação, e ocorre no período compreendido entre a 

sentença condenatória e o trânsito em julgado desta.  

 Fazendo-se uma análise perfunctória sobre 

o caso, poder-se-ia chegar à conclusão de que a prescrição 

fora alcançada.  
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 Entretanto, o presente caso possui uma 

particularidade que merece ser estudada com mais 

atenção. 

 No caso em exame, o delito se consumou em 

10 e 12 de julho de 2012 (fl. 05). A denúncia foi recebida em 

07 de novembro de 2012 (fl. 7), consistindo esse o primeiro 

marco interruptivo para a contagem do prazo da prescrição 

da pretensão punitiva do Réu, conforme o inciso I do § 5º do 

art. 125 do CPM.  

 A teor do art. 125, inciso VII, do CPM, o 

lapso temporal a ser considerado para fins de prescrição 

seria de 2 (dois) anos. No entanto, considerando que o Réu 

era menor ao tempo dos fatos, aplica-se a redução prevista 

no art. 129, sendo o prazo prescricional de 1 (um) ano.  

 A sentença condenatória recorrível foi 

publicada em 30 de abril de 2013 (fls. 09/10), 

configurando-se este o segundo marco interruptivo da 

prescrição da pretensão punitiva, nos termos do inciso II do 

§ 5º do art. 125 do CPM. Logo, a prescrição superveniente 

da pretensão punitiva ocorreria em 29 de abril de 2014.  

 No dia 9 de outubro de 2013, ao analisar o 

inconformismo da defesa, esta Corte negou provimento ao 

apelo da DPU para manter a condenação do Réu, nos 

mesmos termos da sentença a quo (fl. 28). O referido 

acórdão foi publicado em 8 de novembro de 2013 
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(informação extraída do Sistema de Acompanhamento de 

Processos da Justiça Militar – SAM).  

 Manejados Embargos de Declaração pela 

defesa, estes foram rejeitados por unanimidade na sessão 

de julgamento do dia 11 de fevereiro de 2014 (fl. 39), cuja 

publicação se deu no Diário Eletrônico da Justiça no dia 5 

de março de 2014 (informação extraída do Sistema de 

Acompanhamento de Processos da Justiça Militar – SAM).  

 Interposto recurso extraordinário, o então 

Ministro Presidente desta Corte não o admitiu por 

considerar ausente o instituto da Repercussão Geral, 

aplicando ao caso jurisprudência pacífica da Suprema Corte 

(fls. 44/47). Conforme se verifica no Sistema de 

Acompanhamento de Processos da Justiça Militar – SAM, a 

publicação de tal inadmissão ocorreu em 29 de abril de 

2014.  

 Não se ignora que a decisão denegatória do 

recurso extraordinário transitou em julgado em 9 de maio 

de 2014 (fl. 27). No entanto, impõe-se ressaltar o 

entendimento do E. Supremo Tribunal Federal sobre o tema, 

em precedente firmado com o julgamento do HC 86.125/SP, 

publicado no Diário de Justiça (DJ) em 2 de setembro de 

2005, de relatoria da Min. ELLEN GRACIE, segundo a qual 

os recursos especial e extraordinário só obstam a formação 

da coisa julgada quando admissíveis.  

 (…)  
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 Conforme se verifica do julgado acima 

colacionado, quando se reconhecer que o recurso 

extraordinário não preenchia minimamente os pressupostos 

especiais de admissibilidade, os efeitos desse 

reconhecimento devem retroagir, passando a considerar o 

marco prescricional anterior, que, no caso, ocorreu com a 

publicação dos embargos declaratórios opostos contra o 

acórdão que julgou a apelação.  

 Portanto, entendo que a decisão de 1º grau 

restou equivocada por dois aspectos. Primeiro, porque 

declarou a prescrição retroativa que, conforme já explicitado 

anteriormente, em nada se aplica ao presente caso. 

Segundo, porque fez uma interpretação incabível sobre o 

entendimento do STF, considerando que a retroação da 

data do trânsito em julgado somente se daria se a 

inadmissão do Recurso Extraordinário pelo STM fosse 

confirmada pela excelsa Corte, o que não ocorreu.  

 Ora, a denegação do recurso extraordinário 

proferida pelo então Ministro-Presidente deste Tribunal foi 

baseada em diversos julgados do STF que, em situações 

análogas, não conheceu do RE porque ausente o instituto 

da Repercussão Geral. Ademais, se foi a própria Defesa que 

não quis recorrer da decisão denegatória, não pode o Juiz a 

quo beneficiá-la por essa desistência, da mesma forma que 

não pode obrigá-la a recorrer.  
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 Logo, não há que se falar em necessidade 

de decisão confirmatória da excelsa Corte no presente caso, 

pois foi a própria defesa que abriu mão de sua via recursal, 

por razões que não competem a este Magistrado perquirir.  

 Em consequência, uma vez inadmitido o RE 

pelo Ministro-Presidente deste Tribunal, e tendo transitado 

em julgado essa decisão sem recurso ao Supremo, a 

formação da cosia julgada operou-se retroativamente à 

data de sua não admissão pelo STM, 5 de março de 2014, 

que foi a data de julgamento dos Embargos de Declaração 

interpostos contra a decisão da apelação. Portanto, anterior 

à data que se consumaria a prescrição, prevista para 29 de 

abril de 2014.  

 Por fim, o que importa verificar é que entre 

o recebimento da denúncia (7 de novembro de 2013) e a 

publicação da sentença condenatória (30 de abril de 2013) 

e entre esta e o trânsito em julgado da condenação (5 de 

março de 2014), não decorreu o lapso temporal superior a 

um ano. Dessa forma, não ocorreu a prescrição da 

pretensão punitiva, em nenhuma de suas modalidades.  

 Ante o exposto, voto pelo conhecimento e 

provimento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo 

Ministério Público Militar para cassar a decisão recorrida e 

declarar a nulidade da decretação da extinção da 

punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, 

procedendo-se à imediata execução da condenação imposta 
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ao ex-Sd Ex DAVI ALFONSO DA ROSA ROMERO” (grifos 

nossos).  

 Esse julgado harmoniza-se com a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:  

 “HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO PENAL. 

PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSOS ESPECIAL E 

EXTRAORDINÁRIO INDEFERIDOS. AGRAVOS 

IMPROVIDOS.  

 1. Não tendo fluído o prazo de dois anos 

(CP, art. 109, VI) entre os vários marcos interruptivos (data 

do crime, recebimento da denúncia e sentença condenatória 

recorrível) e sobrevindo acórdão confirmatório da 

condenação, antes do decurso do período fixado em lei, está 

exaurida a chamada prescrição da pretensão punitiva.  

 2. Recursos especial e extraordinário 

indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões 

mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão de empecer 

a formação da coisa julgada. 3. HC indeferido” (HC 86.125, 

Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ 2.9.2005).  

 “Habeas corpus. 2. Militar. Furto de celular. 

Condenação. Apelação. 3. Interposição de recurso 

extraordinário, que não foi admitido na origem, ante a 

ausência dos pressupostos de admissibilidade (não 

demonstrados repercussão geral e prequestionamento das 

questões discutidas). Certificação do trânsito em julgado 

para a defesa. 4. Pedido da defesa de reconhecimento da 
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prescrição da pretensão punitiva. 5. Segundo precedente 

firmado com o julgamento do HC 86.125/SP, rel. Min. Ellen 

Gracie, DJ 2.9.2005, os recursos especial e extraordinário 

só obstam a formação da coisa julgada quando 

admissíveis. 6. Reconhecido que o recurso extraordinário 

não preenchia minimamente os pressupostos especiais de 

admissibilidade, os efeitos desse reconhecimento devem 

retroagir. Início da fase da prescrição executória. 6. Ordem 

denegada” (HC 113.559, Relator o Ministro Gilmar Mendes, 

DJe 5.2.2013, grifos nossos).  

 “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. PENAL 

MILITAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS 

FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 

DO STF. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE 

OFÍCIO, PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA 

PRETENSÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. 

AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 

DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO 

JUÍZO DE ORIGEM.  

 I – O recorrente deixou de atacar os 

fundamentos da decisão agravada, limitando-se a suscitar 

a prescrição da pretensão punitiva. Inviável, portanto, o 

agravo regimental, a teor da Súmula 287 do STF. 

Precedentes.  
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 II – O entendimento desta Corte fixou-se no 

sentido de que recursos extraordinário e especial 

indeferidos na origem, por inadmissíveis, em decisões 

mantidas pelo STF e STJ, não têm o condão de impedir a 

formação da coisa julgada, que deverá retroagir à data do 

término daquele prazo recursal. Precedentes. 

 III – Com o advento da coisa julgada, tem 

início a contagem do prazo prescricional da pretensão 

executória da pena privativa de liberdade, que, nos termos 

da alínea a do § 1º do art. 126 Código Penal Militar, é o dia 

em que passa em julgado a sentença condenatória.  

 IV – Entre a data do trânsito em julgado do 

condenação e os dias atuais não transcorreu período 

superior a 1 ano, tempo necessário para que execução da 

reprimenda imposta ao recorrente estivesse obstada pela 

prescrição.  

 V – Agravo regimental não conhecido e 

indeferido o pedido de habeas corpus de ofício, com a 

determinação da imediata baixa dos autos à origem, para 

que se adotem as medidas cabíveis e próprias da fase de 

execução da pena, independentemente da publicação desse 

acórdão” (ARE 723.590-AgR, Relator o Ministro Ricardo 

Lewandowski, DJe 13.11.2013)”. 

 

 Mas não é só. 
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 O Ministro DIAS TÓFFOLI adotou o 

mesmo entendimento: 

  

 EMENTA Embargos de declaração no 

agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 

Matéria criminal. Inexistência de hipótese autorizadora da 

oposição dos embargos (RISTF, art. 337). Alegada 

prescrição da pretensão punitiva estatal. Matéria de ordem 

pública, que pode ser arguida e reconhecida a qualquer 

tempo. Artigo 61 do Código de Processo Penal. Não 

ocorrência. Trânsito em julgado que se aperfeiçoou em 

momento anterior. Recurso extraordinário indeferido na 

origem, por ser inadmissível. Ausência de óbice à formação 

da coisa julgada. Precedentes de ambas as Turmas. 

Rejeição dos embargos.  

 1. Inexiste na espécie hipótese autorizadora 

da oposição do recurso declaratório, conforme previsto no 

art. 337 do Regimento Interno da Corte.   

 2. A prescrição em direito penal, em 

qualquer de suas modalidades, é matéria de ordem pública 

e, por isso, pode ser arguida e reconhecida a qualquer 

tempo (art. 61 do Código de Processo Penal).  

 3. Tendo por base a jurisprudência da Corte 

de que o indeferimento dos recursos especial e 

extraordinário na origem - porque inadmissíveis - e a 

manutenção dessas decisões pelo STJ não têm o condão de 



36 
 

Recurso em Sentido Estrito nº 0035306-57.2011.8.26.0224 - Comarca de Guarulhos  

empecer a formação da coisa julgada (HC nº 86.125/SP, 

Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 

2/9/05), o trânsito em julgado da condenação do ora 

embargante se aperfeiçoou em momento anterior à data 

limite para a consumação da prescrição, considerada a 

pena em concreto aplicada. 4. Embargos de declaração 

rejeitados 

(ARE 737485 AgR-ED, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, 

Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 08-04-2015 PUBLIC 09-

04-2015). 

 

 Confira-se, ainda, do mesmo relator: ARE 

721717, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 

02/02/2015, publicado em DJe-028 DIVULG 10/02/2015 

PUBLIC 11/02/2015; AI 843652 ED, Relator(a): Min. DIAS 

TOFFOLI, julgado em 19/12/2014, publicado em 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 02/02/2015 

PUBLIC 03/02/2015; ARE 806216, Relator(a): Min. DIAS 

TOFFOLI, julgado em 19/12/2014, publicado em 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 02/02/2015 

PUBLIC 03/02/2015; ARE 710662 ED, Relator(a): Min. 

DIAS TOFFOLI, julgado em 24/11/2014, publicado em 

DJe-237 DIVULG 02/12/2014 PUBLIC 03/12/2014. 

 

 E o Ministro LUIZ FUX: 
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 “É cediço na Corte que os recursos 

extraordinário e especial somente impedem a formação da 

res iudicata em caso de juízo positivo de admissibilidade. 

Neste sentido, os precedentes da Corte:  

 “Habeas corpus. 2. Militar. Furto de celular. 

Condenação. Apelação. 3. Interposição de recurso 

extraordinário, que não foi admitido na origem, ante a 

ausência dos pressupostos de admissibilidade (não 

demonstrados repercussão geral e prequestionamento das 

questões discutidas). Certificação do trânsito em julgado 

para a defesa. 4. Pedido da defesa de reconhecimento da 

prescrição da pretensão punitiva. 5. Segundo precedente 

firmado com o julgamento do HC 86.125/SP, rel. Min. Ellen 

Gracie, DJ 2.9.2005, os recursos especial e extraordinário 

só obstam a formação da coisa julgada quando 

admissíveis. 6. Reconhecido que o recurso extraordinário 

não preenchia minimamente os pressupostos especiais de 

admissibilidade, os efeitos desse reconhecimento devem 

retroagir. Início da fase da prescrição executória. 6. Ordem 

denegada. (HC nº 113559, Rel. Min. Gilmar Mendes, 

Segunda Turma, Dje 05.02.2013)”.  

  

 “HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO PENAL. 

PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSOS ESPECIAL E 

EXTRAORDINÁRIO INDEFERIDOS. AGRAVOS 
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IMPROVIDOS. 1. Não tendo fluído o prazo de dois anos (CP, 

art. 109, VI) entre os vários marcos interruptivos (data do 

crime, recebimento da denúncia e sentença condenatória 

recorrível) e sobrevindo acórdão confirmatório da 

condenação, antes do decurso do período fixado em lei, está 

exaurida a chamada prescrição da pretensão punitiva. 2. 

Recursos especial e extraordinário indeferidos na origem, 

porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo 

STJ, não têm o condão de empecer a formação da coisa 

julgada. 3. HC indeferido. (HC nº 86.125, Rel. Min. Ellen 

Gracie, Segunda Turma, Dj 02.09.2005).”. 7. Recurso 

Ordinário em Habeas corpus desprovido” - Sem grifos no 

original (RHC 116.038, Primeira Turma, Relator o Ministro 

Luiz Fux, DJe de 15.08.13). 

 “EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM 

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. 1. 

TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO 

JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA. 

IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO 

RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE 

HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO 

CRIMINAL. 2. INDEPENDÊNCIA RELATIVA DAS ESFERAS 

PENAL E ADMINISTRATIVA. 3. INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA 

A DIREITO DE LOCOMOÇÃO. 1. Trânsito em julgado do 

acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de 
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Justiça. Nos termos da jurisprudência deste Supremo 

Tribunal, o habeas corpus não pode ser utilizado como 

sucedâneo de revisão criminal. 2. É pacífica a 

jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da 

independência relativa das esferas penal e administrativa, 

havendo repercussão apenas em se tratando de absolvição 

no juízo penal por inexistência do fato ou negativa de 

autoria. Precedentes. 3. Seja o ora Recorrente absolvido por 

insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta, 

essas duas situações não repercutiriam na punição imposta 

na via administrativa. 4. Recorrente absolvido por 

insuficiência de provas. Pretensão de rever a punição 

imposta administrativamente. Inexistência de ameaça ao 

direito de locomoção. 5. Recurso ao qual se nega 

provimento” - Sem grifos no original. (RHC 116.204, 

Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 

02.05.13)” (HC Nº 127.190, julgado em 26/03/2015, 

publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 

30/03/2015 PUBLIC 31/03/2015). 

 

 Converge com esse entendimento a decisão 

do Ministro ROBERTO BARROSO: 

 

 “DESPACHO: Petição nº 56699/2014: 

trata-se de petição em que se alega a ocorrência da 

prescrição da pretensão punitiva estatal, tendo em conta a 
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pena que “restou estabelecida em 10 meses e 15 dias, 

sendo a ré primária e o crime cometido em abril de 2010, ou 

seja, quando da vigência do texto original do inciso VI do 

artigo 109 do Código Penal”. Afirma-se que “a sentença 

condenatória foi proferida em 23.02.2012, tendo sido 

interposto recurso apenas pela Defesa e o Acórdão da 

Turma Recursal a confirmado em todos os seus termos e, 

assim sendo, não interrompendo o computo da prescrição”. 

Por fim, aduz que “o crime encontra-se prescrito desde 

22.02.2014, impondo-se sua decretação de ofício, até pela 

economia processual”. 

 

 Consta dos autos que a requerente foi 

condenada à pena de 10 meses e 15 dias de detenção, em 

regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 

331, c/c o art.70 do Código Penal. Interposta apelação pela 

defesa, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso. 

Opostos embargos de declaração em face deste acórdão, 

estes foram rejeitados. Na sequência foi interposto recurso 

extraordinário, sendo-lhe negado seguimento pela ausência 

de pressupostos constitucionais de admissibilidade. 

Interposto agravo contra a decisão de inadmissibilidade, a 

este recurso foi negado seguimento por este Relator, tendo 

a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por decisão 

unânime, negado provimento ao agravo regimental oriundo 

desta decisão. 
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 Da análise dos autos, observa-se que não 

procede a alegada ocorrência da extinção da punibilidade 

pela prescrição, tendo em vista a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal no sentido de que o recurso 

extraordinário manifestamente inadmissível não obsta a 

formação da coisa julgada, operando-se o seu trânsito após 

o esgotamento do prazo recursal cabível. Nessa linha, 

confira-se o HC 86.125, julgado sob relatoria da Ministra 

Ellen Gracie, assim ementado: 

 “HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO PENAL. 

PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSOS ESPECIAL E 

EXTRAORDINÁRIO INDEFERIDOS. AGRAVOS 

IMPROVIDOS. 

 1. Não tendo fluído o prazo de dois anos 

(CP, art. 109, VI) entre os vários marcos interruptivos (data 

do crime, recebimento da denúncia e sentença condenatória 

recorrível) e sobrevindo acórdão confirmatório da 

condenação, antes do decurso do período fixado em lei, está 

exaurida a chamada prescrição da pretensão punitiva. 

 2. Recursos especial e extraordinário 

indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões 

mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão de empecer 

a formação da coisa julgada. 3. HC indeferido.” 

 Confiram-se, ainda, entre outros, o AI 

807.142 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e o ARE 740.953 AgR, 

Rel. Min. Gilmar Mendes. 
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 No caso de que se trata, a decisão que não 

admitiu o recurso extraordinário na origem foi confirmada 

pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que o recurso 

extraordinário não conhecido não obsta a formação da coisa 

julgada” (ARE 809173, Relator(a): julgado em 

10/03/2015, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO 

DJe-052 DIVULG 17/03/2015 PUBLIC 18/03/2015). 

 

 Por fim, a Ministra ELLEN GRACIE já 

adotava essa orientação jurisprudencial no seguinte 

precedente: 

 

 HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO PENAL. 

PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSOS ESPECIAL E 

EXTRAORDINÁRIO INDEFERIDOS. AGRAVOS 

IMPROVIDOS. 1. Não tendo fluído o prazo de dois anos (CP, 

art. 109, VI) entre os vários marcos interruptivos (data do 

crime, recebimento da denúncia e sentença condenatória 

recorrível) e sobrevindo acórdão confirmatório da 

condenação, antes do decurso do período fixado em lei, está 

exaurida a chamada prescrição da pretensão punitiva. 2. 

Recursos especial e extraordinário indeferidos na origem, 

porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo 

STJ, não têm o condão de empecer a formação da coisa 

julgada. 3. HC indeferido. 

(HC 86125, Relator(a):  Min. ELLEN GRACIE, Segunda 
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Turma, julgado em 16/08/2005, DJ 02-09-2005 PP-

00047 EMENT VOL-02203-2 PP-00345). 

 

Também o COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA pacificou o entendimento no mesmo sentido, 

verbis: 

 

(...) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA 

ESTATAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE 

TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO ENTRE 

OS MARCOS INTERRUPTIVOS. 

1.  Em recente julgado, a Terceira Seção 

desta Corte Superior firmou entendimento segundo o 

qual "inadmitido o recurso especial pelo Tribunal de 

origem, em decisão mantida pelo STJ, há a formação 

da coisa  julgada, que deverá retroagir à data do 

término do prazo para interposição  do  último  

recurso  cabível" (EAREsp 386.266/SP, Rel. Ministro 

GURGEL DE FARIA, Terceira Seção, julgado em 

12/08/2015, DJe 03/09/2015). 

2.   Interposto apelo nobre, esse não foi 

admitido, conclusão ratificada por esta Corte, que não 

conheceu do agravo em recurso especial. 

3. Considerando que o trânsito em julgado da 

condenação retroagirá à data do escoamento do prazo para 

a interposição do recurso cabível, não transcorreu, entre os 
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marcos interruptivos, lapso temporal necessário para a 

configuração da prescrição da pretensão punitiva estatal. 

(...) (STJ, AgRg no AREsp 986324/MG, Relator Ministro 

JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 07/03/2017, 

DJe de 15/03/2017). (negritamos) 

 

Assim, não há dúvida de que os vv. Acórdãos 

impugnados, ao reconhecerem a ocorrência da prescrição 

intercorrente – por entenderem que “a lei é clara e não 

comporta interpretação aditiva/ extensiva (aliás, vedada 

na seara penal), não fazendo distinção, para fins de 

trânsito em julgado, entre recurso cabível e recurso 

admissível/admitido”, divergiram da posição pacificada 

tanto no Supremo Tribunal Federal, como no Superior 

Tribunal de Justiça. 

 

E o fato de o Promotor de Justiça oficiante na 

origem haver concordado com a ocorrência da prescrição 

intercorrente não vincula este Procurador de Justiça, quer 

porque se trata de matéria de ordem pública – não 

obrigando o Juiz a declarar a ocorrência da prescrição pelo 

simples fato de as partes concordarem –, ou quer porque “a 

maçã não deixa de ser vermelha porque um daltônico disse 

ser ela preta e branca”. 

 

2.1. Acórdão Paradigma. 
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   No julgamento dos EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

386.266-SP (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, julgado em 

12/08/2015 e publicado no DJe em 03/09/2015), cujo 

acórdão se oferece como paradigma e que se encontra 

publicado na Revista Eletrônica de Jurisprudência (cópia 

anexada), a COLENDA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA assim decidiu: 

 

PENAL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 315 

DO STJ, EM CARÁTER EXCEPCIONAL. 

RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA 

ORIGEM. DECISÃO CONFIRMADA NO 

ÂMBITO DO STJ. FORMAÇÃO DA COISA 

JULGADA. MOMENTO. PRINCÍPIO DA 

DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. 

1. Nos termos da Questão de Ordem 

acolhida nestes autos, a Súmula 315 do 

Superior Tribunal de Justiça foi superada, 

em caráter excepcional, para se admitir o 

processamento dos embargos de 

divergência em agravo. 
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2. Divergência estabelecida quanto à 

formação da coisa julgada quando o recurso 

especial é inadmitido na origem com 

posterior decisão do Superior Tribunal de 

Justiça confirmando essa 

inadmissibilidade. 

3. Consoante posicionamento do Supremo 

Tribunal Federal, especificamente no 

âmbito do processo penal, não é a 

interposição de recurso dentro do prazo 

legal que impede o trânsito em julgado da 

decisão judicial, mas sim a interposição de 

recurso cabível, pois o recurso só terá o 

poder de impedir a formação da coisa 

julgada se o mérito da decisão recorrida 

puder ser modificado. 

4. A decisão que inadmite o recurso 

especial ou extraordinário possui natureza 

jurídica eminentemente declaratória, 

tendo em vista que apenas pronuncia algo 

que já ocorreu anteriormente — e não 

naquele momento — motivo pelo qual 

opera efeitos ex tunc. Assim, o trânsito em 

julgado retroagirá à data de escoamento do 

prazo para a interposição de recurso 

admissível. 
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5. Recursos flagrantemente incabíveis não 

podem ser computados no prazo da 

prescrição da pretensão punitiva, sob pena 

de se premiar o réu com a impunidade, pois 

a procrastinação indefinida de recursos 

contribui para a prescrição. 

6. Conclusão que mais se coaduna com o 

princípio da duração razoável do processo, 

previsto no art. 5º, LXXVIII, da Carta 

Magna, erigido a direito fundamental, que 

tem por finalidade a efetiva prestação 

jurisdicional. 

7. O julgamento do agravo deve preceder à 

eventual declaração de prescrição da 

pretensão punitiva. Somente nas hipóteses 

em que o agravo não é conhecido por esta 

Corte (art. 544, § 4º, I, do CPC), o agravo é 

conhecido e desprovido (art. 544, § 4º, II, 

"a") e o agravo é conhecido e o especial tem 

seu seguimento negado por ser 

manifestamente inadmissível (art. 544, § 

4º, II, "b" – 1ª parte), pode-se afirmar que a 

coisa julgada retroagirá à data do 

escoamento do prazo para a interposição 

do recurso admissível. Nas demais 

hipóteses previstas no § 4º, II, do artigo em 
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comento, o especial é considerado 

admissível, ainda que sem sucesso, não 

havendo que se falar em coisa julgada 

operada ainda no Tribunal de origem. 

8. Embargos de divergência acolhidos para 

reformar a decisão proferida no agravo, 

firmando o entendimento de que, 

inadmitido o recurso especial pelo Tribunal 

de origem, em decisão mantida pelo STJ, 

há a formação da coisa julgada, que deverá 

retroagir à data do término do prazo para 

interposição do último recurso cabível. 

9. Retorno dos autos à Sexta Turma para 

que decida o agravo interposto contra a 

decisão que inadmitiu o recurso especial, 

matéria prejudicial à verificação da 

ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva. 

 

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

 

 
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL Nº 386.266 - SP 
(2014/0217267-2) 
 

RELATÓRIO 
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O EXMO. SR. MINISTRO GURGEL DE FARIA 
(Relator): 

Consta dos autos que JOSÉ CARLOS BOLLIGER 
NOGUEIRA FILHO e outros foram condenados à pena de 
1 ano e 4 meses de reclusão, mais 13 dias-multa, com 
conversão da pena privativa de liberdade em duas 
restritivas de direitos, por infração à norma penal 
contida no art. 171, caput, do Código Penal (fl. 285). 

Em sede de apelação, o Tribunal a quo reformou, 
em parte, a sentença para reduzir a pena para 1 ano de 
reclusão, mais pagamento de 10 dias-multa, com 
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva 
de direitos, na modalidade de prestação de serviços à 
comunidade (fls. 517/529). 

Opostos embargos de declaração (fls. 532/541), 
foram acolhidos parcialmente para "fixar o regime aberto 
para o desconto da pena privativa de liberdade e para 
declarar que a substituição da pena privativa de 
liberdade pela prestação de serviços à comunidade é a 
mais adequada para a reprovação e para a prevenção do 
crime" (fl. 549) – publicado o acórdão em 16/10/2012 (fl. 
554). 

O acórdão transitou em julgado para o 
Ministério Público na data de 7 de dezembro de 2012 (fl. 
555). 

Seguiu-se recurso especial (fls. 556/575), não 
admitido (fls. 828/830). 

Interposto agravo em recurso especial (fls. 
834/848), o Ministro Sebastião Reis Júnior, em decisão 
monocrática, declarou "extinta a punibilidade dos 
agravantes, pela prescrição da pretensão punitiva, nos 
termos do art. 107, IV, c/c os arts. 109, V, 110, § 2º, e 
114, II, todos do Código Penal, ficando prejudicado o 
agravo em recurso especial" (fl. 915). 

Daí a interposição de agravo regimental pelo 
Ministério Público Federal (fls. 920/923), o qual foi 
desprovido pela egrégia Sexta Turma desta Corte nos 
termos do acórdão assim ementado: 
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PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA 
PRETENSÃO PUNITIVA ANTES DO JUÍZO DE 
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 
POSSIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE 
RECURSAL, SALVO INTEMPESTIVIDADE, 
OPERA EFEITO EX NUNC. TRÂNSITO EM 
JULGADO. SÚMULA 401/STJ. IMPERATIVO DE 
COERÊNCIA. GARANTIA DA SEGURANÇA 
JURÍDICA. INSTRUMENTALIDADE DO 
PROCESSO. EFEITO OBSTATIVO DOS 
RECURSOS.  
1. O juízo negativo de admissibilidade do 
recurso, salvo quanto à intempestividade, opera 
efeito ex nunc, ocorrendo o trânsito em julgado 
com a preclusão da oportunidade para 
interposição de qualquer recurso contra o último 
pronunciamento judicial. Por conseguinte, 
desde que aferida a tempestividade do meio 
recursal, é possível declarar-se a prescrição da 
pretensão punitiva sem que seja necessário 
manifestação expressa sobre a sua 
admissibilidade. 
2. A adoção da mencionada tese é um imperativo 
de coerência. De fato, a Súmula 401/STJ dispõe 
que o prazo decadencial da ação rescisória só se 
inicia quando não for cabível qualquer recurso 
do último pronunciamento judicial. E dos 
precedentes que deram origem ao enunciado 
extrai-se a conclusão segundo a qual o trânsito 
em julgado apenas ocorre com a preclusão da 
oportunidade para interposição de qualquer 
recurso contra a última decisão, ainda que 
referente à inadmissão do recurso. Então, se, em 
âmbito cível, o Superior Tribunal de Justiça 
possui entendimento expresso sobre o momento 
de verificação do trânsito em julgado, não pode 
haver entendimento diverso em âmbito penal. 
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3. Tal conclusão decorre ainda da necessidade 
de se garantir o princípio da segurança jurídica. 
Com efeito, por força de tal princípio, 
intrinsecamente relacionado à noção de Estado 
Democrático de Direito, impõe-se ao poder 
público, incluindo o Poder Judiciário, 
comportamento dotado de previsibilidade e 
coerência, prestigiando-se a boa-fé e 
protegendo-se a confiança das pessoas nas 
instituições. Ademais, não é novidade, no 
ordenamento jurídico brasileiro, a concessão de 
efeito ex nunc a uma decisão declaratória, por 
força da necessidade de se resguardar a 
segurança jurídica, com o se observa nos arts. 
27 da Lei n. 9.868/1999 e 11 da Lei n. 
9.882/1999. 
4. Trata-se também de prestigiar a 
instrumentalidade do processo, afinal, embora 
não se discuta a indispensabilidade da 
existência de garantias formais, o certo é que a 
distorção da forma compromete o exercício 
regular da jurisdição. 
5. É o reconhecimento de efeito ex nunc ao juízo 
de inadmissibilidade recursal que melhor se 
coaduna com o efeito obstativo dos recursos, 
consistente no impedimento ao trânsito em 
julgado em razão do prolongamento da 
litispendência. É o que se extrai dos arts. 301, § 
3º, e 467 
do Código de Processo Civil e do art. 6º, § 3º, da 
Lei de Introdução às Normas do Direito 
Brasileiro, nos quais a noção de coisa julgada, 
que tem como pressuposto o trânsito em 
julgado, encontra-se vinculada ao não 
cabimento de qualquer recurso. E, mesmo que 
um certo recurso não seja admitido, o sistema 
processual prevê o cabimento de uma série de 
outros, como o agravo de instrumento, o agravo 
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em recurso especial ou em recurso 
extraordinário e o agravo regimental. 
6. A única ressalva a ser efetuada na concessão 
de efeito ex nunc ao juízo negativo de 
admissibilidade diz respeito à tempestividade do 
recurso. Isso porque esta Corte Superior vem 
reiteradamente admitindo que a 
extemporaneidade do recurso faz ocorrer o 
trânsito em julgado, cujo reconhecimento, por se 
tratar de circunstância objetivamente aferível, 
deve operar efeito ex tunc. 
7. Agravo regimental improvido (fls. 925/926). 
Contra esse acórdão, o Ministério Público 

Federal interpôs embargos de divergência perante a 
Terceira Seção, trazendo como paradigma acórdão 
proferido no AgRg no AREsp n. 63.540/SP, relatora 
Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, assim ementado: 

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE 
DANO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 
PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO 
CONFIRMADA EM SEDE DE APELAÇÃO ANTES 
DO LAPSO NECESSÁRIO. ALEGAÇÃO DE 
CONTRARIEDADE AO ART. 163, PARÁGRAFO 
ÚNICO, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. 
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. FALTA DE 
DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA 
JURISPRUDENCIAL. REEXAME DE PROVA. 
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO 
ENUNCIADO N.º 284 DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL E DA SÚMULA N.º 07 DESTA CORTE. 
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. O prazo prescricional não ocorreu entre os 
marcos interruptivos e sobrevindo acórdão 
confirmatório da condenação, descabe 
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, 
utilizando-se da data do trânsito em 
julgado da condenação para a Defesa. 
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2. Encerrada a prestação jurisdicional, com a 
confirmação da sentença condenatória em 
segunda instância, a interposição de recurso 
inadmitido não obsta a formação da coisa 
julgada. Precedentes deste Superior Tribunal de 
Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 
3. A demonstração do dissídio jurisprudencial 
não se contenta com meras transcrições de 
ementas, sendo absolutamente indispensável o 
cotejo analítico de sorte a demonstrar a devida 
similitude fática entre os julgados, não 
verificada na espécie. 
4. De todo modo, a pretensão recursal de 
absolvição, com fundamento no art. 386, III, do 
Código de Processo Penal, implicaria, 
necessariamente, o reexame do conjunto fático-
probatório, o que não se coaduna com a via 
eleita, consoante o teor da Súmula n.º 7 do 
Superior Tribunal de Justiça. 
5. Agravo regimental desprovido. 

Em sua petição, o embargante alega que o exame da 
admissibilidade do agravo deve preceder ao 
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, 
pois: 

caso mantida a decisão de inadmissão do 
recurso especial, a data de formação da coisa 
julgada retroagiria, no mínimo, para 
10/06/2013, data de publicação da decisão da 
Presidência do Tribunal de origem, a qual não 
admitiu o REsp (fl. 832). Assim, não teria se 
consumado a prescrição, considerando-se a 
prolação de sentença condenatória, marco 
interruptivo do prazo de 4 anos, em 
06/04/2010. 
... 
para preservação da coerência do sistema, esse 
Tribunal Superior deve levar em consideração a 
compreensão da Suprema Corte acerca dos 
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contornos e limites do direito fundamental à 
coisa julgada (art. 5º, XXXVI), na situação 
em que recursos com requisitos constitucionais 
de admissibilidade, no caso previstos no art. 
105, III, da Constituição Federal, não são 
admitidos. Ou seja: o direito constitucional à 
coisa julgada (art. 5º, XXXVI), que pertence a 
ambos os sujeitos da relação processual, 
aperfeiçoa-se quando interpostos recursos em 
contrariedade ao art. 105, III, da Constituição? 
Requer o acolhimento da divergência para 

"reformar o v. acórdão embargado, assentando que o 
conhecimento, ou não, do recurso especial influi na data 
de trânsito em julgado, sendo, no caso, matéria 
prejudicial à verificação da ocorrência da prescrição, de 
modo a determinar que a Turma realize o necessário 
juízo de admissibilidade" (fl. 952). 

Suscitada Questão de Ordem perante a Terceira 
Seção diante da existência do óbice da Súmula 315 do 
STJ, esta foi acolhida pelo Colegiado para admitir o 
processamento dos embargos (fls. 960/964). 

A impugnação foi apresentada às fls. 968/1.105, 
pleiteando que seja mantido o julgado proferido pela 
egrégia 6ª Turma, à base dos seguintes argumentos: 

a) o julgado exarado no HC n. 86.125-3, relatora 
Min. Ellen Gracie, proveniente do Supremo Tribunal 
Federal e que embasa a tese do Parquet está 
desatualizado e foi proferido em outro contexto, pois 
remonta a uma época em que a Suprema Corte ainda não 
tinha consagrado a validade do princípio da presunção 
de inocência até o trânsito em julgado da sentença penal 
condenatória, entendimento a que chegou 
posteriormente, quando do julgamento do HC n. 91.676 
em 12/09/2009, em que restou decidido que a execução 
da pena só poderia ocorrer após o trânsito em julgado 
(entendido aqui como a impossibilidade da interposição 
de qualquer recurso); 

b) o Supremo Tribunal Federal mudou o seu 
entendimento em novembro de 2014, ao julgar o ARE 
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717.440, no qual, preliminarmente ao mérito, o relator 
reconheceu a prescrição da pretensão punitiva 
intercorrente, contada da data da publicação da 
sentença condenatória recorrível até a data do 
julgamento do regimental. Ou seja, não se chegou sequer 
a julgar a admissibilidade do RE interposto, porque já se 
vislumbrava extinta a punibilidade; 

c) a própria Quinta Turma do Superior Tribunal 
de Justiça tem julgado diverso do trazido como 
paradigma, qual seja, o RESp n. 1.255.240/DF, Relator 
Ministro Marco Aurélio Bellizze; 

d) a competência para decidir sobre a 
admissibilidade dos recursos excepcionais é das cortes 
superiores e, por isso, os tribunais de origem fazem 
apenas uma análise superficial do recurso interposto, 
sendo "irracional admitir-se que seu não recebimento 
pelo tribunal de justiça de origem decretaria o trânsito 
em julgado" (fls. 981/982). Sustenta que, se essa linha 
de raciocínio for seguida, "todo e qualquer recurso, ainda 
que em primeiro ou segundo grau, deveriam ter a mesma 
consequência, algo que nem mesmo o Ministério Público 
Federal, acredita-se tenta defender" (fl. 982). 

Postula, por fim, que os embargos não sejam 
admitidos ou que lhes seja negado provimento. 

É o relatório. À pauta. 
 
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL Nº 386.266 - SP 
(2014/0217267-2) 
 

VOTO 
 

O EXMO. SR. MINISTRO GURGEL DE FARIA 
(Relator): 

Primeiramente, observa-se que, nos termos da 
Questão de Ordem acolhida nestes autos, a Súmula 315 
do Superior Tribunal de Justiça foi superada, em caráter 
excepcional, para se admitir o processamento destes 
embargos de divergência em agravo.  
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A questão controvertida trazida à lume é saber 
se o recurso especial inadmitido na origem, com 
posterior decisão do Superior Tribunal de Justiça 
confirmando essa inadmissibilidade, tem o condão de 
obstar a formação da coisa julgada. 

As Turmas que compõem a egrégia Terceira 
Seção desta Corte possuem entendimentos divergentes 
quanto ao tema. 

A Sexta Turma considera que "o juízo negativo 
de admissibilidade do recurso, salvo quanto à 
intempestividade, opera efeito ex nunc, ocorrendo o 
trânsito em julgado com a preclusão da oportunidade 
para interposição de qualquer recurso contra o último 
pronunciamento judicial" (fl. 936). 

Já a Quinta Turma, acompanhando 
posicionamento da Suprema Corte, entende que "se o 
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de 
Justiça reconhecem a inadmissibilidade, confirmando o 
que decidido no juízo de admissibilidade, os efeitos desse 
reconhecimento retroagem" (fl. 947). 

Pois bem. 
Sabe-se que um recurso, para ter o seu mérito 

analisado, precisa ultrapassar a barreira da 
admissibilidade, que se configura no preenchimento dos 
pressupostos genéricos e específicos. 

Os recursos de natureza excepcional, como é o 
caso do especial e do extraordinário, possuem um plus 
quanto a esses pressupostos, sendo certo que os arts. 
102, III, e 105, III, da Constituição Federal trouxeram, 
ainda, a previsão da necessidade do preenchimento dos 
requisitos específicos de índole constitucional, os quais 
devem ser estritamente observados. 

Quando um recurso é interposto sem a presença 
de tais requisitos, ele é considerado inadmissível, pois 
não ultrapassa a barreira do conhecimento, não podendo 
o seu mérito ser examinado. 

Nesse caso, não sendo preenchidos os requisitos 
de admissibilidade, o recorrente não tem mais direito ao 
julgamento do mérito do seu recurso — considerado 
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incabível, o que não pode impedir a formação da coisa 
julgada. 

Para melhor elucidar o tema, trago trecho do 
trabalho realizado por LUIZ GUILHERME MARINONI 
(publicado na GENESIS – Revista de Direito Processual 
Civil, Curitiba, número 36, p. 285/301, abril/junho 
2005), que, fazendo um exame acerca da influência do 
juízo negativo de admissibilidade do recurso especial 
sobre a ação rescisória, assim delimita a questão: 

Ora, o que importa, para a definição de trânsito 
em julgado, é a circunstância da decisão não ser 
impugnável, e não o fato dela não ter sido 
questionada ou "impugnada". Isto pela simples 
razão de que uma decisão pode ser impugnada 
mediante recurso inadmissível. Ou seja, uma 
decisão, mesmo que impugnada mediante 
recurso, certamente pode transitar em julgado.  
O fato de uma sentença não ser mais passível de 
recurso nada tem a ver com o direito da parte 
recorrer. Ninguém pode negar à parte o direito 
de apresentar recurso, mas nem todo recurso, 
como é curial, é cabível. Ter direito de recorrer 
não é o mesmo que ter direito ao julgamento do 
mérito do recurso. O direito ao julgamento do 
mérito do recurso pressupõe a sua 
admissibilidade. 
Uma decisão apenas é sujeita a recurso quando 
a parte tem o direito ao julgamento do seu 
mérito. Portanto, o trânsito em julgado depende 
de a decisão não estar mais sujeita a recurso 
admissível ou de não ser mais passível de 
recurso admissível. 
Não é o direito de recorrer ou o exercício desse 
direito que impede o trânsito em julgado, mas 
sim a existência de recurso cabível. Como 
esclarece mais uma vez BARBOSA MOREIRA, 
"se transita em julgado a decisão de que não cabe 
recurso, a eventual interposição de recurso que 
não caiba é irrelevante na perspectiva do trânsito 
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em julgado. Se para fazer transitar em julgado a 
sentença é condição necessária e suficiente já 
não estar ela sujeita a recurso, de modo nenhum 
se obsta ao implemento da condição interpondo 
recurso a que, de acordo com a lei, não está ela 
sujeita. 
Caso o direito de recorrer fosse obstáculo ao 
trânsito em julgado, a parte estaria ciente de que 
poderia utilizar todas as vias recursais para 
procrastinar o encerramento do processo, ainda 
que incabíveis. 
Como é evidente, a previsão dos recursos não se 
presta a dar às partes meios para permitir a 
protelação da definição das demandas ou vias 
para evitar o trânsito em julgado. 
Os que defendem o entendimento contrário 

sustentam que, no Código de Processo Civil, há vários 
dispositivos legais prevendo que a coisa julgada só ocorre 
quando não caiba mais recurso contra a decisão judicial. 

A título de exemplo, citam o art. 467, o qual 
determina: "Denomina-se coisa julgada material a 
eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, 
não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário." 

Numa leitura, sem um olhar crítico, do 
dispositivo legal acima citado, pode-se realmente chegar 
à conclusão de que só haverá o trânsito em julgado 
quando não couber mais nenhum tipo de recurso contra 
a decisão judicial impugnada. 

Porém, meditando sobre o tema, especificamente 
no âmbito do processo penal, cheguei à conclusão de que 
realmente não é a interposição de recurso dentro do 
prazo legal que impede o trânsito em julgado da decisão 
judicial, mas sim a interposição de recurso cabível, pois, 
como dito alhures, o recurso só terá o poder de impedir 
a formação da coisa julgada se o mérito da decisão 
recorrida puder ser modificado. 

Esse posicionamento, inclusive, é o adotado pelo 
Supremo Tribunal Federal. O leading case que foi o 
responsável pela construção dessa jurisprudência na 
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Suprema Corte foi o julgamento proferido no HC n. 
86.125-3/SP, relatora Min. Ellen Gracie, assim 
ementado: 

HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO PENAL. 
PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSOS ESPECIAL 
E EXTRAORDINÁRIO INDEFERIDOS. AGRAVOS 
IMPROVIDOS. 
1. Não tendo fluído o prazo de dois anos (CP, art. 
109, VI) entre os vários marcos interruptivos 
(data do crime, recebimento da denúncia e 
sentença condenatória recorrível) e sobrevindo 
acórdão confirmatório da condenação, antes do 
decurso do período fixado em lei, está exaurida 
a chamada prescrição da pretensão punitiva. 
2. Recursos especial e extraordinário indeferidos 
na origem, porque inadmissíveis, em decisões 
mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão 
de empecer a formação da coisa julgada. 
3. HC indeferido. 
Naquela oportunidade, a eminente Ministra 

relatora assim se manifestou: 
(...) o trânsito em julgado da condenação é marco 
divisório de duas espécies de prescrição. Com o 
trânsito em julgado, termina a fase da pretensão 
punitiva e tem início a fase da prescrição 
executória. Mas o condenado pode, sim, impedir 
e obstar a formação da coisa julgada. Basta 
interpor recursos especial e extraordinário. 
Indeferidos, porque inadmissíveis, pode o 
condenado lançar mão dos agravos de 
instrumento. E até mesmo dos agravos 
regimentais, caso tenham o seguimento negado. 
Pode, ainda, manejar embargos de declaração. 
Porém, não pode ser olvidado que o recurso 
capaz de impedir a coisa julgada é o recurso 
admissível. E, se o Supremo Tribunal Federal e 
o Superior Tribunal de Justiça reconhecem a 
inadmissibilidade, confirmando o que decidido 
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no juízo de admissibilidade, os efeitos desse 
reconhecimento retroagem. 
Feitas essas considerações, filio-me ao 

posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal 
no sentido de que só a interposição de recurso admissível 
obsta a formação da coisa julgada. 

Uma vez estabelecida essa premissa, chega-se a 
um outro problema, qual seja, determinar o momento em 
que esse trânsito ocorre quando se tem uma decisão que 
inadmite o recurso especial, confirmada pelo STJ. Essa 
definição é de extrema importância para fixar, no âmbito 
penal, o termo final do prazo de prescrição da pretensão 
punitiva. 

Para elucidar a questão, deve-se definir qual é a 
natureza jurídica do pronunciamento judicial realizado 
pelo Tribunal a quo que inadmite o recurso especial, bem 
como os seus efeitos, já que tanto a doutrina quanto a 
jurisprudência possuem entendimentos divergentes a 
respeito do tema. 

Salvo melhor juízo, entendo que a decisão que 
inadmite o recurso especial ou extraordinário possui 
natureza jurídica eminentemente declaratória, tendo em 
vista que apenas pronuncia algo que já ocorreu 
anteriormente — e não naquele momento —, motivo pelo 
qual opera efeitos ex tunc. 

Assim, exsurge certo que o trânsito em julgado 
retroagirá à data de escoamento do prazo para a 
interposição de recurso admissível. 

Para corroborar esse entendimento, destaco 
outro excerto do trabalho realizado por LUIZ 
GUILHERME MARINONI, acima citado, in verbis: 

Já a decisão que expressa um juízo de 
inadmissibilidade negativo não pode ter outro 
efeito senão o declaratório. É o caso de 
perguntar se tal efeito declaratório é ex nunc ou 
ex tunc. Ou melhor, seria possível concluir que a 
decisão recorrida, embora não tenha sido 
substituída por outra, transitou em julgado 
apenas no momento em que se declarou a 
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inadmissibilidade do recurso? Ora, como 
demonstrado no item anterior, a interposição do 
recurso não é obstáculo ao trânsito em julgado. 
Como esclarece PONTES DE MIRANDA, "a 
sentença ou acórdão não deixa de passar em 
julgado porque dela se recorreu, mas sim porque, 
cabendo recurso, foi ele interposto. Não é o 
recorrer-se em tempo hábil que pré-elimina o 
trânsito em julgado;é o caber o recurso e ter-se 
recorrido". 
A decisão de não conhecimento declara que o 
recurso não é cabível ou que outro recurso era o 
cabível. Ao declarar que o recurso não é 
cabível ou que outro recurso era o cabível, 
declara, ao mesmo tempo, que a decisão 
transitou em julgado no momento em que se 
tornou irrecorrível ou em que transcorreu o 
prazo para a interposição do recurso cabível. 
Raciocinar de forma diversa seria aceitar que a 
decisão de não conhecimento declara que o 
recurso é inadmissível, mas que o recurso, ainda 
que incabível, impede o trânsito em julgado. 
Aceitar-se-ia, assim, a equivocada ideia de que a 
interposição do recurso, e não a existência de 
recurso cabível, constitui obstáculo ao trânsito 
em julgado. 
Nessa dimensão são incontestáveis as lições de 
PONTES DE MIRANDA e BARBOSA MOREIRA. 
Diz PONTES: "Se não cabia o recurso, ou se não 
mais cabia recurso, e se interpôs recurso, houve 
trânsito em julgado: a decisão, na instância 
recursal, em que se diga que não cabia recurso, 
ou que não mais cabia recurso, é decisão apenas 
declarativa". E escreve BARBOSA MOREIRA: 
"Positivo ou negativo, o juízo de admissibilidade 
é 
essencialmente declaratório. Ao proferi-lo, o que 
faz o órgão judicial é verificar se estão ou não 
satisfeitos os requisitos indispensáveis à legítima 
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apreciação do mérito do recurso. A existência ou 
a inexistência de tais requisitos é, todavia, 
anterior ao pronunciamento, que não a gera, mas 
simplesmente a reconhece ( ... ) Recurso 
inadmissível ou tornado tal, não tem a virtude de 
empecer ao trânsito em julgado: nunca a teve, ali, 
ou cessou de tê-la, aqui. Destarte, se inexiste 
outro óbice (isto é, outro recurso ainda admissível, 
ou sujeição da matéria, ex vi legis, ao duplo grau 
de jurisdição), a coisa julgada exsurge a partir da 
configuração da inadmissibilidade. Note-se bem: 
não a partir da decisão que a pronuncia, pois 
esta, como já se assinalou, é declaratória; limita-
se a proclamar, a manifestar, a certificar algo que 
lhe preexiste-". 
Como está claro, a tese de que o trânsito em 
julgado da decisão recorrida ocorre no momento 
em que o recurso não é conhecido esquece que 
esse recurso nunca teve a capacidade de impedir 
o trânsito em julgado. Ora, se o recurso incabível 
jamais teve a capacidade de impedir o trânsito 
em julgado, é absurdo imaginar que ele deixou 
de ter tal capacidade apenas no momento em 
que foi declarado inadmissível. 
Nesse sentido, ambas as Turmas do Supremo 

Tribunal Federal têm se manifestado. Ilustrativamente: 
Embargos declaratórios no agravo regimental no 
recurso extraordinário com agravo. Matéria 
criminal. Questões afastadas nos julgamentos 
anteriores. Ausência de omissão, de contradição 
e de obscuridade. Precedentes. Recurso 
manifestamente protelatório. Rejeição dos 
embargos. Baixa imediata dos autos ao juízo de 
origem. Precedentes. Alegada prescrição da 
pretensão punitiva estatal. Matéria de ordem 
pública que pode ser arguida e reconhecida a 
qualquer tempo. Artigo 61 do Código de Processo 
Penal. Não ocorrência. Trânsito em julgado que 
se aperfeiçoou em momento anterior. Não obsta 
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a formação da coisa julgada o extraordinário 
indeferido na origem por ser inadmissível. 
Precedentes de ambas as Turmas. 1. Inexiste na 
espécie hipótese autorizadora da oposição do 
recurso declaratório, conforme previsto no art. 
337 do Regimento Interno da Corte. 2. É firme a 
jurisprudência da Corte no sentido de que, 
“quando animados de intuito meramente 
protelatório, embargos de declaração devem ser 
rejeitados, com determinação de cumprimento 
imediato da decisão cuja eficácia esteja 
suspensa, independentemente do seu trânsito 
em julgado” (Ext nº 928/PT-ED-ED, Tribunal 
Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 
14/09/07). 3. Embargos de declaração 
rejeitados, com a determinação da baixa 
imediata dos autos ao juízo de origem, 
independentemente da publicação do acórdão. 
4. A prescrição em direito penal, em qualquer 
de suas modalidades, é matéria de ordem 
pública e, por isso, pode ser arguida e 
reconhecida a qualquer tempo (art. 61 do Código 
de Processo Penal). 5. Diante da jurisprudência 
desta Corte, preconizada no sentido de que 
“recursos especial e extraordinário indeferidos 
na origem, porque inadmissíveis, em decisões 
mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão 
de empecer a formação da coisa julgada. 3. HC 
indeferido” (HC nº 86.125/SP, Segunda Turma, 
Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 2/9/05), 
o trânsito em julgado da condenação se 
aperfeiçoou em momento anterior à data limite 
para a consumação da prescrição, considerada 
a pena em concreto aplicada (ARE 732931 AgR-
ED / MG, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Órgão 
Julgador: Primeira Turma, DJe-101 DIVULG 27-
05-2014 PUBLIC 28-05-2014). 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. 
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PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA 
DECISÃO 
AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. PEDIDO DE 
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, 
PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA 
PRETENSÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO NÃO 
VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO 
CONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA 
IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. 
I – O recorrente deixou de atacar os 
fundamentos da decisão agravada, limitando-se 
a suscitar a prescrição da pretensão punitiva. 
Inviável, portanto, o agravo regimental, a teor da 
Súmula 287 do STF. Precedentes. II – O 
entendimento desta Corte fixou-se no sentido de 
que recursos extraordinário e especial 
indeferidos na origem, por inadmissíveis, em 
decisões mantidas pelo STF e STJ, não têm o 
condão de impedir a formação da coisa julgada, 
que deverá retroagir à data do término daquele 
prazo recursal. Precedentes. III – Com o advento 
da coisa julgada, tem início a contagem do prazo 
prescricional da pretensão executória da pena 
privativa de liberdade, que, nos termos da alínea 
a do § 1º do art. 126 Código Penal Militar, é o dia 
em que passa em julgado a sentença 
condenatória. IV – Entre a data do trânsito em 
julgado do condenação e os dias atuais não 
transcorreu período superior a 1 ano, tempo 
necessário para que execução da reprimenda 
imposta ao recorrente estivesse obstada pela 
prescrição. V – Agravo regimental não 
conhecido e indeferido o pedido de habeas 
corpus de ofício, com a determinação da 
imediata baixa dos autos à origem, para que se 
adotem as medidas cabíveis e próprias da fase 
de execução da pena, independentemente da 
publicação desse acórdão (ARE 723590 AgR / 
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RS, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 
Órgão Julgador: Segunda Turma, DJe-224 
DIVULG 12-11-2013 PUBLIC 13-11-2013. 
Desse modo, concluo seguindo os ensinamentos 

de Barbosa Moreira e Pontes de Miranda, para, 
aplicando-os na seara processual penal, entender que 
apenas os recursos admissíveis produzem efeitos e, 
portanto, somente o recurso que foi admitido pode 
impedir o trânsito em julgado. 

Ademais, a título de argumentação, o manejo de 
recursos flagrantemente incabíveis não pode ser 
computado no prazo da prescrição da pretensão 
punitiva, sob pena de se premiar o réu que se utilizou 
indevidamente do aparato judicial. 

É certo que a procrastinação indefinida de 
recursos contribui para a prescrição e, como 
consequência, para a impunidade. 

Obiter dictum, tanto isso é verdade, que a 
preocupação com a impunidade certamente está na base 
da repercussão geral recentemente reconhecida no ARE 
n. 848.107/DF, Pleno do STF, rel. Min. Dias Toffoli, j. em 
11/12/2014, por meio do qual o Pretório Excelso irá 
definir o termo inicial da outra modalidade de prescrição 
– executória, nos termos da ementa assim disposta: 

CONSTITUCIONAL. PENAL. EXTINÇÃO DA 
PUNIBILIDADE. TERMO INICIAL PARA A 
CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO NA 
MODALIDADE EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM 
JULGADO SOMENTE PARA A ACUSAÇÃO. 
ARTIGO 112, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. 
NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DO 
REFERIDO INSTITUTO PENAL COM O 
ORDENAMENTO JURÍDICO CONSTITUCIONAL 
VIGENTE, DIANTE DOS POSTULADOS DA 
ESTRITA LEGALIDADE E DA PRESUNÇÃO DE 
INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, INCISOS II E LVII).  
QUESTÃO EMINENTEMENTE 
CONSTITUCIONAL. MATÉRIA PASSÍVEL DE 
REPETIÇÃO EM INÚMEROS PROCESSOS, A 
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REPERCUTIR NA ESFERA DO INTERESSE 
PÚBLICO. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL. 
Sob outro prisma, também considero que essa é 

a conclusão que mais se coaduna com o princípio da 
duração razoável do processo, previsto no art. 5º, 
LXXVIII, da Carta Magna, erigido a direito fundamental 
que tem por finalidade a efetiva prestação jurisdicional. 

É evidente que esse princípio será violado se um 
julgado impugnado por meio de recurso especial 
reconhecidamente inadmissível só transitar em julgado 
quando essa decisão for aqui confirmada, pois esse 
entendimento trará como consequência óbvia a 
utilização indiscriminada de recursos, protelando-se, 
indevidamente, no tempo, o encerramento do processo. 

O judiciário, aqui entendido no seu sentido lato, 
tem o dever de aplicar o princípio da duração razoável do 
processo para proteger tanto o réu (no caso de excesso 
de prazo na prisão cautelar, por exemplo) quanto a 
sociedade (que tem direito a uma resposta satisfatória 
em razão da violação ao preceito primário da norma 
penal incriminadora). Entender de modo diverso trará 
como consequência a inaplicabilidade, em diversos 
casos, do preceito secundário da norma penal, em 
decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. 

Por fim, escorreito o embargante ao afirmar que 
o julgamento do agravo deve preceder à eventual 
declaração de prescrição da pretensão punitiva. 

Com efeito, somente nas hipóteses em que o 
agravo não é conhecido por esta Corte (art. 544, § 4º, I, 
do CPC), o agravo é conhecido e desprovido (art. 544, § 
4º, II, "a") e o agravo é conhecido e o especial tem seu 
seguimento negado por ser manifestamente inadmissível 
(art. 544, § 4º, II, "b", 1ª parte), pode-se afirmar que a 
coisa julgada retroagirá à data do escoamento do prazo 
para a interposição do recurso admissível. 

Nas demais hipóteses previstas no § 4º, II, do 
artigo em comento, o especial é considerado admissível, 
ainda que sem sucesso, não havendo que se falar em 
coisa julgada operada ainda no Tribunal de origem. 
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Assim, somente após a decisão desta Corte 
proferida no julgamento do agravo poderá haver a 
eventual análise da prescrição da pretensão punitiva. 

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de 
divergência para reformar a decisão proferida no agravo, 
firmando o entendimento de que, inadmitido o recurso 
especial pelo Tribunal de origem, em decisão mantida 
pelo STJ, há a formação da coisa julgada, que deverá 
retroagir à data do término do prazo para interposição do 
último recurso cabível. 

Determino o retorno dos autos à Sexta Turma 
para que decida o agravo interposto contra a decisão que 
inadmitiu o recurso especial, matéria prejudicial à 
verificação da ocorrência da prescrição da pretensão 
punitiva. 

É como voto. 
 

 

Como se vê, exsurge divergência 

jurisprudencial com o acórdão recorrido. 

 

2.2. Comparação Analítica.  

 

Para os vv. acórdãos recorridos: 

 

(...) verifico que o réu possuía 20 anos de 

idade na data do fato (24/2/2011). A denúncia foi 

recebida no dia 04/09/2012 (fls. 168). Ele foi 

condenado a cumprir pena de dois (2) anos de 

reclusão, sentença publicada em 22/05/2013. 

O lapso prescricional, de quatro (4) anos, 

considerando a pena concretizada (CP, art. 109, 
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inciso V), deve ser reduzido pela metade em razão da 

menoridade relativa do Recorrente (CP, art. 115, CP), 

tendo se completado, portanto, no dia 21/5/2015, 

quando ainda estava sendo manejado o Recurso 

Especial, de modo que forçoso reconhecer a 

ocorrência da prescrição. (...) 

Para a corrente que suste a 

retroatividade da formação da coisa julgada não é o 

direito de recorrer ou seu exercício que impedem o 

trânsito em julgado, mas a existência de recurso 

cabível, assim entendido como o recurso 

admissível/admitido (Luiz Guilherme Marinoni, in 

GENESIS Revista de Direito Processual Civil, Curitiba, 

número 36, p. 285/301, abril/junho 2005). 

Ocorre que a lei é clara e não comporta 

interpretação aditiva/ extensiva (aliás, vedada na 

seara penal), não fazendo distinção, para fins de 

trânsito em julgado, entre recurso cabível e recurso 

admissível/admitido. 

Outro pronto importante a salientar é 

que à luz do entendimento que admite a 

retroatividade da formação da coisa julgada, tão logo 

não admitido o Recurso Especial ou Extraordinário 

seria possível o cumprimento da pena em caráter 

definitivo _ pois a coisa julgada operou-se em 

momento anterior, estando pendente apenas do 
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implemento de condição futura, qual seja, a não 

admissão do recurso constitucional. 

Mas conforme já me pronunciei em outras 

oportunidades, ainda que os recursos constitucionais 

não tenham efeito suspensivo, para a legalidade da 

prisão é indispensável que estejam presentes também 

os requisitos do artigo 312, do Código de Processo 

Penal, pois a prisão decorrente de execução 

provisória tem natureza híbrida (é cumprimento de 

pena _ antecipado _ e tem caráter processual 

exatamente em razão de sua provisoriedade). 

Também há que se considerar os reflexos 

do entendimento que admite a formação retroativa da 

coisa julgada na fixação do momento em que se torna 

possível o manejo de revisão criminal, pois um de seus 

requisitos de admissibilidade é o trânsito em julgado 

da sentença condenatória (CPP, art. 625, § 1º), de 

modo que, adotando esse entendimento, poderíamos 

chegar ao absurdo de termos uma revisão criminal 

ajuizada para desconstituir decisão pendente de 

reexame em Recurso Extraordinário. 

A formação retroativa da coisa julgada 

também mitiga o disposto no artigo 61, do Código de 

Processo Penal _ o qual estabelece que a matéria 

atinente à prescrição pode ser conhecida em qualquer 

instância ou grau de jurisdição _, impedindo que se 
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declare fulminada pelo tempo a pretensão punitiva 

estatal em momento posterior à inadmissão de Agravo 

tirado de decisão que não admitiu Recurso Especial. 

Sem falar que soa ilógico colocar recurso 

à disposição da defesa para depois puni-la por 

manejar o inconformismo. (...) 

 

Já para o aresto paradigma: 

 

Sabe-se que um recurso, para ter o seu 

mérito analisado, precisa ultrapassar a barreira da 

admissibilidade, que se configura no preenchimento 

dos pressupostos genéricos e específicos. 

Os recursos de natureza excepcional, 

como é o caso do especial e do extraordinário, 

possuem um plus quanto a esses pressupostos, sendo 

certo que os arts. 102, III, e 105, III, da Constituição 

Federal trouxeram, ainda, a previsão da necessidade 

do preenchimento dos requisitos específicos de índole 

constitucional, os quais devem ser estritamente 

observados. 

Quando um recurso é interposto sem a 

presença de tais requisitos, ele é considerado 

inadmissível, pois não ultrapassa a barreira do 

conhecimento, não podendo o seu mérito ser 

examinado. 
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Nesse caso, não sendo preenchidos os 

requisitos de admissibilidade, o recorrente não tem 

mais direito ao julgamento do mérito do seu recurso 

— considerado incabível, o que não pode impedir a 

formação da coisa julgada.  

(...) cheguei à conclusão de que realmente 

não é a interposição de recurso dentro do prazo legal 

que impede o trânsito em julgado da decisão judicial, 

mas sim a interposição de recurso cabível, pois, como 

dito alhures, o recurso só terá o poder de impedir a 

formação da coisa julgada se o mérito da decisão 

recorrida puder ser modificado. 

Esse posicionamento, inclusive, é o 

adotado pelo Supremo Tribunal Federal. (...) 

Feitas essas considerações, filio-me ao 

posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal 

Federal no sentido de que só a interposição de recurso 

admissível obsta a formação da coisa julgada. 

Uma vez estabelecida essa premissa, 

chega-se a um outro problema, qual seja, determinar 

o momento em que esse trânsito ocorre quando se tem 

uma decisão que inadmite o recurso especial, 

confirmada pelo STJ. Essa definição é de extrema 

importância para fixar, no âmbito penal, o termo 

final do prazo de prescrição da pretensão punitiva. 
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Para elucidar a questão, deve-se definir 

qual é a natureza jurídica do pronunciamento judicial 

realizado pelo Tribunal a quo que inadmite o recurso 

especial, bem como os seus efeitos, já que tanto a 

doutrina quanto a jurisprudência possuem 

entendimentos divergentes a respeito do tema. 

Salvo melhor juízo, entendo que a decisão 

que inadmite o recurso especial ou extraordinário 

possui natureza jurídica eminentemente 

declaratória, tendo em vista que apenas pronuncia 

algo que já ocorreu anteriormente — e não naquele 

momento —, motivo pelo qual opera efeitos ex tunc. 

Assim, exsurge certo que o trânsito em 

julgado retroagirá à data de escoamento do prazo 

para a interposição de recurso admissível. (...) 

 

Como se vê, nos dois julgados discutiu-se a mesma 

questão jurídica: se o período de processamento do 

Recurso Especial ou Extraordinário, que NÃO É 

ADMITIDO, deve ser contado para fins de ocorrência da 

prescrição intercorrente. Para o julgado da Corte Paulista 

“a lei é clara e não comporta interpretação aditiva/ 

extensiva (aliás, vedada na seara penal), não fazendo 

distinção, para fins de trânsito em julgado, entre 

recurso cabível e recurso admissível/admitido”, sendo 

plenamente válidas as manobras de “utilizar todas as 
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vias recursais para procrastinar o encerramento do 

processo, ainda que incabíveis” – no dizer de Luiz 

Guilherme Marinoni, citado no v. acórdão paradigma. 

Diversamente, para o aresto do Tribunal Superior, “só a 

interposição de recurso admissível obsta a formação 

da coisa julgada”. 

 

  Por seu acerto, deve prevalecer nestes autos a 

orientação jurisprudencial do COLENDO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

 

3. Do Pedido de Reforma. 

 

  Ante todo o exposto, demonstrado, 

fundamentadamente, o dissenso pretoriano, aguarda o 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

seja ADMITIDO o processamento do presente RECURSO 

ESPECIAL por essa Egrégia Presidência, bem como seja 

ele oportunamente CONHECIDO e PROVIDO pelo Colendo 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, a fim de cassar o v. 

acórdão recorrido, com o restabelecimento, em parte, da r. 

decisão de primeiro grau, que não reconheceu a 

ocorrência da prescrição da pretensão punitiva 

intercorrente, mas porque o Recurso Especial interposto 

pelo recorrido - R. G. L.  – não foi admitido e o trânsito em 
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julgado retroagiu à data de escoamento do prazo para a 

interposição de recurso admissível. 

 

 São Paulo, 25 de abril de 2017. 

 

 

Gilberto Nonaka 

144º Procurador de Justiça Criminal de São Paulo 


