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

entenda-se que é do Superior Tribunal de Justiça. 
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A interrupção da prescrição em relação a um dos autores do crime 

estende-se aos coautores do crime, nos termos do artigo 117, § 1º, 

primeira parte, CP, ainda que tenha havido desmembramento do 

processo.   
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE 

DA EGRÉGIA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos 

autos do HABEAS CORPUS Nº 0052058-87.2017.8.26.0000, da 

Comarca de São Paulo, em que figura como paciente ADILSON 

AMÂNCIO DOS REIS, vem à presença de Vossa Excelência, com 

fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da 

Constituição Federal, e artigo 1.029, caput, e § 1º, do Código de 

Processo Civil, e artigo 255, § 2o, do RISTJ, interpor RECURSO 

ESPECIAL para o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em face do 

acórdão de fls. 65/77, integrado às fls. 93/106, da C. 6ª Câmara de 

Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelos 

motivos adiante aduzidos: 

1 – RESUMO DOS AUTOS 

 ADILSON AMÂNCIO DOS REIS foi denunciado como 

incurso no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal porque no 

dia 08 de julho de 1990, na Rua Jabiu, altura do nº 61, Vila Curuçá, na 

cidade de São Paulo, em concurso e com identidade de propósitos 

com Joilson José dos Santos e Ageu Amâncio dos Reis, por motivo 
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fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa dos ofendidos, 

mataram Sérgio Silva Macedo e Reinaldo Manoel Santana, por meio de 

disparos de arma de fogo.  

 Pela decisão de fls. 34/36, o réu foi pronunciado como 

incurso no artigo 121, caput, c.c. artigos 69 e 29, todos do Código 

Penal. 

 Os autos foram desmembrados em relação ao ora 

recorrido porque ele não foi encontrado para a intimação pessoal da 

decisão de pronúncia (art. 414 do Código de Processo Penal, com 

redação anterior à Lei n. 11.689/2008).  

 Inconformada, a Justiça Pública interpôs Recurso em 

Sentido Estrito pleiteando a inclusão de qualificadoras, tendo a C. 6ª 

Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo, em votação unânime, dado provimento ao recurso para incluir na 

pronúncia as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que 

impossibilitou a defesa dos ofendidos (fls. 37/42). 

 Os demais acusados do duplo homicídio, praticados em 

coautoria, foram submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri e 

condenados: Joilson José dos Santos aos 05.12.2000 (certidão de fls. 

90) e Ageu Amâncio dos Reis aos 03.03.2004 (fls. 82), conforme 

declaração de voto vencido do Des. ZORZI ROCHA. 

 O acusado ADILSON AMÂNCIO DOS REIS foi 

submetido ao 4º Tribunal do Júri da Comarca de São Paulo SP, em 

julgamento realizado em 23 de junho de 2016, e condenado à pena de 

28 anos de reclusão (fls. 52/53). 
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 A defesa de ADILSON AMÂNCIO DOS REIS pleiteou a 

extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva, nos termos do artigo 109, I, do Código Penal, aduzindo que  

entre a decisão de pronúncia (22 de setembro de 1993) e a condenação 

pelo Tribunal do Júri (23 de junho de 2016), decorreram mais de 20 

anos. 

 O Juízo a quo indeferiu o pedido sob o fundamento de que 

o v. acórdão confirmatório da pronúncia (fls. 37/42), interrompeu a 

prescrição nos termos do artigo 117, III, do Código Penal. 

 Inconformada, a defesa de Adilson impetrou Habeas 

Corpus, tendo a E. 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça 

de São Paulo, em votação majoritária, concedido a ordem para 

reconhecer a prescrição e extinguir a punibilidade do acusado porque o 

acórdão que deu provimento ao recurso da acusação para incluir 

qualificadoras, mudando a tipificação de homicídio simples para 

homicídio qualificado, não é causa interruptiva da prescrição, 

nos termos do voto do relator, Des. MARCO ANTONIO MARQUES DA 

SILVA, a seguir transcrito, vencido o Des. ZORZI ROCHA que negava a 

ordem porque a causa interruptiva decorrente da condenação dos 

corréus se estendia ao ora recorrido. 

 Transcreve-se, na íntegra, o v. acórdão e a declaração de 

voto vencido: 

ACÓRDÃO  
Vistos relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº 0052058-

87.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ADILSON AMANCIO DOS 
REIS, Impetrantes JOSE CARLOS VITAL e MARIANA ALVES PEREIRA DA CRUZ.  

ACORDAM, em 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, excepcionalmente, CONCEDERAM A 
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ORDEM, impetrada em prol de Adilson Amâncio dos Reis, para reconhecer a prescrição da 
pretensão punitiva ante o lapso temporal de mais de 20 (vinte) anos entre a decisão de pronúncia e 
a condenação pelo Tribunal do Júri, nos termos do artigo 109, incisos I, e artigo 107, inciso IV, 
ambos do Código Penal. Expeça-se Contramandado de Prisão. Vencido o revisor, que declara.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.  

O julgamento deve a participação dos Exmo. Desembargadores RICARDO 
TUCUNDUVA (Presidente) e ZORZI ROCHA.  

São Paulo, 15 de março de 2018  
Marco Antonio Marques da Silva  
RELATOR  
Assinatura Eletrônica  
 
 

“HABEAS CORPUS” - Processo nº 0052058-87.2017.8.26.0000  
6ª Câmara Criminal  
Imptes: JOSÉ CARLOS VITAL e MARIANA ALVES PEREIRA DA CRUZ  
Pacte: ADILSON AMÂNCIO DOS REIS  
Voto nº 28183  

 
PRESCRIÇÃO ART. 117, III, DO CP RECURSO EXCLUSIVO DA JUSTIÇA 
PÚBLICA – ACÓRDÃO QUE INCLUI QUALIFICADORAS EM DECISÃO DE 
PRONÚNCIA NÃO CONSTITUI CAUSA INTERRUPTIVA INTERPRETAÇÃO 
PREVALENTE NA DOUTRINA VEDAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO TANTUM 
DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM (RECURSOS DA ACUSAÇÃO), 
À ANALOGIA IN MALAM PARTEM E À REFORMATIO IN PEJUS LAPSO 
TEMPORAL SUPERIOR A 20 ANOS ENTRE A PRONÚNCIA E O 
JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA 
E DECLARADA ORDEM CONCEDIDA.  
 
José Carlos Vital e Mariana Alves Pereira da Cruz, Advogados, impetram 

Habeas Corpus, com pedido liminar, em prol de ADILSON AMÂNCIO DOS REIS, contra ato da 
MMa. Juíza de Direito Michelle Porto de Medeiros Cunha Carreiro, da 4ª Vara do Júri da Comarca 
de São Paulo SP, que negou provimento ao pleito de reconhecimento da prescrição (fls. 54).  

Pleiteiam os impetrantes, em síntese, o reconhecimento da prescrição da 
pretensão punitiva, ante o lapso temporal de mais de 20 (vinte) anos entre a decisão de pronúncia e 
a condenação pelo Tribunal do Júri. Argumentam que a decisão proferida no Recurso em Sentido 
Estrito interposto exclusivamente pela Justiça Pública não interrompeu a prescrição, nos termos do 
artigo 117, inciso III, do Código Penal, pois a pronúncia não foi objeto de questionamento (o réu 
não recorreu), mas tão somente a inclusão das qualificadoras. Subsidiariamente, pretendem a 
devolução do prazo para recorrer da sentença condenatória, visto ter sido intimado por edital.  

A liminar foi indeferida (fls. 43/44) e o juízo de origem prestou as informações, 
juntando cópias das principais peças dos autos (fls. 26/55).  

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 57/59).  
É o relatório.  
O paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 

121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, porque, segundo a inicial, no dia 08 de julho de 1990, 
na Rua Jabiu, altura do nº 61, Vila Curuçá, cidade e comarca de São Paulo SP, em concurso e com 
identidade de propósitos com Joilson José dos Santos e Ageu Amâncio dos Reis, por motivo fútil e 
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mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, mataram Sérgio Silva Macedo e 
Reinaldo Manoel Santana, por meio de disparos de arma de fogo. Os autos foram desmembrados 
em relação aos corréus.  

O ora paciente respondeu a todo o processo sob revelia.  
Por sentença proferida em 22 de setembro de 1993, Adilson foi pronunciado 

como incurso no artigo 121, caput, por duas vezes, c.c. artigo 69, c.c. artigo 29, caput, todos do 
Código Penal (fls. 34/36). O réu não recorreu.  

Inconformada, a Justiça Pública interpôs Recurso em Sentido Estrito nº 
9000001-63.1990.8.26.0006 tão somente para manter as qualificadoras apontadas na denúncia. Por 
decisão proferida em 02 de agosto de 2012, a 6ª Câmara de Direito Criminal deste Tribunal de 
Justiça, em votação unânime, determinou a inclusão das qualificadoras do motivo torpe e do 
recurso que impossibilitou a defesa dos ofendidos (fls. 37/42).  

Submetido ao 4º Tribunal do Júri da Comarca de São Paulo SP, em julgamento 
realizado em 23 de junho de 2016, Adilson foi condenado à pena de 28 (vinte e oito) anos de 
reclusão, como incurso no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c.c. artigos 29, caput, e 69, todos do 
Código Penal (fls. 52/53).  

Pretendem os impetrantes, via o presente remédio heroico, o reconhecimento da 
prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 109, inciso I, do Código Penal, em razão do 
lapso temporal entre a data da sentença de pronúncia e o julgamento pelo Tribunal do Júri, visto ter 
se passado 22 (vinte e dois) anos, 09 (nove) meses e 01 (um) dia.  

Com razão os impetrantes.  
Em diversos julgados proferidos neste Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo, consignei, em situação análoga, o entendimento de que Acórdão confirmatório de sentença 
também seria causa interruptiva da prescrição.  

Sempre nos pareceu lógica a intenção do Legislador de evitar a prescrição de 
crimes pelo simples manejo de recursos, com natureza claramente protelatória 

 Ademais, falhas na técnica redacional de dispositivos legais são, infelizmente, 
comuns no Brasil. Estão presentes tanto na própria Constituição Federal, quanto em diversos outros 
textos normativos. No caso do artigo 117, inciso III, do Código Penal, resta clara a intenção do 
Legislador em evitar prescrições.  

Dispõe o artigo 117, do Código Penal: Art. 117 - O curso da prescrição 
interrompe-se: I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; II - pela pronúncia; III - pela 
decisão confirmatória da pronúncia; IV - pela publicação da sentença ou acórdão 
condenatórios recorríveis; (Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007). V - pelo início ou 
continuação do cumprimento da pena; VI - pela reincidência  

Verifica-se que o artigo 117, no inciso III, consigna que decisão confirmatória 
de pronúncia é causa interruptiva da prescrição.  

Porém, no caso destes autos, há que se considerar que a decisão de pronúncia 
não foi objeto de questionamento, tanto que o réu dela não recorreu.  

O que a Justiça Pública buscou em grau de recurso foi a inclusão das 
qualificadoras afastadas pelo Juízo a quo. Tanto que o v. Acórdão limitou-se a analisar a 
pertinência da manutenção das majorantes (fls. 37/42).  

A vedação à analogia in malam partem é instituto consagrado no Direito. 
Assim, a interpretação de que Acórdão que inclui qualificadoras, em recurso exclusivo da Justiça 
Pública, equivale a Acórdão confirmatório de decisão de pronúncia não encontra respaldo legal.  

Observo que para os recursos interpostos pelo Ministério Público vige o 
princípio do tantum devolutum quantum appellatum, o que limita a análise do reclamo da Justiça 
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Pública ao que foi pleiteado em suas razões, sendo vedada a qualquer extrapolação aos limites do 
que formalmente requerido.  

A interpretação de que o Acórdão que inclui qualificadoras na decisão de 
pronúncia, em recurso exclusivo da Justiça Pública, seria causa de interrupção da prescrição 
caracterizaria uma reformatio in pejus indireta, agravando a situação do réu além do que foi 
pretendido pela Acusação.  

Tal fato, por si só, indica não ser possível que a Decisão Colegiada que somente 
inclui qualificadoras na decisão de pronúncia (decisão não questionada pelo réu) tenha o condão de 
interromper a prescrição, causando inegável prejuízo ao acusado.  

Da leitura do inciso III, do artigo 117, do Código Penal, percebe-se a clara 
intenção do Legislador em punir recursos meramente procrastinatórios manejados pela Defesa. 
Desse modo, quando o réu recorre da decisão de pronúncia deve estar ciente de que, havendo 
confirmação em Segundo Grau de Jurisdição, a prescrição será interrompida.  

Entretanto, não é razoável que a interrupção da prescrição se opere quando o 
recurso é exclusivo da Acusação. Nesse sentido o posicionamento de Cleber Masson (com grifos 
nossos):  

“Inciso III - Decisão confirmatória da pronúncia; Essa forma de interrupção 
também é possível apenas nos crimes de competência do Tribunal do Júri, e ocorre quando o réu 
foi pronunciado, e contra essa decisão a defesa interpôs recurso em sentido estrito. (...) Essas 
duas causas interruptivas (pronúncia e decisão que a confirma) são justificáveis pela amplitude e 
pela extensão do procedimento dos crimes de competência do Tribunal do Júri, fatores que 
poderiam fomentar artimanhas processuais que levariam à impunidade pela prescrição”.1 1 
Masson, Cleber. Código Penal Comentado, 5ª ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Ed. Método, 
2017, p. 532.  

Na posição de Cleber Masson, confirma-se a interpretação de que o dispositivo 
previsto no artigo 117, inciso III, do Código Penal visa impedir que o réu se utilize de “artimanhas 
processuais que levariam à impunidade pela prescrição”. Não é o caso dos recursos exclusivos da 
Justiça Pública, quando o acusado não deu causa à procrastinação dos atos judiciais.  

Assim, entendo que Acórdão, em recurso exclusivo da Justiça Pública e que 
somente inclui qualificadoras na decisão de pronúncia, cujo mérito não foi objeto de 
questionamento, não é causa interruptiva da prescrição, não apenas por falta de expressa previsão 
legal, mas também por ofensa aos princípios do tantum devolutum quantum appellatum (recursos 
da Acusação), bem como pela vedação à analogia in malam partem e à reformatio in pejus, seja 
direta ou indireta.  

Ademais, não é minimamente razoável que entre a data da pronúncia 
(22/09/1993) e a realização do Tribunal do Júri (23/06/2016) tenha decorrido mais de 20 (vinte) 
anos, demora a que o réu, embora revel, não deu causa diretamente, pois, reitero, não recorreu das 
decisões que lhe foram contrárias.  

Portanto, tratando-se de matéria de ordem pública, que pode e deve ser 
conhecida, inclusive, de ofício, a questão relativa à prescrição será analisada.  

Em julgamento realizado em 23 de junho de 2016, Adilson Amâncio dos Reis 
foi condenado à pena de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, incurso no artigo 121, § 2º, incisos II e 
IV, c.c. artigo 29, caput, e artigo 69, todos do Código Penal, com determinação de expedição de 
novo mandado de prisão, agora em razão da sentença condenatória (fls. 52/53).  

A decisão de pronúncia foi proferida em 22 de setembro de 1993 (fls. 34/36).  
Assim, considerando o quantum da condenação (28 anos), o lapso prescricional 

é de 20 (vinte) anos, nos termos do artigo 109, inciso I, do Código Penal, e o decurso temporal foi 
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de 22 (vinte e dois) anos, 09 (nove) meses e 01 (um) dia entre a pronúncia e o julgamento pelo 
Tribunal do Júri.  

Assim sendo, deve ser declarada a extinção da punibilidade do réu, face à 
prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal.  

Portanto, o reclamo formulado pelos impetrantes encontra justificável 
ressonância no panorama visualizado nestes autos, devendo ser acatado. 

Pelo exposto, excepcionalmente, CONCEDO A ORDEM, impetrada em prol 
de Adilson Amâncio dos Reis, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva ante o lapso 
temporal de mais de 20 (vinte) anos entre a decisão de pronúncia e a condenação pelo Tribunal do 
Júri, nos termos do artigo109, incisos I, e artigo 107, inciso IV, ambos do Código Penal. Expeça-se 
Contramandado de Prisão. 

MARCO ANTONIO Marques da Silva 
Relator   
 
 

DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE  DIVERGENTE   
 

Declaro voto divergente em  parte ao do Desembargador Relator (Voto n°  
28.183) para manifestar discordância quanto ao  reconhecimento da prescrição da pretensão  
punitiva, sendo dois os argumentos.   

Inicialmente seria hipótese de  não conhecimento desta Impetração, pois contra  
decisão que não reconheceu o pedido de  prescrição há previsão específica de impugnação  
(Recurso em Sentido Estrito, nos termos do  artigo 581, inciso IX, do Código de Processo  Penal), 
não cabendo, assim, esta ação especial  de habeas corpus, que não é e não pode ser tida  como 
sucedâneo ou substituto de forma regular de  impugnação.   

Ainda que assim não fosse, a  prescrição, de fato, não pode ser reconhecida em  
razão da existência de marco interruptivo  (recurso de Apelação interposto pelo corréu  AGEU), 
com a ressalva de que o Paciente foi  pronunciado por ter praticado duplo homicídio,  em concurso 
de agentes.   

Com efeito, aduzem os  Impetrantes que, entre a data da publicação da  decisão 
de pronúncia (em 22.09.1993), e a data  da publicação da condenação proferida pelo  Tribunal do 
Júri (em 23.06.2016), teriam  transcorrido 22 anos, 09 meses e 01 dia (lapso  superior ao prazo 
prescricional de 20 anos).  Argumentam também que o Recurso em Sentido  Estrito, interposto 
exclusivamente pelo  Ministério Público, não é causa interruptiva da  prescrição.   

Com razão os Impetrantes com  relação à alegação de que o recurso em Sentido  
Estrito, interposto pelo Ministério Público, não  possui a natureza interruptiva da prescrição,  pelos 
motivos já muito bem expostos no voto do  Relator; contudo, a não ocorrência da prescrição  se deu 
com a existência, que não pode ser  negada, de outro marco interruptivo, consistente  na publicação 
de Acórdão confirmatório da  condenação de Primeira Instância (julgado em  03.03.2004), em 
razão de recurso de Apelação  interposto pelo corréu AGEU (por entender que a  condenação 
proferida pelo Tribunal do Júri foi  contrária à prova dos autos).   

Nesse sentido, o § 1º do artigo  117 do Código de Penal (1ª parte - sem destaque  
no original), dispõe que, em caso de concurso de  agentes, a interrupção da prescrição produz  
efeito em relação a todos: “excetuados os casos  dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção  da 
prescrição produz efeitos relativamente a  todos os autores do crime. Nos crimes conexos,  que 
sejam objeto do mesmo processo, estende-se  aos demais a interrupção relativa a qualquer  deles”.  
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E assim ensinam Júlio Fabbrini  Mirabete e Renato N. Fabbrini (“Manual de  Direito Penal”, Ed. 
Atlas, 24ª ed., 2007, p.  436):   

“Excetuadas as condições de cunho  personalíssimo (reincidência e prisão), as 
causas  interruptivas estendem-se a todos os coautores do  delito e o mesmo ocorre no caso de 
concurso de  crimes, quando ocorre conexão, desde que sejam eles objetos do mesmo processo”.   

Logo, tomando por base a pena  aplicada ao Paciente (28 anos), verifica-se que:  
1. entre a data da pronúncia, em 22.09.1993, e a  data da publicação do Acórdão - quanto ao  
recurso do corréu AGEU -, em 03.03.2004, não  transcorreu prazo superior a 20 anos; 2. entre a  
data da publicação do Acórdão - quanto ao  recurso do corréu AGEU, em 03.03.2004 - e a data  da 
sentença condenatória do Paciente, em  23.06.2016, também não ocorreu o transcurso do  lapso 
prescricional.   

Nem se fale que o Paciente,  revel, não deu causa à procrastinação dos atos  
judiciais, culminando no reconhecimento da  prescrição, ou que ocorreu desídia do Estado na  
prestação jurisdicional, em especial, em casos  de competência do Tribunal do Júri, no qual,  como 
é cediço, o julgamento se processa em duas  fases, com complexidade de atos processuais, e,  em 
razão disso, necessitam maior prazo para seu  desenvolvimento passo-a-passo.   

Assim ensina Guilherme de Souza  Nucci (“Código Penal Comentado”, Ed. RT, 
10ª  ed., 2010, p. 585):   

“quando houver o recebimento da denúncia ou da queixa, a pronúncia, a decisão  
confirmatória da pronúncia ou a sentença  condenatória recorrível com relação a um dos  coautores 
de um delito, a interrupção se comunica,  alcançando a todos. Significa que o Estado  manifestou a 
tempo o seu interesse em punir,  mantendo a sua pretensão de punir os demais,  bastando que os 
encontre a tempo”.   

Por fim, quanto ao pedido para  devolução do prazo para apelar, ele não é  
possível, pois não pode haver devolução  injustificada já que, conforme fartamente  exposto no 
processo de origem, o Paciente era  representado por Defensor Público, a quem cabia  analisar a 
conveniência ou não de eventual  interposição de recurso, sem se olvidar que o  Paciente se 
encontrava foragido, e sua intimação  ocorreu regularmente por edital.  

 Por tais motivos, divirjo em  parte do Desembargador Relator para, no tópico  
relativo à extinção da punibilidade pela  prescrição, denegar a Ordem.   

ZORZI ROCHA   
DESEMBARGADOR - 2° JUIZ   

   
O Ministério Público opôs Embargos de Declaração, 

aduzindo omissão na análise do disposto no artigo 117, § 1º, 

primeira parte, do Código Penal, conforme declaração de voto 

vencido, os quais foram acolhidos, sem efeitos infringentes, para fazer 

constar do v. acórdão que “no caso de concurso de pessoas, 

havendo desmembramento do processo, a condenação nos autos 

desmembrados não possui o condão de interromper o lapso 

prescricional relativo ao feito originário tampouco em relação 

aos demais autos separados, sendo autônoma a   prescrição nos 
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processos oriundos de desmembramentos, não se   aplicando o 

regramento previsto no artigo 117, § 1º (primeira parte),   do 

Código Penal, somente se operando a interrupção da prescrição 

para os corréus que estejam no mesmo processo, como dispõe a   

segunda parte o mencionado dispositivo legal” nos termos do voto 

do Des. MARCO ANTONIO MARQUES DA SILVA, a seguir transcrito: 

 ACÓRDÃO    
Vistos relatados e discutidos estes autos do Embargos de   Declaração nº 

0052058-87.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de   São Paulo, em que é embargante ADILSON 
AMANCIO DOS REIS, é   embargado EGRÉGIA 6ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.    

ACORDAM, em 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de   Justiça de São 
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os   embargos de declaração interpostos, para 
constar que o julgamento de   recurso(s) de apelação nos autos desmembrados não possui o condão   
de interromper o lapso prescricional relativo ao feito originário   tampouco em relação aos demais 
autos separados, sendo autônoma a   prescrição nos processos oriundos de desmembramentos, não 
se   aplicando o regramento previsto no artigo 117, § 1º (primeira parte),   do Código Penal, 
somente se operando a interrupção da prescrição   para os corréus que estejam no mesmo processo, 
como dispõe a   segunda parte o mencionado dispositivo legal. No mais, fica mantido o   v. 
Acórdão. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra   este acórdão.    

O julgamento deve a participação dos Exmo. Desembargadores   RICARDO 
TUCUNDUVA (Presidente) e ZORZI ROCHA.    

São Paulo, 17 de maio de 2018    
Marco Antonio Marques da Silva    
RELATOR    
Assinatura Eletrônica    
 
 

Embargos de Declaração nº 0052058-87.2017.8.26.0000/50000    
6ª Câmara Criminal    
Embargante: JUSTIÇA PÚBLICA    
Embargada: 6ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO    
Voto nº 29017    

 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO   OCORRÊNCIA O 
JULGAMENTO DE   RECURSOS ORIGINÁRIOS DE PROCESSOS   
DESMEMBRADOS NÃO INTERROMPE A   PRESCRIÇÃO NO FEITO 
ORIGINÁRIO E   TAMPOUCO NOS DEMAIS AUTOS   SEPARADOS 
INAPLICABILIDADE DA   REGRA PREVISTA NO ART. 117, § 1º   
(PRIMEIRA PARTE), DO CÓDIGO PENAL   INTERRUPÇÃO 
PRESCRICIONAL SOMENTE   SE OPERA EM RELAÇÃO AOS CORRÉUS   
QUE INTEGREM OS MESMOS AUTOS   CORREÇÃO NECESSÁRIA 
EMBARGOS   ACOLHIDOS.    
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José Carlos Vital e Mariana   Alves Pereira da Cruz, Advogados, impetraram   

Habeas Corpus, com pedido liminar, em prol de   ADILSON AMÂNCIO DOS REIS, contra ato 
da MMa.   Juíza de Direito Michelle Porto de Medeiros Cunha   Carreiro, da 4ª Vara do Júri da 
Comarca de São Paulo   SP, que negou provimento ao pleito de   reconhecimento da prescrição (fls. 
54).    

Pleitearam os impetrantes, em   síntese, o reconhecimento da prescrição da 
pretensão   punitiva, ante o lapso temporal de mais de 20 (vinte)   anos entre a decisão de pronúncia 
e a condenação pelo   Tribunal do Júri. Argumentaram que a decisão   proferida no Recurso em 
Sentido Estrito interposto   exclusivamente pela Justiça Pública não interrompeu a   prescrição, nos 
termos do artigo 117, inciso III, do   Código Penal, pois a pronúncia não foi objeto de   
questionamento (o réu não recorreu), mas tão somente   a inclusão das qualificadoras. 
Subsidiariamente,   pretendiam a devolução do prazo para recorrer da   sentença condenatória, visto 
ter sido intimado por    

Por Acórdão prolatado no Agravo   de Execução Penal nº 0052058-
87.2017.8.26.0000   (Voto nº 28183), julgado em 15 de março de 2018, foi   concedida a ordem, 
reconhecendo-se a prescrição da   pretensão punitiva (fls. 63/83).    

No mesmo julgamento, o Des.   Zorzi Rocha declarou voto parcialmente 
divergente,   entendendo que a publicação de v. Acórdão que   confirmou a condenação do corréu 
Ageu Amâncio dos   Reis, ocorrida em 03/03/2004, interrompeu a   prescrição para todos os 
agentes, com fundamento no   artigo 117, § 1º, do Código Penal (fls. 79/83).    

Com base no voto divergente, a   Justiça Pública opõe embargos de declaração 
alegando,   em apertada síntese, omissão na Decisão Colegiada,   por não ter se manifestado acerca 
da causa de   interrupção da prescrição prevista no artigo 117, § 1º,   do Estatuto Repressivo, 
apresentando Certidão de   Objeto e Pé de Recurso de Apelação interposto pelo   corréu Joilson 
José dos Santos, ocorrido em    

É o relatório.    
Inicialmente, observo que cabem   os embargos quando no Acórdão houver 

obscuridade,   ambiguidade, contradição ou omissão; é sabido que   esse recurso tem o caráter de 
explicitar, elucidar, ou   fazer claro seu alcance e seus fundamentos, corrigindo   erros materiais e 
contradições ou suprimindo suas   lacunas.    

Com relação ao pretendido pela   Justiça Pública, em que pesem os argumentos   
levantados, inexiste omissão a ser sanada.    

Necessário ressaltar que, por   inicial datada de 23/09/1992, três réus foram   
denunciados: Adilson Amâncio dos Reis (paciente no   Habeas Corpus objeto desses embargos); 
Joilson José   dos Santos e Ageu Amâncio dos Reis (fls. 28).    

Os três acusados foram   pronunciados por r. sentença prolatada em   
22/09/1993 (fls. 34/36).    

Entretanto, por decisão proferida   pelo MM. Juiz de Direito José Luiz de 
Carvalho, em   25/03/1994, os autos foram desmembrados em   relação ao corréu Joilson José dos 
Santos, único que   tinha sido, até então, localizado e para quem o processo   tinha andamento 
regular (fls. 474 apenso).    

Posteriormente, por determinação   do Magistrado Mauro Bastos Valbão, em 
02/07/1999,   o feito foi também desmembrado em relação ao corréu   Ageu Amâncio dos Reis, 
tendo em vista sua prisão e o   consequente retorno da marcha processual (fls. 507   apenso).    

No feito originário, permaneceu   somente Adilson Amâncio dos Reis, que 
nunca foi   localizado pessoalmente.    
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Uma vez desmembrados os autos   em relação a qualquer um dos acusados, 
nasce uma   nova ação penal completamente autônoma, que terá   seu andamento desvinculado do 
feito principal e dos   demais desmembramentos (na hipótese haver mais de   uma separação, como 
no caso dos autos que originaram esta ação). Em consequência, os   prescricionais serão igualmente 
autônomos e   independentes dos acontecimentos processuais dos   feitos que se iniciaram, nos 
termos do artigo 80, do   Código de Processo Penal, por separação do processo   originário.    

No caso destes autos, tal   independência restou clara.    
O eminente Des. Zorzi Rocha   lembra que o recurso de apelação do corréu 

Ageu   Amâncio dos Reis foi julgado em 03/03/2004 (fls.   79/83).    
Já o representante da Justiça   Pública que subscreve os Embargos de 

Declaração   apresentou Certidão de Objeto e Pé atestando que o   julgamento da apelação do 
corréu Joilson José dos   Santos se deu em 28/02/2002 (fls. 88/90).    

Dispõe o artigo 117, § 1º, do   Código Penal:    
§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V   e VI deste artigo, a interrupção da   

prescrição produz efeitos relativamente   a todos os autores do crime. Nos crimes   conexos, 
que sejam objeto do mesmo   processo, estende-se aos demais a   interrupção relativa a 
qualquer   deles. (grifamos)    

Ao examinar e aplicar um   dispositivo legal, o julgador não pode se limitar a 
uma   interpretação literal do texto. A análise deve ser   sistemática, em relação a todo o 
ordenamento jurídico   vigente, e teleológica, em relação à finalidade da norma   e à intenção do 
emissor, na tentativa de evitar   distorções.    

Falhas na técnica redacional de   dispositivos legais são, infelizmente, comuns 
no Brasil.   Estão presentes tanto na própria Constituição Federal,   quanto em diversos outros 
textos normativos.    

Dessa forma, embora o artigo 117,   § 1º, diga que “a interrupção da 
prescrição produz   efeitos relativamente a todos os autores do crime”,   não se pode desprezar 
a frase seguinte, quando o   Legislador se refere aos crimes conexos, enfatizando a   necessidade de 
“que sejam objeto do mesmo   processo”.    

É o caso dos autos.    
Com o devido respeito, pela   interpretação defendida pelo Des. Zorzi Rocha e 

pelo   Promotor de Justiça, a prescrição em relação ao ora   paciente Adilson Amâncio dos Reis 
teria sido   interrompida em duas oportunidades, quando do   julgamento do recurso do corréu 
Joilson, em   28/02/2002, e quando do julgamento do reclamo do   corréu Ageu, em 03/03/2004.    

E por essa linha de raciocínio,   também nos feitos desmembrados teria havido 
mais de   uma interrupção do lapso prescricional. Ou seja, com o   julgamento do recurso de 
Joilson, em 28/02/2002, a   prescrição do feito desmembrado relativo a Ageu   também teria se 
interrompido.    

De igual sorte, quando do   julgamento do reclamo de Ageu, ocorrido em   
03/03/2004, mais uma vez a prescrição em relação ao   feito de Joilson, separado dos autos 
originários,   igualmente teria sido mais uma vez interrompida.    

Mais uma vez reiterando nosso   respeito ao posicionamento contrário, não nos 
parece   juridicamente razoável essa interpretação extensiva do   disposto no artigo 117, § 1º, do 
Código Penal.    

Acontecimentos processuais   ocorridos em autos desmembrados não podem 
produzir   efeitos prescricionais nem no feito originário, tampouco   nos demais autos separados 
que eventualmente   existam. Tanto que nem sequer há determinação legal   ou regulamentar de que 
cópias de julgados ocorridos   nos processos objeto de separação sejam anexados aos   autos 
principais e também nos demais processos   desmembrados que tenham a mesma origem.    
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Imaginemos a situação, bastante   plausível, de que fossem dezenas os réus, 
como no   famoso caso da rebelião na Penitenciária do Carandiru,   no início dos anos de 1990, do 
qual se originaram   diversos desmembramentos.    

Ademais, tanto nos parece razoável   e juridicamente coerente a interpretação 
por nós   defendida, que, até a data do julgamento, em momento   algum no Habeas Corpus objeto 
destes embargos de   declaração foi suscitada a existência de julgados   relativos aos réus dos 
processos desmembrados.    

Na decisão que ensejou a   interposição do writ, a Magistrada Michelle Porto de   
Medeiros Cunha Carreiro, por despacho proferido em   23/06/2016, negou a ocorrência da 
prescrição sob o   fundamento de que o Recurso em Sentido Estrito   interposto pela Justiça Pública 
teria interrompido a   prescrição (fls. 52/53). Nem mesmo a Procuradora de   Justiça, em seu 
parecer, fez qualquer menção à   eventual interrupção do lapso prescricional em razão   dos 
julgamentos dos recursos de apelação dos corréus   dos autos desmembrados (fls. 57/59).    

Assim, sendo o objeto do “remédio   heroico” apenas o questionamento quanto 
a não   interrupção do lapso temporal pelo julgamento de   Recurso em Sentido Estrito exclusivo da 
Acusação,   entendimento com o qual, por unanimidade, a Turma   Julgadora concordou, sendo a 
ordem foi concedida (fls.   65/77).  

A divergência consignada pelo Des. Zorzi Rocha   surgiu de fato que não foi 
objeto de questionamento no   writ.    

Em sede de Embargos de   Declaração não é possível a inovação, reclamando-se 
a   apreciação de teses não suscitadas, seja na petição do   Habeas Corpus, nas informações do 
Juízo a quo ou   mesmo na manifestação da Procuradoria de Justiça.    

Verifica-se assim que não houve   omissão na Decisão Colegiada.    
Todavia, em face do voto   parcialmente divergente apresentado pelo eminente   

Des. Zorzi Rocha, e que deu ensejo a estes embargos de   declaração, consignaremos nosso 
posicionamento.    

Portanto, DECLARO, para que   integre o V. Acórdão, que o julgamento de 
recurso de   apelação nos autos desmembrados não possui o   condão de interromper o lapso 
prescricional relativo ao   feito originário e tampouco em relação aos demais   autos separados, 
sendo autônoma a prescrição nos   processos oriundos de separação dos autos principais,   não se 
aplicando, nos desmembramentos, o regramento   previsto no artigo 117, § 1º (primeira parte), do 
Código   Penal.    

Esta é a solução da alegada   omissão no V. Aresto, que fica assim declarado.    
Pelo exposto, acolhem-se os   embargos de declaração interpostos, para constar 

que o   julgamento de recurso(s) de apelação nos autos   desmembrados não possui o condão de 
interromper o   lapso prescricional relativo ao feito originário tampouco   em relação aos demais 
autos separados, sendo   autônoma a prescrição nos processos oriundos de   desmembramentos, não 
se aplicando o regramento   previsto no artigo 117, § 1º (primeira parte), do Código   Penal, 
somente se operando a interrupção da   prescrição para os corréus que estejam no mesmo   
processo, como dispõe a segunda parte o mencionado   dispositivo legal. No mais, fica mantido o v. 
Acórdão.    

 
MARCO ANTONIO Marques da Silva 
Relator    
 
Assim decidindo, a Egrégia Corte Paulista contrariou o 

disposto no artigo 117, inciso III,  e § 1º, primeira parte, do Código 
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Penal,  bem como dissentiu da interpretação dada por outro Tribunal ao 

artigo 117, III, do Código Penal, autorizando a interposição do presente 

Recurso Especial, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” 

e “c”, da Constituição Federal, com as seguintes teses jurídicas: 

1. A interrupção da prescrição e relação a um dos autores do crime 
estende-se aos coautores, nos termos do artigo 117, § 1º, primeira 
parte, CP, ainda que tenha havido desmembramento do processo.   
 
2. O acórdão que, em recurso exclusivo da acusação, inclui 
qualificadoras na pronúncia, alterando a tipificação de homicídio 
simples para qualificado, configura a causa interruptiva da prescrição 
prevista no artigo 117, III, CP. 
 
 

2 – NEGATIVA DE VIGÊNCIA/CONTRARIEDADE AO 

ARTIGO 117, § 1º, PRIMEIRA PARTE, DO CÓDIGO 

PENAL. 

Segundo conhecida lição do saudoso Ministro ALIOMAR 

BALEEIRO, perfeitamente ajustável à hipótese em exame: 

 "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). 

 

Com efeito, dispõe o artigo 117, § 1º, do Código Penal: 
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Causas interruptivas da prescrição 

        Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: 
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

        I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; 
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

        II - pela pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 
7.209, de 11.7.1984) 

        III - pela decisão confirmatória da pronúncia;  
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

        IV - pela publicação da sentença ou acórdão 
condenatórios recorríveis; (Redação dada pela Lei 
nº 11.596, de 2007). 

        V - pelo início ou continuação do cumprimento 
da pena; (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 
1º.4.1996) 

        VI - pela reincidência. (Redação dada pela Lei 
nº 9.268, de 1º.4.1996) 

        § 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI 
deste artigo, a interrupção da prescrição produz 
efeitos relativamente a todos os autores do crime. 
Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo 
processo, estende-se aos demais a interrupção 
relativa a qualquer deles.  (Redação dada pela Lei 
nº 7.209, de 11.7.1984) 

 (...) 

 Para o v. acórdão hostilizado a interrupção da prescrição 

em relação a um dos autores do crime somente se comunica aos 

coautores que respondam no mesmo processo. Como no caso em 

exame, os autos foram desmembrados em relação ao acusado 

ADILSON AMÂNCIO DOS REIS, a interrupção da prescrição pela 
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condenação dos demais acusados nos autos originais a ele não se 

estende. 

 Essa interpretação contraria a expressa disposição do 

artigo 117, § 1º, primeira parte, do Código Penal. Senão vejamos. 

 Registra-se, de início, que os três acusados foram 

investigados no mesmo inquérito, denunciados na mesma 

oportunidade (fls. 28) e pronunciados pela mesma decisão 

proferida nos autos da ação penal n. 794/90, da 4ª Vara do Júri 

do Foro de Penha de França (fls. 34/36). 

 O acusado Adilson Amâncio dos Reis não foi localizado 

para a intimação da decisão de pronúncia (à época, exigível a intimação 

pessoal – artigo 414, CPP, com redação anterior à Lei n. 11.689/2008) 

e, por esta razão, o processo, em relação a ele, foi desmembrado. 

 Os corréus Joilson José dos Santos e Ageu Amâncio 

dos Reis foram intimados pessoalmente da decisão de pronúncia, 

submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri e condenados, conforme 

certidão acostada às fls. 90 e declaração de voto vencido (fls. 82). 

 Assim, todos os autores do homicídio, que agiram 

em concurso, foram objeto do mesmo processo e, apenas pela 

circunstância de um deles não ter sido localizado para a intimação 

pessoal da decisão de pronúncia, foram julgados em datas distintas pelo 

Tribunal do Júri. 

 Entretanto, ainda que cada um dos coautores tivessem 

sido acusados em processos distintos – o que não é o caso - a 

interrupção da prescrição em relação a um dos autores se estende aos 
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demais, conforme prevê o artigo 117, § 1º, primeira parte, do Código 

Penal. 

 Com efeito, a razão de ser do dispositivo reside no fato de 

o Estado demonstrar interesse em punir todos os autores do delito. 

Iniciada a ação penal contra os réus, a condenação de qualquer deles 

demonstra que o Estado está diligente e almeja exercer o jus puniendi 

em relação a todos. 

 Nesse sentido: 

“...quando houver o recebimento da denúncia ou da 
queixa, a pronúncia, a decisão confirmatória da pronúncia 
ou a sentença condenatória recorrível em relação a um 
dos co-autores de um delito, a interrupção se comunica, 
alcançando todos. Significa que o Estado manifestou a 
tempo seu interesse em punir, mantendo a sua 
pretensão de punir os demais bastando que os 
encontre a tempo” (GUILHERME DE SOUZA NUCCI, 
Código Penal Comentado, RT, 2000, p. 360, destaquei). 

 

“A palavra ‘autores’ foi utilizada pelo Código Penal como 
gênero, para englobar tanto coautores como partícipes do 
crime. Fundamenta-se essa regra no fato de que 
quando o Estado exerce a persecução relativamente 
a um dos envolvidos no crime, revelou o seu 
interesse em também efetivá-la em relação a todos 
os demais” (CLEBER MASSON, Direito Penal, Parte Geral, 
8. Ed., Editora Método, 2014, p. 955, destaquei). 

 

 Além disso, aludido dispositivo contém duas situações 

distintas e autônomas a saber: a) comunicabilidade da causa 

interruptiva da prescrição no concurso de pessoas; b) 
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comunicabilidade da causa interruptiva da prescrição nos crimes 

conexos (concurso de crimes). 

 Para a primeira hipótese (concurso de pessoas), 

interrompida a prescrição em relação a um dos autores por uma das 

causas previstas no artigo 117, incisos I a IV, do Código Penal, essa 

interrupção se estende aos demais autores, independentemente de 

qualquer outro requisito, pois o § 1º, primeira parte, do citado 

preceito não exige a unicidade de processo. 

  Na segunda hipótese (concurso de crimes) a lei exige que 

nos delitos conexos, a interrupção da prescrição em relação a um deles 

se estende aos demais, desde que apurados na mesma ação penal. 

 Essas duas situações, distintas e autônomas, vêm sendo 

reiteradamente reconhecidas pela jurisprudência e doutrina pátrias. 

 

“...Nas quatro hipóteses de interrupção da PPP, há duas 
regras importantes que devem ser observadas: (a) na 
hipótese de concurso de pessoas, a interrupção da 
prescrição em relação a uma delas, produz efeito em 
relação a todos. Ex.: condenação de um deles e 
absolvição de outro. A interrupção para um produz efeito 
em relação ao outro; (b) na hipótese de crimes 
conexos, objeto do mesmo processo, a interrupção da 
prescrição em relação a qualquer um deles estende-se 
aos demais. Ex.: condenação por um crime e absolvição 
em outro. (Luiz Flávio Gomes/Antonio García-Pablos de 
Molina. In Direito Penal: parte geral: volume 2. 2. tir. - 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 935)... 
(STJ, EDcl no REsp 1263951 Relator(a) Ministro ROGERIO 
SCHIETTI CRUZ Data da Publicação 20/06/2014). 
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 Na doutrina: 

“Comunicabilidade das causas interruptivas. O parágrafo 
1º do art. 117, do CP dispõe que, excetuados os casos 
dos incisos V e VI, a interrupção da prescrição produz 
efeitos relativamente a todos os autores do crime e, 
ainda, nos crimes conexos que sejam objeto do 
mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção 
relativa a qualquer deles” (JOSÉ HENRIQUE PIERANGELI, 
Código Penal comentado artigo por artigo, Editora 
Verbatim, Editora Verbatim, 2013, p. 250, destaquei). 

 

“De acordo com a primeira parte do art. 117, § 1º, do 
Código Penal, ‘a interrupção da prescrição produz efeitos 
relativamente a todos os autores do crime’. A doutrina 
costuma dizer que, nestes casos, existe a extensão 
subjetiva dos efeitos das causas interruptivas da 
prescrição da pretensão punitiva. Esta regra tem 
aplicação no caso de continência em que duas ou mais 
pessoas cometem em concurso a mesma infração penal. 
De acordo com o dispositivo, se a denúncia for oferecida 
apenas em relação a um dos autores do delito, por ser o 
outro desconhecido, a interrupção pelo recebimento da 
denúncia estende-se também ao comparsa, de modo que, 
caso venha a ser identificado futuramente, durante o 
tramitar da ação, a prescrição será contada da data do 
recebimento da denuncia em relação ao outro (e não a 
data do fato). Do mesmo modo, se houver dois réus e 
apenas um for condenado (....) Nos termos da 2ª parte 
do art. 117, § 1º, do Código Penal ‘nos crimes conexos, 
que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos 
demais a interrupção relativa a qualquer deles’. Trata-se 
de extensão objetiva dos efeitos das causas 
interruptivas da prescrição. Assim, se em virtude da 
conexão, o reu for acusado de dois crimes em uma 
mesma ação penal e o juiz de 1ª instancia condená-lo 
por um dos crimes e absolve-lo quanto ao outro, 
considera-se interrompida a prescrição em relação aos 
dois delitos (...) Se apenar da conexão, os crimes forem 
apurados em processos distintos, o presente disposityivo 
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não tem aplicação de acordo com o texto legal” (ANDRÉ 
STEFAM & VICTOR EDUARDO RIOS GONÇALVES, Direito 
Penal, Parte Geral, 7. Ed., Saraiva, 2018, p. 759/760). 

 

“”...na hipótese de co-autoria ou participação, excetuados 
os casos de reincidência e de início ou continuação do 
cumprimento da pena, que são de natureza pessoal, a 
interrupção produz efeito relativamente a todos os 
partícipes ex vi do art. 117, § 1º, 1ª parte, do CP. No 
que tange aos crimes conexos, o efeito extensivo da 
interrupção da prescrição ex vi do art. 117, § 1º, 2ª 
parte, do CP, só atinge aqueles que sejam objeto do 
mesmo processo, pois se exige a conexão real ou 
substancial (de Direito Penal) e não a formal (de processo 
penal)...” (ÁLVARO MAYRINK DA COSTA, Direito Penal, 
Parte Geral, v. I, Tomo III, 6. Ed. Forense, 1998, p. 2102, 
destaquei). 

 

Destarte, a doutrina trata as duas situações de forma 

distintas, exigindo o mesmo processo apenas no caso de crimes 

conexos (artigo 117, § 1º segunda parte, do Código Penal). Por 

consequência, na hipótese de concurso de pessoas, não se exige que 

os corréus respondam ao crime que lhes é imputado no mesmo 

processo. 

Assim, ao exigir que a interrupção da prescrição em 

relação a um dos autores do crime só pode se estender aos demais 

autores que respondem pelo crime no mesmo processo, acrescentando 

requisito não previsto em lei, o v. acórdão negou vigência ao artigo 

117, § 1º, primeira parte, do Código Penal. 

Por consequência, entre a decisão de pronúncia 

(22.09.1993) e a interrupção da prescrição pela condenação do corréu 
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Joilson (05.12.2000); e entre esta causa interruptiva e a condenação do 

recorrido (23.06.2016), não fluiu o prazo prescricional de 20 anos. 

 

3. NEGATIVA DE VIGÊNCIA/CONTRARIEDADE AO 

ARTIGO 117, III, DO CÓDIGO PENAL 

 Por decisão proferida aos 22.09.1993, o acusado Adilson 

Amâncio dos Reis foi pronunciado como incurso no artigo 121, caput, 

do Código Penal (fls. 34/36). 

 O Ministério Público ingressou com recurso em sentido 

estrito pleiteando a inclusão de qualificadoras, recurso provido pela C. 

6ª Câmara do E. Tribunal de Justiça, por decisão de 02.08.2012, que 

incluiu na pronúncia as qualificadoras dos incisos II e IV, do § 2º, do 

artigo 121 do Código Penal (fls. 37/42). 

 Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, foi 

condenado aos 23.06.2016, à pena de 28 anos de reclusão (fls. 52/53). 

 O Juízo a quo decidiu que o v. acórdão que confirmou a 

pronúncia e incluiu as qualificadoras interrompeu o lapso prescricional, 

nos termos do artigo 117, III, do Código Penal (fls. 54 e verso). Por 

isso, entre a decisão de pronúncia (22.09.1993) e o v. acórdão que 

confirmou a pronúncia e incluiu as qualificadoras (02.08.2012), não 

fluiu o prazo prescricional de 20 anos. 

 O v. acórdão recorrido afastou esse fundamento, 

aduzindo: “Verifica-se que o artigo 117, no inciso III, consigna 

que decisão confirmatória de pronúncia é causa interruptiva da 



22 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 
Recurso Especial n. 0052058-87.2017.8.26.0000 

 

22 

 

prescrição. Porém, no caso destes autos, há que se considerar 

que a decisão de pronúncia não foi objeto de questionamento, 

tanto que o réu dela não recorreu. O que a Justiça Pública 

buscou em grau de recurso foi a inclusão das qualificadoras 

afastadas pelo Juízo a quo. Tanto que o v. Acórdão limitou-se a 

analisar a pertinência da manutenção das majorantes”. 

 Temos, com a devida vênia, que a decisão colegiada que, 

em recurso exclusivo da acusação, inclui qualificadoras na decisão de 

pronúncia prolatada em primeiro grau, dando nova definição jurídica ao 

fato (de homicídio simples para homicídio qualificado) também 

interrompe a prescrição. 

 Nesse sentido a lição de JÚLIO FABBRINI MIRABETE: 

“Interrupção pela confirmação da pronúncia. 
Também interrompe o curso da prescrição a decisão 
confirmatória da pronúncia em razão de recurso da 
defesa. Não deixa também de ter força interruptiva a 
decisão do Tribunal em recurso da acusação (para a 
inclusão de uma qualificadora, p. ex.) ainda que não 
provido, se a pronúncia for mantida” (Código Penal 
Interpretado, 7. Ed., Atlas, 2011, p. 643). 

 Em situação similar, nos crimes comuns, o acórdão 

confirmatório da sentença condenatória não é causa interruptiva da 

prescrição. Contudo, se o v. acórdão der nova definição jurídica para o 

fato, com fixação de pena mais severa, alterando o lapso prescricional, 

como no caso em exame, esse acórdão interrompe a prescrição. 

 Na doutrina: 

“No que pertine à alteração substancial da pena, na 
ausência de regulamentação legal, as Cortes 
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Superiores firmaram entendimento de que haverá 
interrupção da prescrição pelo acórdão 
confirmatório de condenação desde que o aumento 
da pena levado a efeito pelo Tribunal venha a 
modificar o patamar do prazo prescricional” (ANDRÉ 
STEFAM e VICTOR EDUARDO RIOS GONÇALVES, Direito 
Penal. Parte Geral, 7. Ed. Saraiva, 2018, p. 758). 

 

Na jurisprudência: 

 

“...Se, em razão do provimento da apelação 
acusatória modificou-se a   pena, de forma que 
houve aumento do prazo prescricional, há   
interrupção da prescrição, mesmo que a reprimenda 
final tenha ficado   menor do que a que fora estabelecida 
na sentença, por também ter   sido provida a apelação 
defensiva, a fim de diminuir a fração de   aumento 
decorrente da continuidade delitiva...” (REsp 
1.127.211/PR, rel. Min. Sebastião Reis Junior, 6ª Turma, 
j. 12.08.2014, DJe. 25.11.2014).    

 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA    PRETENSÃO 
PUNITIVA DO ESTADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL 
SE NEGA    PROVIMENTO.    1. Este STJ já decidiu que, 
para que o julgamento da apelação    interrompa o 
curso da prescrição, é necessária a alteração    
substancial da sentença condenatória, conferindo 
nova tipificação ao    fato ou aumentando a pena de 
forma a modificar, igualmente, o prazo    da 
prescrição (v.g., RHC 5.456/SP, Rel. Ministro  ASSIS 
TOLEDO,    QUINTA TURMA, julgado em 04/06/1996, DJ 
01/07/1996) (AgRg no REsp 712272 / RS, Relator 
Ministro CELSO LIMONGI, SEXTA TURMA, Julgamento    
10/08/2010, DJe 23/08/2010).     
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 Pois bem, no caso em exame, o v. acórdão que, 

acolhendo recurso do Ministério Público, incluiu duas qualificadoras, 

modificando a imputação de homicídio simples para homicídio 

qualificado, tem como consequência a interrupção da prescrição. 

 Ao decidir que essa decisão não é causa interruptiva da 

prescrição, o v. acórdão recorrido negou vigência ao artigo 117, III, do 

Código Penal. 

 Portanto, entre a decisão de pronúncia (22.09.1993) e a 

decisão confirmatória (02.08.2012) não fluiu o prazo de 20 anos. 

 

4. DISSÍDIO NA INTERPRETAÇÃO AO ARTIGO 117, 

INCISO III, DO CÓDIGO PENAL 

 No recurso de Apelação n. 00477498420108110000 

(controle 47749/2010), 1ª Câmara Criminal, rel. Des. Rui Ramos 

Ribeiro, j. 16.08.2011, publicação 20.09.2011, ora ofertado como 

paradigma, com cópia autenticada anexa (POR CUJA AUTENTICIDADE 

ESTE SUBSCRITOR SE RESPONSABILIZA – ARTIGO 425, VI, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL), decidiu o E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso: 

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO Nº 47749/2010 - CLASSE CNJ - 417 - 
COMARCA DE JUÍNA (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)  
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO  
APELADO: ADELMO RANHE PRIMO  
Número do Protocolo: 47749/2010  
Data de Julgamento: 16-8-2011  
EMENTA  
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APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - UXORICÍDIO - 
RECURSO MINISTERIAL - PRELIMINAR SUSCITADA EM 
CONTRARRAZÕES PELA DEFESA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 
PUNITIVA DO ESTADO - CAUSA INTERRUPTIVA - ARTIGO 117, 
INCISO III, DO CÓDIGO PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 
INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - INCLUSÃO DE 
QUALIFICADORA - DECISÃO CONFIRMATÓRIA DA PRONÚNCIA - 
PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - CONSELHO DE SENTENÇA - 
ABSOLVIÇÃO - LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA - HIPÓTESE EM QUE 
NÃO SE CONFIGURA LEGÍTIMA DEFESA - DECISÃO QUE SE ANULA 
POR MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS - 
RECURSO PROVIDO.  
 
O artigo 117, do Código Penal, prevê a decisão de pronúncia como causa 

interruptiva da prescrição, bem como, a decisão confirmatória da pronúncia, sendo que não deixa 
também de ter força interruptiva a decisão do Tribunal em recuso da acusação para a inclusão de 
uma qualificadora, se a pronúncia for mantida.  

A honra é atributo personalíssimo, não podendo ser maculada pela conduta 
desonrosa de outrem. Assim, não se pode considerar em legítima defesa o marido que perpetra 
violência contra a mulher que supostamente desonrou as obrigações maritais de convivência e 
fidelidade.  

RELATÓRIO  
EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO  
Egrégia Câmara:  
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Presentante do 

Ministério Público contra decisão do Tribunal do Júri que absolveu o acusado Adelmo Ranhe 
Primo, do delito tipificado no artigo 121, parágrafo 2º, incisos I e IV, do Código Penal (fls. 450 a 
453).  

Inconformado com o veredicto condenatório, interpôs recurso de apelação, com 
fundamento no artigo 593, inciso III, alínea “d” e artigo 600, caput, todos do Código de Processo 
Penal. Em suas razões argumenta que a decisão do Conselho de sentença contrariou todo o 
conjunto probatório coligido no autos, tendo em vista que o réu confessou o delito desde o limiar 
do processo, sendo que a Defesa postulou por sua absolvição sob o fundamento de legítima defesa 
da honra. Aduz que não existe nenhuma prova nos autos de que o apelado tenha ceifado a vida de 
sua companheira com a intenção de defender a sua honra, pelo contrário, o próprio acusado 
confessa que a assassinou por ter perdido a cabeça, durante uma discussão (sic fls. 464). Alega 
ainda, que inexiste qualquer dos requisitos exigidos para aplicação da excludente, pois não há 
provas de que se tratava de uma agressão atual ou iminente (sic fls. 466), aduz que resta evidente, 
que a legitima defesa não pode ser aceita quando ocorre uma falta de moderação e 
desproporcionalidade entre os bens jurídicos (sic fls. 468). Assim, requer o provimento do recurso, 
submetendo o apelado a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, tendo em vista o disposto no 
artigo 593, inciso III, alínea “d”, Código de Processo Penal (fls. 461 a 471).  

Em resposta o apelado, preliminarmente, aduz a extinção da punibilidade pela 
prescrição da pretensão punitiva do Estado, inclusive tendo suscitado a questão em recurso em 
sentido estrito, ainda não analisado. No mérito, pugnou pela manutenção na íntegra da decisão 
condenatória e pelo desprovimento do recurso ministerial (fls. 474 a 478).  
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A douta Procuradoria Geral, por intermédio do eminente Procurador de João 
Batista de Almeida, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls. 488 a 491 TJ/MT), assim 
sintetizando:  

“Sumário: Acusado absolvido pelo júri nas penas do art. 121, §2º, inc. I e IV, 
do Código Penal – Inconformismo ministerial – Pretendida a nulidade do julgamento, a fim de que 
a outro seja submetido o acusado, ante a alegação de decisão contrária à prova dos autos – 
Pretensão equivocada e improcedente – Decisão dos jurados que se baseou em uma das teses 
apresentadas – Inexistência de contradição – Pelo desprovimento do recurso.” (sic fls. 488 
TJ/MT).  

A douta revisão foi realizada às fls. 607 TJ/MT.  
É o relatório.  
PARECER (ORAL)  
A SRA. DRA. VALÉRIA PIRASSOLI BERTHOLD  
Ratifico o parecer escrito.  
VOTO (PRELIMINAR - DE PRESCRIÇÃO)  
EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR)  
Egrégia Câmara:  
Conforme relatado, o Presentante do Ministério Público interpôs recurso de 

apelação criminal contra decisão do Tribunal do Júri que absolveu o acusado Adelmo Ranhe 
Primo, do delito tipificado no artigo 121, parágrafo 2º, incisos I e IV, do Código Penal (fls. 450 a 
453).  

A defesa, em contrarrazões, suscita preliminar de prescrição da pretensão 
punitiva do Estado, requerendo a consequente extinção da punibilidade.  

De início, verifica-se que se trata da prática do crime de homicídio duplamente 
qualificado, cuja pena máxima a ser aplicada é de trinta anos. De acordo com o art. 109, inciso I, do 
Código Penal, tal delito prescreve em vinte anos, uma vez que o máximo da pena é superior a doze 
anos.  

Tendo em vista que o recorrente nasceu em 05 de dezembro de 1927 (cópia da 
carteira de identidade à fl. 423), nota-se que ele já completou oitenta e três anos de idade, razão que 
autoriza a redução do prazo prescricional pela metade, como determina o art. 115 do Código Penal, 
verbis:  

“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.”  

O fato delituoso ocorreu na data de 22 de abril de 1991.  
A denúncia foi oferecida na data de 22 de julho de 1991 e recebida em 25 de 

julho de 1991 (fls. 05) – primeira causa interruptiva.  
A primeira pronúncia foi publicada em 16 de junho de 1992 (fls. 128/vº).  
A decisão de pronúncia foi anulada por esta Egrégia Corte de Justiça (fls. 180 e 

181 TJ).  
Nova decisão de pronúncia foi proferida em 26 de abril de 1999 (fls. 184 a 190) 

– 2ª causa interruptiva.  
O Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, visando a inclusão de 

uma qualificadora.  
Na data de 11 de abril de 2000, esta Corte julgou o recurso pelo não 

conhecimento (fls. 249 e 250 TJ).  
O Ministério Público interpôs recurso especial, tendo sido provido pelo 

Superior Tribunal de Justiça (fls. 285 a 289) na data de 28 de maio de 2002, com trânsito em 
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julgado em 23 de agosto de 2002, determinando a apreciação do recurso em sentido estrito pelo 
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.  

Em 29 de outubro de 2002, esta Corte deu provimento ao recurso em sentido 
estrito interposto pelo Ministério Público (fls. 311 TJ) – 3ª causa interruptiva.  

Em 25 de novembro de 2002, conforme certidão de fls. 313 TJ, transitou em 
julgado o acórdão, baixando-se os autos à Comarca de origem (fls. 313 TJ).  

Portanto, diante da análise das datas acima mencionadas denota-se que a 
primeira causa interruptiva da prescrição ocorreu com o recebimento da denúncia (25 de julho de 
1991), portanto, entre este lapso até a decisão de pronúncia (26 de abril de 1999) – segundo marco 
interruptivo – não houve o transcurso de 10 (dez) anos.  

Consoante dispõe o artigo 117 do Código Penal, o curso da prescrição 
interrompe: “I. pelo recebimento da denúncia ou queixa; II. pela pronúncia; III. pela decisão 
confirmatória da pronúncia.”  

No caso, entre os marcos interruptivos da prescrição, isto é, o recebimento da 
denúncia, a pronúncia e a decisão confirmatória da pronúncia, não decorreu o referido lapso de 10 
(dez) anos.  

O artigo 117, do Código Penal, prevê a decisão de pronúncia como causa 
interruptiva da prescrição, bem como, a decisão confirmatória da pronúncia, sendo que nesta 
hipótese cuida-se da decisão do tribunal que, julgando recurso oferecido pelo réu [ou acusação] 
contra a pronúncia confirma esta última (sic NUCCI, Guilherme de Souza. “Manual de Direito 
Penal”, 4ª edição, São Paulo: RT, 2008, p. 586). Ainda, segundo Flávio Augusto Monteiro de 
Barros: “A terceira causa, decisão confirmatória da pronúncia, também é exclusiva dos processos 
do júri. Ocorre quando o juiz pronuncia o réu e este recorre, mas o tribunal mantém a pronúncia. 
Esse acórdão confirmatório também interrompe a prescrição”. (“Direito Penal”, vol. I, São Paulo: 
Saraiva, 1999, p. 531)  

In casu, o recurso em sentido estrito foi interposto pelo Ministério Público, 
sendo que acrescentou qualificadoras à decisão de pronúncia, possuindo também o caráter de 
confirmatória da pronúncia, razão pela qual da data do julgamento do recurso em sentido estrito 
por este Tribunal de Justiça (29 de outubro de 2002) até o julgamento do acusado pelo Tribunal do 
Júri ocorrido na data de 25 de novembro de 2009, não decorreu o prazo de 10 (dez) anos, não 
restando caracterizado o transcurso do lapso prescricional da pretensão punitiva do Estado.  

Segue o ensinamento de Julio Fabbrini Mirabete, “Também interrompe o curso 
da prescrição a decisão confirmatória da pronúncia em razão do recurso da defesa. Não deixa 
também de ter força interruptiva a decisão do Tribunal em recuso da acusação (para a inclusão de 
uma qualificadora, p. ex.), ainda que não provido, se a pronúncia for mantida”. (“Código Penal 
Interpretado”, 5ª edição, 2005, p. 883).  

Segue o entendimento da Suprema Corte e do Superior Tribunal de Justiça:  
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PRESCRIÇÃO. EXCLUSÃO DE 

QUALIFICADORA EM ACORDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. 
MARCO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA DA 
CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. O acórdão que exclui qualificadora é, também, 
confirmatório da sentença de pronúncia, a teor do disposto no artigo 117, III do Código Penal. 
Daí interromper a prescrição. O marco inicial do prazo prescricional é, pois, a data da publicação 
do acórdão, não a data da sentença de pronúncia. Prescrição inocorrente. Recurso ordinário em 
habeas corpus não provido.” (RHC 99292, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, 
julgado em 29/09/2009, DJe-204 DIVULG 28-10-2009 PUBLIC 29-10-2009 EMENT VOL-02380-
03 PP-00561 RMDPPP v. 6, n. 32, 2009, p. 107- 110 RT v. 99, n. 892, 2010, p. 557-560 LEXSTF v. 
31, n. 371, 2009, p. 464-468)”.  
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PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CÂMARA COMPOSTA 
MAJORITARIAMENTE POR JUÍZES DE 1º GRAU CONVOCADOS. OBSERVÂNCIA DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 646/00. NULIDADE. 
NÃO-OCORRÊNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA PRESCRIÇÃO. NÃO-
OCORRÊNCIA. MARCO INTERRUPTIVO. DECISÃO CONFIRMATÓRIA DA PRONÚNCIA 
(ART. 117, III, DO CP). TERMO INICIAL. DATA DA SESSÃO DO JULGAMENTO DO 
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO Nº 47749/2010 - CLASSE CNJ - 417 - 
COMARCA DE JUÍNA (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO) Fl. 7 de 20 TJ Fls.------ - 
RECURSO. ORDEM DENEGADA.  

1. Em sede de julgamento recursal proferido por Tribunal estadual, a 
inobservância da composição da Câmara julgadora constituída de acordo com as disposições 
estabelecidas na Constituição Federal e na legislação de regência é causa de nulidade, por 
violação do princípio do Juiz natural. Precedente da Terceira Seção do Superior Tribunal de 
Justiça. 2. A Terceira Seção, posteriormente reexaminando a matéria, sob outro enfoque, por 
maioria, entendeu que o poder decisório dos juízes convocados, com observância das disposições 
estabelecidas pela Constituição Federal e dentro dos parâmetros legais, deve ser equiparado ao 
dos desembargadores (HC 109.456/DF, Rel. Min. JANE SILVA, Desembargadora Convocada do 
TJMG, julgado em 25/3/09). 3. O marco interruptivo da prescrição previsto no inciso III do art. 
117 do Código Penal deve ocorrer na sessão em que o tribunal profere o julgamento do recurso, 
oportunidade em que as decisões dos tribunais tornam-se públicas, razão por que a partir desse 
momento deve fluir o novo prazo prescricional, e não da data da publicação do acórdão. 4. Ordem 
denegada. (HC 136.420/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, 
julgado em 19/08/2009, DJe 21/09/2009)  

Segundo Aníbal Bruno, o prazo prescritivo se conta sobre a inércia do poder 
público na repressão, justificando as causas interruptivas da prescrição da pretensão punitiva do 
Estado (BRUNO, Aníbal. “Direito Penal”, tomo 3, Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 217).  

Pelo exposto, rejeito a preliminar de prescrição suscitada pela defesa do acusado 
Adelmo Ranhe Primo.  

VOTO (MÉRITO) EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR) 
Egrégia Câmara: Em suas razões argumenta que a decisão do Conselho de sentença contrariou 
todo o conjunto probatório coligido nos autos, tendo em vista que o réu confessou o delito desde o 
limiar do processo, sendo que a Defesa postulou por sua absolvição sob o fundamento de legítima 
defesa da honra. Aduz que não existe nenhuma prova nos autos de que o apelado tenha ceifado a 
vida de sua companheira com a intenção de defender a sua honra, pelo contrário, o próprio 
acusado confessa que a assassinou por ter perdido a cabeça, durante uma discussão (sic fls. 464). 
Alega ainda, que inexiste qualquer dos requisitos exigidos para aplicação da excludente, pois não 
há provas de que se tratava de uma agressão atual ou iminente (sic fls. 466), aduz que resta 
evidente, que a legitima defesa não pode ser aceita quando ocorre uma falta de moderação e 
desproporcionalidade entre os bens jurídicos (sic fls. 468). Assim, requer o provimento do recurso, 
submetendo o apelado a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, tendo em vista o disposto no 
artigo 593, inciso III, alínea “d”, Código de Processo Penal (fls. 461 a 471).  

Sobre o alcance das apelações de decisão do Tribunal do Júri com base no 
artigo 593, inciso III, alínea “d”, menciono o magistério doutrinário: “Não é qualquer dissonância 
entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do 
veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é 
que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o 
veredicto, deve este ser mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser ‘manifestamente 
contrária à prova dos autos’.” (José Frederico Marques, “Elementos de Direito Processual Penal”, 
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Vol. IV, fls. 233). “É certo, como afirmado na nota anterior, que o duplo grau de jurisdição 
merece conviver harmoniosamente com a soberania dos veredictos, mas nem sempre, na situação 
concreta, os tribunais togados respeitam o que os jurados decidiram e terminam determinando 
novo julgamento, quando o correto seria manter a decisão. O ideal é anular o julgamento, em 
juízo rescisório, determinando a realização de outro, quando efetivamente o Conselho de Sentença 
equivocou-se, adotando tese integralmente incompatível com as provas dos autos. Não cabe a 
anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possível de 
surgir.” (Guilherme de Souza Nucci, “Código de Processo Penal Comentado”, 4 ed., 2005, p. 913). 
"Trata-se de hipótese em que se fere justamente o mérito da causa, em que o error in judicando é 
reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, pois se dissocia integralmente da prova dos 
autos, determinando-se novo julgamento. Não se viola, assim, a regra constitucional da soberania 
dos veredictos. Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos 
na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente, a decisão dos jurados que 
nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, 
optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor 
decisão.” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, “Código de Processo Penal Interpretado”, 6 ed. Atlas, São 
Paulo; p. 751) “Que se poderá entender por manifesto, por evidente, senão aquilo que se impõe à 
percepção de todos, que todos vêem necessariamente, e sobre o que não é admissível, em sã 
consciência, a possibilidade de afirmações díspares? Onde exista, porém, matéria sujeita ao 
critério da observação pessoal do julgador, dependente, para firmar-se, não da força dominadora 
da realidade indubitável, mas da apreciação subjetiva de cada um - não se pode cogitar de 
evidência. Assim, sempre que o fato se apresente suscetível de ser divisado à luz de critério 
divergentes, capazes de lhe emprestarem diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a 
orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, não poderá ser havida como 
manifestamente contrária à prova.” (FRANCO, Ary Azevedo, “O Júri e a Constituição Federal de 
1946”, Forense, - 1956, p. 262). Consta da ata de julgamento do Tribunal do Júri (fls. 430 a 434), a 
tese sustentada pela defesa em Plenário: “Em seguida, foi passada a palavra à Defesa tendo 
iniciado às 12:25 e encerrado às 12:55, esposando a tese da “Legítima defesa da honra, homicídio 
privilegiado” (sic fls. 451) Observa-se que a tese da defesa cinge-se a dois pontos: legítima defesa 
da honra e homicídio privilegiado. Aos senhores jurados foi dado conhecer a prova produzida, bem 
como dos aspectos evidenciados na sessão de julgamento (fls. 441 a 456), optando, por maioria, 
pela absolvição do acusado, tendo em vista o quesito genérico, obrigatório, previsto pelo artigo 
483, inciso III e parágrafo segundo, da Lei Instrumental Penal (fls. 449). Segue a transcrição da 
série de quesitos e o respectivo resultado da votação pelo Conselho de Sentença: “1º Quesito – No 
dia 22 de abril de 1991, por volta das 20h30min, na residência localizada no módulo 3, nesta 
Cidade de Juína, foram efetuados 3 disparos de arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, marca 
Taurus, contra a vítima Sueli Peloi, produzindo-lhe os ferimentos que foram a causa de sua morte? 
Resposta: MAIORIA SIM 2º Quesito – O réu ADELMO RANHE PRIMO foi autor desses disparos? 
Resposta: MAIORIA SIM 3º Quesito – O jurado absolve o acusado ADELMO RANHE PRIMO? 
Resposta: MAIORIA SIM 4º Quesito – O réu ADELMO RANHE PRIMO cometeu o crime sob o 
domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, consistente em 
afirmar que iria embora com seu amante? Resposta: PREJUDICADO 5º Quesito – O réu 
ADELMO RANHE PRIMO praticou o crime por motivo torpe, consistente na vingança pelo 
adultério cometido pela vítima? Resposta: PREJUDICADO 6º Quesito – O réu ADELMO RANHE 
PRIMO praticou o crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima consistente em ter 
efetuado os disparos de arma de fogo à surpresa da vítima e em local fechado? Resposta: 
PREJUDICADO” (sic fls. 449) Os jurados, diante do lastro probatório apresentado em Sessão de 
Julgamento, concluíram pela absolvição do apelado Adelmo Ranhe Primo, acolhendo a versão da 
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defesa de exclusão da ilicitude pela legítima defesa da honra. Passo a análise da prova apresentada 
para os jurados, tendo em vista que o recurso cinge-se na hipótese de veredicto contrário a prova 
dos autos. O acusado em interrogatório perante o Conselho de Sentença confessou o homicídio, 
assumindo que disparou três tiros contra a sua esposa, tendo e vista que perdeu a noção da coisa 
(sic) quando a mesma confessou que iria embora da Cidade com o amante, Drº Sérgio [Delegado 
de Policia da cidade de Juína, que até então considerava como seu amigo, verbis: “Aí uns dias eu 
(fala incompreensível) e o meu filho me chamo: vamo sai um pouquinho pai? Vamo toma uma 
vervinha? Vamo! E, tomamo umas duas cervejas, enquanto isso a luz veio e fomo pra casa. 
Quando cheguei em casa, ele foi pra casa dele que a minha casa é na esquina, tinha um cômodo 
assim que ela fazia os trabalhos espíritas e ele morava mais no fundo. E, foi pra casa dele e eu 
cheguei na janela e percebi que ela estava trabalhando pra ele. Aí, tivemo uma discussão, a 
discussão foi pesada e falei, não quero que você (...) não falei que não queria mais serviço, num 
quero ver aqui em casa mais. Ela falou: olha, eu to só esperando ele volta de Cuiabá pra mim ir 
embora com ele. Aí, eu perdi a noção das coisas, fui lá peguei o revólver, não me recordo se tava 
na cinta, não lembro se peguei em casa, fui lá e dei três tiros nela. Ela tava pro lado de dentro da 
casa e eu pro lado de fora, uns três metros de distancia e pá pá pá foi três tiros rápido. Ela caiu e 
eu sai desorientado, eu tava andando lá pela rua e encontrei a casa dum amigo meu lá embaixo, 
pra baixo, contei pra ele, ele falo: vamo lá na casa dum amigo meu, ali em cima que ele tem 
telefone, é o gerente dos armazéns gerais ai de Juína. (...)” (sic fls. 564 e 565) A legítima defesa 
consiste em repelir agressão injusta, atual ou iminente, a direito próprio ou alheio, usando 
moderadamente dos meios necessários. Não há aqui, uma situação de perigo pondo em conflito 
dois ou mais bens, na qual um deles deverá ser sacrificado. Ao contrário, ocorre um efetivo ataque 
ilícito contra o agente ou terceiro, legitimando a repulsa. (CAPEZ, Fernando. “Curso de Direito 
Penal”, vol. I, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 552). Diante da análise do depoimento do acusado, 
mantido desde a fase investigativa, visualiza-se que confessou que disparou três tiros contra sua 
esposa, tendo em vista a perda do controle das emoções quando a mesma lhe confessou que estava 
abandonandoo para seguir com outro homem. A legítima defesa exige a presença dos seguintes 
requisitos para restar caracterizada: “a) agressão injusta; b) atual ou iminente; c) a direito próprio 
ou de terceiro; d) repulsa com meios necessários; e) uso moderado de tais meios; f) conhecimento 
da situação justificante (...). No caso de adultério, nada justifica a supressão da vida do cônjuge 
adúltero, não apenas pela falta de moderação, mas também devido ao fato de que a honra é um 
atributo de ordem personalíssima, não podendo ser considerada ultrajada por um ato imputável a 
terceiro, mesmo que este seja a esposa ou o marido adúltero.” (CAPEZ, ob. cit., p. 270 e 274) No 
caso que ora se examina, denota-se que o veredicto está evidentemente contrário a prova dos autos, 
pois o acusado confessou que matou a esposa, haja vista que, naquele momento, acometido de 
intensa ira, em total desequilíbrio de suas emoções, razão pela qual jamais pode ser considerada 
legítima defesa, sob pena de voltarmos aos primórdios da humanidade, conforme preceituava a Lei 
de Talião “olho por olho dente por dente”. Segundo o dicionário Aurélio, honra significa 
sentimento de dignidade própria que leva o indivíduo a procurar merecer e manter a consideração 
geral; pundonor, brio. (sic) A honra é atributo personalíssimo, não podendo ser maculada pela 
conduta desonrosa de outrem. Assim, não se pode considerar em legítima defesa o marido que 
perpetra violência contra a mulher que desonrou as obrigações maritais de convivência e fidelidade. 
Ainda, não constitui legítima defesa, ante o evidente excesso doloso, o disparo de 03 (três) tiros 
contra a mulher que comunica que abandonará o lar, por outro homem. A tese de legítima defesa da 
honra perdeu validade em razão da evolução social e que o direito tende a acompanhar essa 
evolução. Os direitos de homens e mulheres foram reconhecidos com equidade pela Constituição 
Federal de 1988, assim, a apli¬cabilidade da tese de legítima defesa da honra perdeu força por se 
demonstrar inconstitucional. A mitigação da tese de legítima defesa da honra ocorreu por uma 
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questão de igualdades de direitos entre homens e mulheres, normalmente quem solicitava o 
privilégio da legítima defesa da honra no tribunal do júri eram homens que haviam matado suas 
esposas, ou em razão de traição, ou em razão de abandono, assim, eles afirmavam que sua honra 
fora ferida e matavam a vítima como forma de se redimir para a sociedade. Por uma questão de 
direitos igualitários, o homem não poderia dispor da vida de sua esposa, nem mesmo se a cônjuge 
fosse adúltera, por não ter a posse sobre ela. Hoje a Constituição Federal equipara o direito do 
homem com o da mulher, proibindo discriminações de gêneros, desse modo, assim a tese da 
legítima defesa da honra, alegada por passionalista, seria considerada inconstitucional, sob o 
ângulo de que reduziria o cônjuge vítima a objeto de posse do cônjuge sobrevivente. Dessa forma, 
conforme analisado, percebe-se que a legítima defesa da honra perdeu força ao longo dos anos, 
principalmente após o texto do artigo 5º da Constituição Federal, o qual estabeleceu direitos 
igualitários entre homens e mulheres. Isso comprova que o direito acompanha ou tende a 
acompanhar a evolução social. Mudando a valoração social, renovam-se o entendimento 
doutrinário e social, por conseqüência segue as decisões dos Tribunais: "Não age em legítima 
defesa da honra quem, em razão de traição por adultério, mata o respectivo amante (...). (TJSC – 
ACr 01.000885-3 – 1ª C.Crim. – Rel. Des. Solon Deça Neves – J. 12.06.2001). "Hodiernamente, 
afigura-se inconcebível a tese da legítima defesa da honra, eis que não se pode admitir que a 
honra, bem em tese juridicamente protegido pela excludente de ilicitude, possa se sobrepujar à 
vida, bem supremo do ser humano". (TJMG – ACr 000.270.179-5/00 – 2ª C.Crim. – Rel. Des. 
Reynaldo Ximenes Carneiro – J. 09.05.2002) Tal entendimento foi mudado pela real observância 
dos elementos da legítima defesa. O cônjuge enganado não possui o direito vingar-se do meio mais 
cruel tendo outros meios para serem utilizados. Neste sentido, a orientação do Superior Tribunal de 
Justiça: “RESP. JÚRI. LEGITIMA DEFESA DA HONRA. VIOLAÇÃO AO ART. 25 DO CÓDIGO 
PENAL. SÚMULA 07 DO STJ. 1. Relata a denúncia haver o marido, incurso nas sanções do art. 
121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, efetuado diversos disparos contra sua mulher, de quem 
se encontrava separado, residindo ela, há algum tempo (mais de 30 dias), em casa de seus pais, 
onde foi procurada, ao que parece, em tentativa frustrada de reconciliação, e morta. 2. A 
absolvição pelo Júri teve por fundamento ação em legítima defesa da honra, decisão confirmada 
pelo Tribunal de Justiça, ao entendimento não ser aquela causa excludente desnaturada pelo fato 
de o casal estar separado, há algum tempo, e porque "a vítima não tinha comportamento 
recatado". 3. Nestas circunstâncias, representa o acórdão violação à letra do art. 25 do Código 
Penal, no ponto que empresta referendo à tese da legítima defesa da honra, sem embargo de se 
encontrar o casal separado há mais de trinta dias, com atropelo do requisito relativo à atualidade 
da agressão por parte da vítima. Entende-se em legítima defesa, reza a lei, quem, usando 
moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou 
de outrem. 4. A questão, para seu deslinde e solução, não reclama investigação probatória, com 
incidência da súmula 7 do STJ, pois de natureza jurídica. 5. Recurso conhecido e provido.” (REsp 
203.632/MS, Rel. Ministro FONTES DE ALENCAR, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2001, 
DJ 19/12/2002, p. 454)”. (sic) Em julgamento ocorrido em 1991, o Superior Tribunal de Justiça, já 
possuía este posicionamento: "RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DUPLO 
HOMICÍDIO PRATICADO PELO MARIDO QUE SURPREENDE SUA ESPOSA EM 
FLAGRANTE ADULTÉRIO. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE CONFIGURA LEGÍTIMA DEFESA 
DA HONRA. DECISÃO QUE SE ANULA POR MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS 
AUTOS (ART. 593, PARÁGRAFO 3º, DO CPP). Não há ofensa à honra do marido pelo adultério 
da esposa, desde que não existe essa honra conjugal. Ela é pessoal, própria de cada um dos 
cônjuges. O marido, que mata sua mulher para conservar um falso crédito, na verdade, age em 
momento de transtorno mental transitório, de acordo com a lição de Himenez de Asua (El 
Criminalista, Ed. Zavalia, B. Aires, 1960, T.IV, P.34), desde que não se comprove ato de 
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deliberada vingança. - O adultério não coloca o marido ofendido em estado de legítima defesa, 
pela sua incompatibilidade com os requisitos do art. 25, do Código Penal. - A prova dos autos 
conduz à autoria e à materialidade do duplo homicídio (mulher e amante), não à pretendida 
legitimidade da ação delituosa do marido. A lei civil aponta os caminhos da separação e do 
divórcio. Nada justifica matar a mulher que, ao adulterar, não preservou a sua própria honra. - 
Nesta fase do processo, não se há de falar em ofensa à soberania do Júri, desde que os seus 
veredictos só se tornam invioláveis, quando não há mais possibilidade de apelação. Não é o caso 
dos autos, submetidos, ainda, à regra do artigo 593, parágrafo 3º, do CPP. - Recurso provido para 
cassar a decisão do Júri e o acórdão recorrido, para sujeitar o réu a novo julgamento." (REsp 
1517/PR, Rel. Ministro JOSE CANDIDO DE CARVALHO FILHO, SEXTA TURMA, julgado em 
11/03/1991, DJ 15/04/1991, p. 4309) (sic) (g.n.) De outra parte, este entendimento, se acolhido, não 
irá impor ao Júri que decida de acordo com ele, ou seja, não há censura no sentido de não ter o 
conselho agido corretamente. Como assentado pelo Supremo Tribunal Federal, a soberania do 
veredicto do Júri não exclui a recorribilidade de suas decisões, mesmo porque, se no segundo 
julgamento o resultado for idêntico ao primeiro, com error in judicando, sepultada estará a questão, 
pelo menos à luz do art. 593, III, d, do CPP. A título de elucidação segue a brilhante orientação do 
Supremo Tribunal Federal prolatada nos tempos ditatoriais vividos pelo Brasil, ano de 1964, de 
autoria do Excelentíssimo Ministro Antonio Villas Boas, plenamente aplicável à atualidade: 
“HABEAS CORPUS PARA ANULAR ACÓRDÃO QUE, EM FACE DO FATO APURADO E DAS 
SUAS CIRCUNSTANCIAS, MANDOU O RÉU A NOVO JULGAMENTO. DENEGAÇÃO. A 
CONCEITUAÇÃO DA LEGITIMA DEFESA DA HONRA, SOBRANCEIRA AOS CRITÉRIOS DE 
ORDEM SUBJETIVA E, ANTES DE TUDO, UM TEMA DE NATUREZA JURÍDICA. O 
TRIBUNAL SUPERIOR PODE, COM A SUA VASTA EXPERIENCIA, MEDIANTE UMA SIMPLES 
ALTERAÇÃO DE PERSPECTIVA, DEMONSTRAR A INJUSTIÇA DO VEREDICTO, SEM 
OFENSA AO PRECEITO CONSTITUCIONAL QUE ASSEGURA A INVIOLABILIDADE DOS 
PRONUNCIAMENTOS DO JÚRI. E FOI O QUE NO CASO SE DEU. (HC 40181, Relator(a): 
Min. ANTONIO VILLAS BOAS, TRIBUNAL PLENO, julgado em 04/03/1964, ADJ DATA 07-05-
1964 PP- 00219)”. Por todo o exposto, dou provimento ao apelo interposto pelo Presentante 
Ministerial, para anular o julgamento do Tribunal do Júri, realizado na data de 25 de novembro de 
2009, em conformidade com o artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, submetendo o 
apelado a novo julgamento. Custas na forma da lei. É como voto. VOTO EXMO. SR. DES. 
MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA (REVISOR) Egrégia Câmara: O sistema do júri com as 
recentes modificações radicais na forma de consultar os jurados não permite aprofundar em 
questões técnicas para constatar se o julgamento contraria as provas dos autos. Na hipótese 
acusação e defesa defenderam duas teses: a primeira sustentando a tipificação do homicídio 
qualificado; e a segunda sustentando a excludente da legitima defesa da honra. É evidente que nos 
autos contem elementos de provas suficientes para analise das duas questões. O próprio recorrente 
ao elaborar as razões do apelo deixa bem claro a certa altura de sua fala ser a única alegação da 
defesa capaz de ser provado nos autos. E o que revela a manifestação de fls. 464; in verbis: “Pelo 
que se infere, o nobre conselho de sentença absolveu o recorrido, acatando a tese da legitima 
defesa da honra, única tese levanta pela defesa capaz de ensejar absolvição”. Nesse conceito é 
impossível declarar a existência de contrariedade no exame das provas. O quadro criminoso foi 
tratado durante toda a instrução do processo como homicídio privilegiado. O apelado, em síntese, 
matou sua companheira em razão do seu comportamento conjugal, quando ele descobriu que ela 
relacionava com um delegado de policia titular da delegacia onde ele era escrivão. Portanto, é 
indiscutível a falta de motivos para atribuir ao júri um julgamento defeituoso. O douto Procurador 
de Justiça em seu parecer, bem elaborado, ressalta a nova sistemática de se formular quesitos para 
resposta sobre as teses, tanto da acusação como da defesa. E assim, aumentou a faculdade de 
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absolver para os membros do conselho leigo segundo afirma o ilustre parecerista, fls. 498; in 
verbis: “Com a reforma da lei do júri, deixaram de existir os quesitos autônomos, que antes 
identificavam cada tese da defesa. Agora, com a pergunta simplificada, o jurado pode absolver o 
acusado ate mesmo por compaixão. No caso, os jurados acolheram a tese apresentada pela defesa, 
quiçá pelo fato de o crime ter ocorrido em uma cidade interiorana, no entanto, não encontrava-se 
divorciada das provas produzidas nos autos”. Por essa analise é insustentável a pretensão recursal 
intentada pelo representante do ministério publico. Não se nega que a tese da legitima defesa da 
honra ha muito tempo está encostada mas parece que com a nova sistemática de julgar ela voltou à 
tona. Diante do exposto, nego provimento ao recurso. É como voto. VOTO (PV) EXMO. SR. DES. 
PAULO DA CUNHA (VOGAL) Peço vista dos autos. EM 02-8-2011 JULGAMENTO NÃO 
CONCLUÍDO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO VOGAL. O RELATOR PROVEU O 
RECURSO MINISTERIAL E O REVISOR DESPROVEU.  VOTO (VISTA) EXMO. SR. DES. 
PAULO DA CUNHA (VOGAL) Eminentes Pares: também não acredito que a honra de 
determinado indivíduo possa ser atingida pela conduta imoral ou desonrosa de sua companheira. a 
propósito, no REsp. nº 203.632/MS, já citado pelo eminente Relator, destaca-se a afirmação do 
Ministro PAULO GALLOTTI, para quem "a honra é atributo pessoal, que não pode ser maculada 
por comportamento de terceiro, como no caso, uma vez que, quem teria a sua honra arranhada seria 
a própria vítima." Ademais, acrescento apenas que em julgado mais recente (HC nº 125.263-MG, 
julgado em 02/09/2010), a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou semelhante 
argumento, consignando que sequer admite-se tal tese (legítima defesa da honra) no ordenamento 
jurídico pátrio. Ante o exposto, com as breves considerações acima tecidas, acompanho 
integralmente o voto do Relator, dando provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo 
Ministério Público, para submeter o réu a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. É como 
voto. - ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA 
CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. 
MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. RUI 
RAMOS RIBEIRO (Relator), DES. MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA (Revisor) e DES. 
PAULO DA CUNHA (Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, 
REJEITARAM A PRELIMINAR. E NO MÉRITO, POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO 
AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. Cuiabá, 16 de agosto de 2011.  

DESEMBARGADOR MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - 
PRESIDENTE DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL  

DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO  
RELATOR 
 

 
4.1. CONFRONTO ANALÍTICO 
 
 Os dois julgados cuidam de situações juridicamente 

semelhantes. Nos dois feitos foi decidido se o acórdão que dá 

provimento ao recurso da acusação para incluir qualificadoras do 

homicídio na pronúncia é causa interruptiva da prescrição. As 

conclusões, todavia, foram diferentes. 
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 Para a decisão recorrida: 

Da leitura do inciso III, do artigo 117, do Código Penal, percebe-se a clara 
intenção do Legislador em punir recursos meramente procrastinatórios manejados pela Defesa. 
Desse modo, quando o réu recorre da decisão de pronúncia deve estar ciente de que, havendo 
confirmação em Segundo Grau de Jurisdição, a prescrição será interrompida.  

Entretanto, não é razoável que a interrupção da prescrição se opere quando o 
recurso é exclusivo da Acusação. Nesse sentido o posicionamento de Cleber Masson (com grifos 
nossos):  

“Inciso III - Decisão confirmatória da pronúncia; Essa forma de interrupção 
também é possível apenas nos crimes de competência do Tribunal do Júri, e ocorre quando o réu 
foi pronunciado, e contra essa decisão a defesa interpôs recurso em sentido estrito. (...) Essas 
duas causas interruptivas (pronúncia e decisão que a confirma) são justificáveis pela amplitude e 
pela extensão do procedimento dos crimes de competência do Tribunal do Júri, fatores que 
poderiam fomentar artimanhas processuais que levariam à impunidade pela prescrição”.1 1 
Masson, Cleber. Código Penal Comentado, 5ª ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Ed. Método, 
2017, p. 532.  

Na posição de Cleber Masson, confirma-se a interpretação de que o dispositivo 
previsto no artigo 117, inciso III, do Código Penal visa impedir que o réu se utilize de “artimanhas 
processuais que levariam à impunidade pela prescrição”. Não é o caso dos recursos exclusivos da 
Justiça Pública, quando o acusado não deu causa à procrastinação dos atos judiciais.  

Assim, entendo que Acórdão, em recurso exclusivo da Justiça Pública e que 
somente inclui qualificadoras na decisão de pronúncia, cujo mérito não foi objeto de 
questionamento, não é causa interruptiva da prescrição, não apenas por falta de expressa previsão 
legal, mas também por ofensa aos princípios do tantum devolutum quantum appellatum (recursos 
da Acusação), bem como pela vedação à analogia in malam partem e à reformatio in pejus, seja 
direta ou indireta.  

Ademais, não é minimamente razoável que entre a data da pronúncia 
(22/09/1993) e a realização do Tribunal do Júri (23/06/2016) tenha decorrido mais de 20 (vinte) 
anos, demora a que o réu, embora revel, não deu causa diretamente, pois, reitero, não recorreu das 
decisões que lhe foram contrárias.  
 

 Já para a decisão paradigma: 

O Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, visando a inclusão de 
uma qualificadora.  

Na data de 11 de abril de 2000, esta Corte julgou o recurso pelo não 
conhecimento (fls. 249 e 250 TJ).  

O Ministério Público interpôs recurso especial, tendo sido provido pelo 
Superior Tribunal de Justiça (fls. 285 a 289) na data de 28 de maio de 2002, com trânsito em 
julgado em 23 de agosto de 2002, determinando a apreciação do recurso em sentido estrito pelo 
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.  

Em 29 de outubro de 2002, esta Corte deu provimento ao recurso em sentido 
estrito interposto pelo Ministério Público (fls. 311 TJ) – 3ª causa interruptiva.  



35 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 
Recurso Especial n. 0052058-87.2017.8.26.0000 

 

35 

 

Em 25 de novembro de 2002, conforme certidão de fls. 313 TJ, transitou em 
julgado o acórdão, baixando-se os autos à Comarca de origem (fls. 313 TJ).  

Portanto, diante da análise das datas acima mencionadas denota-se que a 
primeira causa interruptiva da prescrição ocorreu com o recebimento da denúncia (25 de julho de 
1991), portanto, entre este lapso até a decisão de pronúncia (26 de abril de 1999) – segundo marco 
interruptivo – não houve o transcurso de 10 (dez) anos.  

Consoante dispõe o artigo 117 do Código Penal, o curso da prescrição 
interrompe: “I. pelo recebimento da denúncia ou queixa; II. pela pronúncia; III. pela decisão 
confirmatória da pronúncia.”  

No caso, entre os marcos interruptivos da prescrição, isto é, o recebimento da 
denúncia, a pronúncia e a decisão confirmatória da pronúncia, não decorreu o referido lapso de 10 
(dez) anos.  

O artigo 117, do Código Penal, prevê a decisão de pronúncia como causa 
interruptiva da prescrição, bem como, a decisão confirmatória da pronúncia, sendo que nesta 
hipótese cuida-se da decisão do tribunal que, julgando recurso oferecido pelo réu [ou acusação] 
contra a pronúncia confirma esta última (sic NUCCI, Guilherme de Souza. “Manual de Direito 
Penal”, 4ª edição, São Paulo: RT, 2008, p. 586). Ainda, segundo Flávio Augusto Monteiro de 
Barros: “A terceira causa, decisão confirmatória da pronúncia, também é exclusiva dos processos 
do júri. Ocorre quando o juiz pronuncia o réu e este recorre, mas o tribunal mantém a pronúncia. 
Esse acórdão confirmatório também interrompe a prescrição”. (“Direito Penal”, vol. I, São Paulo: 
Saraiva, 1999, p. 531)  

In casu, o recurso em sentido estrito foi interposto pelo Ministério Público, 
sendo que acrescentou qualificadoras à decisão de pronúncia, possuindo também o caráter de 
confirmatória da pronúncia, razão pela qual da data do julgamento do recurso em sentido estrito 
por este Tribunal de Justiça (29 de outubro de 2002) até o julgamento do acusado pelo Tribunal do 
Júri ocorrido na data de 25 de novembro de 2009, não decorreu o prazo de 10 (dez) anos, não 
restando caracterizado o transcurso do lapso prescricional da pretensão punitiva do Estado.  

Segue o ensinamento de Julio Fabbrini Mirabete, “Também interrompe o curso 
da prescrição a decisão confirmatória da pronúncia em razão do recurso da defesa. Não deixa 
também de ter força interruptiva a decisão do Tribunal em recuso da acusação (para a inclusão de 
uma qualificadora, p. ex.), ainda que não provido, se a pronúncia for mantida”. (“Código Penal 
Interpretado”, 5ª edição, 2005, p. 883).  

Segue o entendimento da Suprema Corte e do Superior Tribunal de Justiça:  
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PRESCRIÇÃO. EXCLUSÃO DE 

QUALIFICADORA EM ACORDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. 
MARCO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA DA 
CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. O acórdão que exclui qualificadora é, também, 
confirmatório da sentença de pronúncia, a teor do disposto no artigo 117, III do Código Penal. 
Daí interromper a prescrição. O marco inicial do prazo prescricional é, pois, a data da publicação 
do acórdão, não a data da sentença de pronúncia. Prescrição inocorrente. Recurso ordinário em 
habeas corpus não provido.” (RHC 99292, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, 
julgado em 29/09/2009, DJe-204 DIVULG 28-10-2009 PUBLIC 29-10-2009 EMENT VOL-02380-
03 PP-00561 RMDPPP v. 6, n. 32, 2009, p. 107- 110 RT v. 99, n. 892, 2010, p. 557-560 LEXSTF v. 
31, n. 371, 2009, p. 464-468)”.  

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CÂMARA COMPOSTA 
MAJORITARIAMENTE POR JUÍZES DE 1º GRAU CONVOCADOS. OBSERVÂNCIA DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 646/00. NULIDADE. 
NÃO-OCORRÊNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA PRESCRIÇÃO. NÃO-
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OCORRÊNCIA. MARCO INTERRUPTIVO. DECISÃO CONFIRMATÓRIA DA PRONÚNCIA 
(ART. 117, III, DO CP). TERMO INICIAL. DATA DA SESSÃO DO JULGAMENTO DO 
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO Nº 47749/2010 - CLASSE CNJ - 417 - 
COMARCA DE JUÍNA (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO) Fl. 7 de 20 TJ Fls.------ - 
RECURSO. ORDEM DENEGADA.  

1. Em sede de julgamento recursal proferido por Tribunal estadual, a 
inobservância da composição da Câmara julgadora constituída de acordo com as disposições 
estabelecidas na Constituição Federal e na legislação de regência é causa de nulidade, por 
violação do princípio do Juiz natural. Precedente da Terceira Seção do Superior Tribunal de 
Justiça. 2. A Terceira Seção, posteriormente reexaminando a matéria, sob outro enfoque, por 
maioria, entendeu que o poder decisório dos juízes convocados, com observância das disposições 
estabelecidas pela Constituição Federal e dentro dos parâmetros legais, deve ser equiparado ao 
dos desembargadores (HC 109.456/DF, Rel. Min. JANE SILVA, Desembargadora Convocada do 
TJMG, julgado em 25/3/09). 3. O marco interruptivo da prescrição previsto no inciso III do art. 
117 do Código Penal deve ocorrer na sessão em que o tribunal profere o julgamento do recurso, 
oportunidade em que as decisões dos tribunais tornam-se públicas, razão por que a partir desse 
momento deve fluir o novo prazo prescricional, e não da data da publicação do acórdão. 4. Ordem 
denegada. (HC 136.420/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, 
julgado em 19/08/2009, DJe 21/09/2009)  

Segundo Aníbal Bruno, o prazo prescritivo se conta sobre a inércia do poder 
público na repressão, justificando as causas interruptivas da prescrição da pretensão punitiva do 
Estado (BRUNO, Aníbal. “Direito Penal”, tomo 3, Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 217).  

Pelo exposto, rejeito a preliminar de prescrição suscitada pela defesa do acusado 
Adelmo Ranhe Primo.  
 
 
 Em síntese, enquanto para a decisão recorrida: 
  
 “Assim, entendo que Acórdão, em recurso exclusivo da Justiça Pública e 
que somente inclui qualificadoras na decisão de pronúncia, cujo mérito não foi objeto de 
questionamento, não é causa interruptiva da prescrição” 
 
 Para a decisão paradigma: 
  

In casu, o recurso em sentido estrito foi interposto pelo Ministério 
Público, sendo que acrescentou qualificadoras à decisão de pronúncia, possuindo também 
o caráter de confirmatória da pronúncia, razão pela qual da data do julgamento do recurso 
em sentido estrito por este Tribunal de Justiça (29 de outubro de 2002) até o julgamento do 
acusado pelo Tribunal do Júri ocorrido na data de 25 de novembro de 2009, não decorreu o 
prazo de 10 (dez) anos, não restando caracterizado o transcurso do lapso prescricional da 
pretensão punitiva do Estado.  

Segue o ensinamento de Julio Fabbrini Mirabete, “Também interrompe o 
curso da prescrição a decisão confirmatória da pronúncia em razão do recurso da defesa. 
Não deixa também de ter força interruptiva a decisão do Tribunal em recuso da acusação 
(para a inclusão de uma qualificadora, p. ex.), ainda que não provido, se a pronúncia for 
mantida”. (“Código Penal Interpretado”, 5ª edição, 2005, p. 883).  
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 Por seu acerto, deve prevalecer nestes autos o 

posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso, para 

reconhecer que a decisão que acolhe recurso do Ministério Público para 

incluir qualificadoras, configura a causa interruptiva da prescrição 

prevista no artigo 117, III, do Código Penal. 

  

5. DO PEDIDO 

 Diante do exposto, demonstrados a contrariedade à lei 

federal e o dissídio jurisprudencial, aguarda esta Procuradoria-Geral de 

Justiça o acolhimento do presente Recurso Especial por essa Egrégia 

Presidência, remetendo-se os autos para o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, para conhecimento e provimento, cassando-se o v. acórdão 

recorrido para, reconhecendo as causas interruptivas da prescrição 

previstas no artigo 117, inciso III, e § 1º, primeira parte, do Código 

Penal, afastar a extinção da punibilidade do acusado ADILSON 

AMÂNCIO DOS REIS.  

             São Paulo, 11 de julho de 2018. 

 
         LUIZ ANTONIO DO OLIVEIRA NUSDEO 

        PROCURADOR DE JUSTIÇA 
 
 

       JAIRO JOSÉ GÊNOVA 
        Promotor de Justiça 

           (Designado em 2ª Instância-Portaria 795/2014) 

 


