
         

 

Acompanha o presente recurso cópia do acórdão proferido no julgamento do EDcl no AgRg no REsp 
1134047/PR  (Sexta Turma, Rel. Min. MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ,  julgado em 20/02/2018, DJe 
26/02/2018), que ora é apresentado como paradigma. 

OBS: Na jurisprudência citada, sempre que não houver indicação do tribunal, entenda-

se que é do Superior Tribunal de Justiça. 
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Tese 463  

PRESCRIÇÃO – REDUTOR DO ARTIGO 115 DO CÓDIGO PENAL – 

RÉU QUE NÃO TINHA 70 ANOS À ÉPOCA DA SENTENÇA 

CONDENATÓRIA – IDADE ATINGIDA SOMENTE QUANDO DO 

ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU A CONDENAÇÃO – REDUÇÃO 

INAPLICÁVEL.  

A redução do prazo prescricional prevista no artigo 115, do Código 

Penal não incide nas hipóteses em que o réu completou 70 anos após 

a sentença condenatória, ainda que essa idade tenha sido atingida à 

época do acórdão que manteve a condenação. 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 

EGRÉGIA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO 

 

Recurso em Sentido Estrito nº 0015548-66.2009.8.26.0320  

 

 

 

 

 

 

 

    O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos autos 

de Recurso em Sentido Estrito nº 0015548-66.2009.8.26.0320, em que 

figura como recorrente M. B., vem perante Vossa Excelência, com 

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

art. 255, § 2o, do RISTJ e art. 1.029 do Código de Processo Civil, interpor 

RECURSO ESPECIAL para o Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 

pelos motivos adiante aduzidos: 

 

1 – RESUMO DOS AUTOS 

                        Pela r. sentença de fls. 342/348 (publicada em 16/03/11) o réu 

foi condenado à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, 

pela prática do crime previsto no art. 214, c.c. art. 224, ambos do Código 

Penal. 
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    Após recurso da defesa, o v. acórdão manteve a condenação, 

com parcial provimento do recurso da defesa apenas para abrandamento 

do regime (fls. 451/459 - publicado em 15/10/13). O réu interpôs recursos 

especial e extraordinário que subiram mediante agravo. 

 

    A defesa pleiteou, nos autos principais, a declaração da 

prescrição da pretensão punitiva ao argumento de que o réu contava com 

70 anos na data do acórdão confirmatório da condenação. O pedido foi 

indeferido porquanto na ocasião da sentença condenatória o réu ainda não 

contava com 70 anos de idade (fls. 646/648). 

 

    Contra tal decisão, o réu interpôs recurso em sentido estrito 

(fls. 661/670) que foi contra-arrazoado pelo Ministério Público. A d. 

Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do 

recurso (fls. 693/694). 

 

    Pelo v. acórdão de fls. 702/706, foi reconhecida a prescrição da 

pretensão executória em relação ao réu MIGUEL BERTOLOTO.             Para 

tanto, entendeu-se que o prazo prescricional deveria ser reduzido pela 

metade, já que havia completado 70 anos antes do acórdão confirmatório 

da condenação, ainda que não houvesse atingido essa idade na data da 

sentença. 

 

    Eis o teor do v. acórdão: 
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    Assim decidindo, a Egrégia Corte Paulista contrariou e negou 

vigência ao disposto no art. 115, do Código Penal, autorizando o presente 

inconformismo, com base na alínea “a” do inciso III do art. 105 da CF, bem 

como dissentiu de anterior julgamento do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA, autorizando o presente inconformismo, com base na alínea “c” do 

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

 



              

 
Recurso em Sentido Estrito nº 0015548-66.2009.8.26.0320 

                                                                                                              10 de 23 

 

“A redução do prazo prescricional prevista no art. 115, CP não 

incide nas hipóteses em que o réu completou 70 anos após a 

sentença condenatória, ainda que essa idade tenha sido 

atingida à época do acórdão que manteve a condenação.”. 

 

2 – DA CONTRARIEDADE OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA A DISPOSITIVO DE 

LEI FEDERAL (art. 115, Código Penal) 

 

   O art. 115 do Código Penal está assim redigido: 

 

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o 

criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, 

na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos. 

 

 

    Tem inteira aplicação à hipótese, a lição do saudoso Ministro 

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

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

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

48/788). 

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

julgador negar aplicação a dispositivo específico, único aplicável à 

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

63.816, RTJ 51/126). 
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    No caso em tela, induvidoso que o v. acórdão recorrido 

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

consignar expressamente “que o redutor do prazo prescricional previsto no 

art. 115 do CP, pode ser aplicado na data do acórdão” (fls. 7013), mesmo 

quando superveniente à sentença condenatória. 

   Justificou-se que a jurisprudência majoritária desse Col. 

Superior Tribunal de Justiça abonaria a tese de que o redutor do prazo 

prescricional previsto no art. 115 do Código Penal poderia ser aplicado na 

data do v. acórdão. 

                       Ocorre que, com a devida vênia, o entendimento hoje 

esposado pelo E. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é 

admissível a incidência do redutor na data do acórdão somente quando a 

sentença de primeiro grau fora absolutória (isto é: a condenação veio a 

ocorrer somente com o acórdão). Não na hipótese de acórdão que 

confirma sentença condenatória anterior. 

                        Em outras palavras, nos termos do atual entendimento 

firmado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, a redução do prazo 

prescricional do art. 115 é aplicável quando o réu tenha atingido 70 anos na 

data da primeira decisão condenatória (‘sentença’ em sentido amplo). 

Nesse sentido: 

 

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE 
PUNIBILIDADE. ARTIGO 115 DO CÓDIGO PENAL. IDADE DO RÉU NA 
DATA DO ACÓRDÃO. DIVERGÊNCIA CARACTERIZADA. EMBARGOS 
REJEITADOS. 

1. Incabível o recurso de embargos de divergência com base em dissídio 
com julgados da mesma Turma que proferiu o acórdão embargado. 
Inteligência do artigo 266 do Regimento Interno deste Superior 
Tribunal de Justiça. 

2. A redução do prazo prescricional, prevista no artigo 115 do Código 
Penal, só deve ser aplicada quando o réu atingir 70 anos até primeira 
decisão condenatória, seja ela sentença ou acórdão. 

3. Embargos de Divergência rejeitados. 
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(EREsp 749.912/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2010, DJe 05/05/2010)   
  

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO 
ESPECIAL. CRIME DE EVASÃO DE DIVISAS. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA. 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 

1. Consoante entendimento desta Corte, a redução do prazo 
prescricional, prevista no art. 115, segunda parte, do Código Penal, é 
aplicada até a sentença ou o acórdão condenatório. Na hipótese de 
sentença absolutória, ainda é possível a incidência do redutor até 
que haja acórdão condenatório. 

2. Tal redução implica um prazo de 6 anos, pois a pena máxima in 
abstrato prevista para o crime descrito no art. 22, parágrafo único, da 
Lei n. 7.492/1986 é de 6 anos (prazo prescricional de 12 anos, ex vi do 
art. 109, III, do CP). No caso, a denúncia foi recebida em 6/4/2006. Daí 
que, entre a data do recebimento da denúncia e o presente momento, 
não houve sentença ou acórdão condenatório, de modo que 
ultrapassado o prazo de 6 anos. 

3. Embargos de declaração acolhidos para extinguir a punibilidade 
pela incidência da prescrição. 

(EDcl no AgRg no REsp 1134047/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI 
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018) 

 

    No mesmo sentido o Col. Supremo Tribunal Federal 

(destacamos):  

  

“A orientação jurisprudencial majoritária do Supremo Tribunal Federal 
e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a redução do 
prazo prescricional estabelecida no art. 115 do Código Penal apenas 
beneficia o agente que já tenha 70 anos de idade na data da 
condenação (e não na nada em que o título condenatório se torna 
imutável ou é confirmado em grau de recurso)" (EDcl nos EDcl nos 
EDcl na APn 300/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, C.E., DJe 
19/12/2017). 
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AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 
115 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE COM IDADE 
INFERIOR A 70 (SETENTA) ANOS NA DATA DA SENTENÇA 
CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. REGIMENTAL NÃO PROVIDO.  

1. Segundo a jurisprudência majoritária da Corte, a regra do art. 115 
do Código Penal somente é aplicada ao agente com 70 (setenta) anos 
na data da sentença condenatória. 

2. O entendimento jurisprudencial provém da interpretação literal do 
art. 115 do Código Penal.  

3. O acórdão confirmatório da condenação não substitui a sentença 
para fins de redução do prazo prescricional ( v.g. ARE nº 839.680⁄SC-
AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 27⁄9⁄16). 

4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 
(ARE n. 1.033.206 AgR-AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, 2ª T., Dje 
14⁄12⁄2017). 

 

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. NÃO ESGOTAMENTO DA 
JURISDIÇÃO. EXTINÇÃO DO WRIT. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 
PUNITIVA ESTATAL. REDUTORA DO ART. 115 CÓDIGO PENAL. 
INOCORRÊNCIA. 

1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra 
decisão monocrática de Ministra Relatora do Superior Tribunal de 
Justiça, em que dado provimento ao recurso especial do Parquet 
interposto naquela Corte, cuja jurisdição não se esgotou. 

2. A redução do prazo prescricional insculpida no art. 115 do Código 
Penal é aplicável ao agente maior de 70 anos na data da sentença, e 
não à data do acórdão que confirma o decreto condenatório. 
Precedentes. 

3. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito. 

(HC 117.386, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJE 08/09/2014 - ATA Nº 
123/2014. DJE nº 173, divulgado em 05/09/2014).  

 

                        E, no caso concreto, a r. sentença de fls. 342/348 (publicada 

em 16/03/11) foi condenatória, sendo a pena confirmada no v. acórdão 

apenas com abrandamento do regime (fls. 451/459 - publicado em 

15/10/13). 
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                      Assim, verifica-se que, na data da primeira decisão 

condenatória, o réu ainda não havia atingido 70 anos (que só foram 

atingidos em 15/11/2011 - fls. 12), idade que só se completou quando do 

acórdão que manteve a condenação. 

    Dai porque, ao se aplicar a redução do prazo prescricional no 

momento de acórdão que apenas manteve condenação já ocorrida em 

sentença, o dispositivo previsto no art. 115, Código Penal foi contrariado 

em sua essência, negando-se sua vigência. 

 

 

3 – DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL (na interpretação do art. 115, Código 

Penal)  

    O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem decidido que 

a redução do prazo prescricional prevista no art. 115, CP não incide nas 

hipóteses em que o réu completou 70 anos após a sentença condenatória, 

ainda que essa idade tenha sido atingida à época do acórdão que manteve 

a condenação. 

 

 

3.1. ACÓRDÃO PARADIGMA  

 

   No julgamento do EDcl no AgRg no REsp 1134047/PR  (julgado 

em 20/02/2018, DJe 26/02/2018), cujo acórdão se oferece como paradigma 

e que se encontra publicado na Revista Eletrônica de Jurisprudência (cópia 

em anexo), a COLENDA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

assim decidiu: 
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 

CRIME DE EVASÃO DE DIVISAS. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 

1. Consoante entendimento desta Corte, a redução do prazo prescricional, 

prevista no art. 115, segunda parte, do Código Penal, é aplicada até a 

sentença ou o acórdão condenatório. Na hipótese de sentença absolutória, 

ainda é possível a incidência do redutor até que haja acórdão 

condenatório. 

2. Tal redução implica um prazo de 6 anos, pois a pena máxima in abstrato 

prevista para o crime descrito no art. 22, parágrafo único, da Lei n. 

7.492/1986 é de 6 anos (prazo prescricional de 12 anos, ex vi do art. 109, III, 

do CP). No caso, a denúncia foi recebida em 6/4/2006. Daí que, entre a data 

do recebimento da denúncia e o presente momento, não houve sentença ou 

acórdão condenatório, de modo que ultrapassado o prazo de 6 anos. 

3. Embargos de declaração acolhidos para extinguir a punibilidade pela 

incidência da prescrição. 

(EDcl no AgRg no REsp 1134047/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 

SEXTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018) (destacamos) 

 

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

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.134.047 - PR (2009⁄0138455-4) 
   

RELATOR : MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ 

EMBARGANTE : R C  

ADVOGADO : ANDREI ZENKNER SCHMIDT  - RS051319  

EMBARGADO  : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  

EMENTA 
  

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. 

RECURSO ESPECIAL. CRIME DE EVASÃO DE DIVISAS. 

PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

ACOLHIDOS. 
1. Consoante entendimento desta Corte, a redução do prazo prescricional, 

prevista no art. 115, segunda parte, do Código Penal, é aplicada até a 

sentença ou o acórdão condenatório. Na hipótese de sentença absolutória, 

ainda é possível a incidência do redutor até que haja acórdão condenatório. 
2. Tal redução implica um prazo de 6 anos, pois a pena máxima in abstrato 

prevista para o crime descrito no art. 22, parágrafo único, da Lei n. 

7.492⁄1986 é de 6 anos (prazo prescricional de 12 anos, ex vi do art. 109, III, 

do CP). No caso, a denúncia foi recebida em 6⁄4⁄2006. Daí que, entre a data 
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do recebimento da denúncia e o presente momento, não houve sentença ou 

acórdão condenatório, de modo que ultrapassado o prazo de 6 anos. 
3. Embargos de declaração acolhidos para extinguir a punibilidade pela 

incidência da prescrição. 
  

ACÓRDÃO 
  
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Sexta 

Turma,  por unanimidade, acolher os embargos de declaração para extinguir a punibilidade pela 

prescrição, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, 

Maria Thereza de Assis Moura e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Impedido o 

Sr. Ministro Nefi Cordeiro. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.  
Brasília (DF), 20 de fevereiro de 2018 
  

  
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ 
  

  
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.134.047 - PR (2009⁄0138455-4) 
   

RELATOR : MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ 

EMBARGANTE : R C  

ADVOGADO : ANDREI ZENKNER SCHMIDT  - RS051319  

EMBARGADO  : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  

  
RELATÓRIO 
  

  
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:  
  

RUBENS CATENACCI opõe embargos de declaração ao acórdão de fls. 730-741, que negou 

provimento ao agravo regimental, nos termos desta ementa: 

 AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO 

UNIPESSOAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO 

COLEGIADO. PRECEDENTES. CRIME CONTRA O SISTEMA 

FINANCEIRO. EVASÃO DE DIVISAS. COMUNICAÇÃO DE 

DEPÓSITOS NO EXTERIOR QUE,  INICIALMENTE, ERA FEITA À 

RECEITA FEDERAL, MAS, A PARTIR DA CIRCULAR N. 3071⁄2001, 

PASSOU A SER EFETUADA AO BACEN. INCIDÊNCIA DO CRIME 

PREVISTO NO ART. 22 DA LEI N. 7.492⁄1986. AGRAVO NÃO 

PROVIDO. 
1. A despeito de ser justificável a decisão monocrática que aprecia o mérito 

do recurso especial calcado na jurisprudência predominante, com a ressalva 

de minha compreensão pessoal mais rígida sobre o tema – consignada na 

decisão proferida na RCD no REsp n. 942.407⁄SP (DJe 3⁄6⁄2014) –, esta 

Corte assinala que "não viola o princípio da colegialidade a decisão 

monocrática do relator, tendo em vista a possibilidade de submissão do 

julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo 

regimental" (AgRg no HC n. 348.179⁄MS).   
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2. O dever de informação ao Banco Central já se impunha, em tese, desde o 

Decreto-Lei n. 1.060⁄1969. Entretanto, o referido dispositivo legal carecia 

de regulamentação que estabelecesse a maneira e as condições para 

declaração. Assim, a obrigação de declarar valores depositados no exterior, 

até o ano de 2001, ficou a cargo da Receita Federal, porquanto era 

obrigatório que constasse tal informação na declaração de imposto de renda, 

hipótese dos autos.  
3. Somente em 2001 é que sobreveio a edição da Circular n. 3.071⁄2001 do 

Banco Central (autorizada pela Resolução n. 2.911⁄2001 do Conselho 

Monetário Nacional), a qual previa que os depósitos mantidos no ano de 

2001 deveriam ser declarados ao Bacen. A partir de então, o Banco Central 

passou a ser o destinatário exclusivo da declaração de que trata o parágrafo 

único do art. 22 da referida lei (foram editadas, anualmente, sucessivas 

circulares tratando da questão), o que se mostra consentâneo com a própria 

natureza do bem jurídico tutelado e com as diretrizes do art. 1º do Decreto-

Lei n. 1.060⁄1969. 
4. Agravo regimental não provido. 

  
Alega a defesa, em síntese, a ocorrência de omissão no decisum embargado, porquanto não teria 

se manifestado, nos termos do art. 61 do CPP, sobre eventual ocorrência da extinção da punibilidade 

pela incidência da prescrição.  

Sustenta que, "mesmo que considerada acertada a determinação desse Colegiado para a 

tipificação das condutas atribuídas ao embargante no artigo 22, parágrafo único, da Lei n. 7.492⁄1986 (o 

que se admite apenas ad argumentandum tantum), a própria pena prevista em abstrato no referido tipo 

penal já se encontraria fulminada pela prescrição" (fl. 745). 

Afirma, nessa perspectiva, que a "pena máxima prevista para o artigo 22, parágrafo único, da Lei 

n° 7.492⁄1986 é de 06 anos, fazendo com que a prescrição venha a se operar no prazo de doze anos (cfe. 

artigo 109, inciso III, do Código Penal)" (fl. 745), e que o "embargante, hoje, se encontra com 72 anos 

de idade (fls. 05 do e-STJ), de modo que o prazo prescricional é, no seu caso, reduzido à metade, na 

forma do artigo 115 do Código Penal. Ou seja: o prazo de doze anos, previsto no artigo 109, inciso III, 

do Código Penal, deve ser reduzido para seis anos, de acordo com a previsão contida no artigo 115 do 

Código Penal" (fl. 745). 

Aduz que, "em virtude das subsequentes absolvições decretadas nas instâncias a quo, o último 

marco interruptivo da prescrição no caso dos autos remonta à data do recebimento da denúncia (artigo 

117, inciso I, do Código Penal), que se deu em 06⁄04⁄2006 (fls. 09⁄10 do e-STJ)" (fl. 746) e que "da data 

do recebimento da denúncia até hoje, já houve o transcurso de mais de 06 anos, de modo que resta 

evidenciada, portanto, a prescrição da pretensão punitiva em relação ao embargante". 

Por isso requer "sejam conhecidos e providos os presentes embargos declaratórios, para que seja 

sanada a omissão acima apontada, a fim de que seja examinada expressamente a possibilidade de 

aplicação do artigo 61 do Código de Processo Penal ao caso dos autos, reconhecendo-se, por conseguinte, 

a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e a própria extinção da punibilidade de Rubens 

Catenacci" (fl. 746). 

Instado a se manifestar, opinou o Ministério Público Federal, em preliminar, pela 

intempestividade dos embargos e, no mérito, pelo não acolhimento do pedido, porquanto não 

devidamente comprovada a data de nascimento do embargante. 

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.134.047 - PR (2009⁄0138455-4) 
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EMENTA 
  

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. 

RECURSO ESPECIAL. CRIME DE EVASÃO DE DIVISAS. 

PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

ACOLHIDOS. 
1. Consoante entendimento desta Corte, a redução do prazo prescricional, 

prevista no art. 115, segunda parte, do Código Penal, é aplicada até a 

sentença ou o acórdão condenatório. Na hipótese de sentença absolutória, 

ainda é possível a incidência do redutor até que haja acórdão condenatório. 
2. Tal redução implica um prazo de 6 anos, pois a pena máxima in abstrato 

prevista para o crime descrito no art. 22, parágrafo único, da Lei n. 

7.492⁄1986 é de 6 anos (prazo prescricional de 12 anos, ex vi do art. 109, III, 

do CP). No caso, a denúncia foi recebida em 6⁄4⁄2006. Daí que, entre a data 

do recebimento da denúncia e o presente momento, não houve sentença ou 

acórdão condenatório, de modo que ultrapassado o prazo de 6 anos. 
3. Embargos de declaração acolhidos para extinguir a punibilidade pela 

incidência da prescrição. 
  

  
VOTO 
  
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):  
  

I. Preliminar de tempestividade 

De início, registro, diversamente do aventado pelo Ministério Público Federal, que os embargos 

são tempestivos. Com efeito, embora a petição eletrônica haja sido juntada ao processo em 10⁄5⁄2017, 

extrai-se da inicial que a data efetiva do protocolo foi 5⁄5⁄2017. Assim, levando-se em consideração 

que o acórdão embargado foi publicado em 4⁄5⁄2017, os embargos foram opostos dentro do prazo 

legal de 2 dias. 

II. Prescrição 

A rigor, o acórdão embargado não contém omissão. Isso porque não houve pedido expresso de 

reconhecimento de causa extintiva da punibilidade, restringindo-se o recorrente, ora embargante, a 

impugnar questões ligadas à amplitude de adequação típica relativa ao delito previsto no art. 22, 

parágrafo único, segunda parte, da Lei n. 7.492⁄1986, que foram apreciadas pelo decisum de fls. 709-713 

e, depois, reafirmadas pelo acórdão embargado. 

Todavia, não há como deixar de reconhecer que a prescrição, como uma das formas de extinção 

da punibilidade, pode ser reconhecida até de ofício, situação que permite, portanto, o exame das 

alegações do embargante relativamente a esse aspecto. 

O Ministério Público Federal, ao manifestar-se desfavoravelmente à pretensão delineada nestes 

embargos de declaração, consignou o seguinte (fl. 759, grifei):   

 A pena máxima em abstrato cominada ao crime do art. 22, da Lei n. 7.492⁄86 é de 6 anos, cujo 

prazo prescricional é de 12 anos, conforme disposto no art. 109, III, do Código Penal. 
O último lapso prescricional ocorreu em 6⁄04⁄06, quando do recebimento da denúncia. 
O embargante afirma ter mais de 70 anos e, como prova, indica a data de nascimento apontada 

na denúncia, quando de sua qualificação. 
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No entanto, deixou de juntar cópia de documento que comprove a sua data de nascimento. 
Não se discute a validade das informações constantes da inicial acusatória, mas não se pode 

deixar de considerar a possibilidade de ter havido erro quando da transcrição de referido dado 

que, no caso, é de primordial importância para o exame do pedido de reconhecimento da 

prescrição. 
Sendo assim, tratando-se de pleito que, se concedido, extinguirá a punibilidade do 

embargante, torna-se temerário o seu acolhimento sem que se tenha a possibilidade de 

confirmação da data de nascimento do réu, por meio de documento público hábil à sua comprovação. 
 É inquestionável que a comprovação da data de nascimento, para efeitos de incidência da redução 

prevista no art. 115, parte final, do CP,  deve ser feita por documento hábil que possibilite, estanque de 

dúvidas, aferir  se efetivamente o acusado, até a data da sentença, seria maior de 70 anos. 

No caso, como destacou a defesa, "as folhas de antecedentes criminais juntadas às fls. 56⁄71 do 

e-STJ, a qualificação constante no termo de interrogatório do requerente às fls. 90 do e-STJ e a 

carteira de identidade juntada às fls. 201 do e-STJ confirmam a data de nascimento que constou na 

denúncia (29⁄04⁄1945), de modo que não há dúvidas, portanto, que o requerente possui, hoje, 72 anos de 

idade" (fl. 764). 

Assim, não só a denúncia, ao qualificar o acusado, aponta a data de nascimento, mas também 

diversos outros documentos que gozam de fé pública e, no particular, ratificam a afirmação da defesa de 

que o acusado conta com 72 anos de idade, por isso não vejo razão para o questionamento do Parquet 

Federal. Assim, é impositiva a incidência do redutor previsto no art. 115 do CP, máxime porque 

não proferida sentença condenatória, mas absolutória. 

Tal redução implica um prazo de 6 anos, pois a pena máxima in abstrato prevista para o crime 

descrito no art. 22, parágrafo único, da Lei n. 7.492⁄1986 é de 6 anos (prazo prescricional de 12 anos, ex 

vi do art. 109, III, do CP).  

Depreende-se dos autos que a denúncia foi recebida em 6⁄4⁄2006. Consoante entendimento desta 

Corte, "A redução do prazo prescricional, prevista no art. 115 do Código Penal, só deve ser aplicada 

quando o réu atingir 70 anos até a primeira decisão condenatória, seja ela sentença ou acórdão 

(EREsp n. 749.912⁄PR, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 5⁄5⁄2010). Daí que, entre a 

data do recebimento da denúncia e o presente momento, não houve sentença ou acórdão condenatório, 

de modo que ultrapassado o prazo de 6 anos. 

III. Dispositivo 

Por tais fundamentos, acolho os embargos de declaração para reconhecer a incidência da 

prescrição e, por conseguinte, extinguir a punibilidade do fato imputado ao acusado.  

 
CERTIDÃO DE JULGAMENTO 

SEXTA TURMA 
EDcl no AgRg no 

Número Registro: 2009⁄0138455-4  

PROCESSO ELETRÔNICO 
REsp 1.134.047 ⁄ PR 

  
Número Origem: 200570000043163 
  

MATÉRIA CRIMINAL 

EM MESA JULGADO: 20⁄02⁄2018 

  SEGREDO DE JUSTIÇA 
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Relator 
Exmo. Sr. Ministro  ROGERIO SCHIETTI CRUZ 
  
Ministro Impedido 

Exmo. Sr. Ministro   :   NEFI CORDEIRO 

    

Presidente da Sessão 
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO 
  
Subprocurador-Geral da República 
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS 
  
Secretário 
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA 
  
AUTUAÇÃO 
  

RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  

RECORRIDO  : R C  

ADVOGADO : ANDREI ZENKNER SCHMIDT  - RS051319  

CORRÉU     : D C  

  
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra o Sistema 

Financeiro Nacional 
  
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
  

EMBARGANTE : R C  

ADVOGADO : ANDREI ZENKNER SCHMIDT  - RS051319  

EMBARGADO  : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  

  
CERTIDÃO 
  

Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada 

nesta data, proferiu a seguinte decisão: 
  
A Sexta Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração para extinguir a 

punibilidade pela prescrição, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. 
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Maria Thereza de Assis Moura e Sebastião Reis 

Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.  
Impedido o Sr. Ministro Nefi Cordeiro.  
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro. 
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   Como se vê, exsurge divergência jurisprudencial com o acórdão 

recorrido. 

 

3.2. COMPARAÇÃO ANALÍTICA  

 

   Para o v. acórdão recorrido (destacamos): 

 

“O tema do presente recurso em sentido estrito reside nomomento 

processual da aplicação do redutor do prazo prescricional (art.115 do CP 

réu maior de 70 anos), se unicamente por ocasião da sentença 

condenatória, ou no momento do julgamento da apelação caso o réu 

complete essa idade nesse interregno. 

No caso dos autos, o recorrente, de fato, quando da r. 

sentença condenatória, publicada em 15.03.2011, ainda não 

completara os 70 anos de idade, mas veio a fazê-lo antes do 

julgamento da apelação, em10.10.2013. 

(...) 

Sobre o tema, este Relator comunga da jurisprudência majoritária 

do Col. Superior Tribunal de Justiça que abona a tese do recorrente, isto 

é, de que o redutor do prazo prescricional previsto no art. 115 do 

CP, pode ser aplicado na data do acórdão. 

(...) 

Assim sendo, de acordo com essa decisão e outras de igual teor, a 

posição firmada reflete interpretação ampla da norma penal, beneficiando 

sempre o réu, ou seja, não de maneira restritiva ou literal, já que o artigo 

em análise fala em “sentença”. E, realmente, interpretação restritiva da 

norma em debate implicaria em retirar sua completa eficácia, pois sua 

evidente finalidade é evitar que pessoas de idade avançada sejam levadas 

ao cárcere, máxime quando o acórdão modifica, ainda que parcialmente, 

o julgado, como no caso sub judice. 

(...) 

Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para, 

reduzido de ½ o prazo prescricional por se tratar de réu maior de 

70 anos ao tempo do julgamento da apelação, decretar a extinção 

da punibilidade de M. B. pela prescrição da pretensão executória. 
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    Já para o aresto paradigma: 

 

“Consoante entendimento desta Corte, a redução do prazo 

prescricional, prevista no art. 115, segunda parte, do Código Penal, é 

aplicada até a sentença ou o acórdão condenatório. Na hipótese de 

sentença absolutória, ainda é possível a incidência do redutor até que haja 

acórdão condenatório. 

(...) 

Depreende-se dos autos que a denúncia foi recebida em 6⁄4⁄2006. 

Consoante entendimento desta Corte, "A redução do prazo prescricional, 

prevista no art. 115 do Código Penal, só deve ser aplicada quando o 

réu atingir 70 anos até a primeira decisão condenatória, seja ela 

sentença ou acórdão (EREsp n. 749.912⁄PR, Rel. Ministra Maria Thereza 

de Assis Moura, DJe 5⁄5⁄2010). Daí que, entre a data do recebimento da 

denúncia e o presente momento, não houve sentença ou acórdão 

condenatório, de modo que ultrapassado o prazo de 6 anos. 

 

   Como se vê, os dois julgados cuidam da mesma situação 

jurídica, ou seja, a possibilidade ou não de se aplicar o redutor 

prescricional do art. 115, Código Penal quando o réu atinge 70 anos 

somente à data do acórdão que confirma condenação anteriormente já 

ocorrida. 

    Em síntese: 

Para o acórdão impugnado, é “reduzido de ½ o prazo 

prescricional por se tratar de réu maior de 70 anos ao tempo 

do julgamento da apelação”, mesmo na hipótese de a 

sentença anterior já ter sido condenatória. 

Para o aresto paradigma, em sentido contrário, “A redução do 

prazo prescricional, prevista no art. 115 do Código Penal, só 

deve ser aplicada quando o réu atingir 70 anos até a primeira 

decisão condenatória, seja ela sentença ou acórdão”. 
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   Por seu acerto, deve prevalecer nestes autos a atual orientação 

jurisprudencial do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, afastando-se 

o entendimento adotado no acórdão recorrido.  

 

4. DO PEDIDO 

    

    Ante o exposto, demonstrada a contrariedade e negativa de 

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

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

aguarda seja deferido o processamento do presente RECURSO ESPECIAL, a 

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

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

acórdão de fls. 701/706, com restabelecimento da r. decisão de fls. 

646/648. 

 

   São Paulo, 14 de maio de 2018. 

 
 

GILBERTO NONAKA 
PROCURADOR DE JUSTIÇA 

 

 
MARCUS PATRICK DE OLIVEIRA MANFRIN 

 PROMOTOR DE JUSTIÇA DESIGNADO 


