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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR VICE-PRESIDENTE DO EGRÉGIO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

 

 

 

 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos autos 

dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.756.620-SP (NUP 0013134-90.2015.8.26.0577), em que 

figura como recorrente ÉRICA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA, vem à presença de 

Vossa Excelência, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea a, da 

Constituição da República, no artigo 1.209, caput, e seguintes do Código de 

Processo Civil e no art. 321 do RISTF, interpor o presente RECURSO  

EXTRAORDINÁRIO , em face do v. acórdão da Colenda Quinta Turma do STJ, 

pelos seguintes motivos: 

 

 

 

• RESUMO DOS AUTOS 

 

 ÉRICA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA interpôs recurso especial, 

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

inconformada com o v. acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo, que manteve sua condenação, como incursa no art. 303, parágrafo único, c. 

c. o artigo 302, §1º, inciso I, e 306, §1º, inciso I, todos da Lei nº 9.503/97, em 
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concurso material (art. 69, CP), às penas  de, respectivamente, 1 ano e 2 meses de 

detenção, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa e 4 meses e 20 dias de 

suspensão da habilitação, substituída a pena prisional por duas restritivas de 

direitos. 

 Apresentadas as contrarrazões, o processamento do recurso 

especial foi admitido pela Col. Presidência da Seção Criminal do TJSP. 

 O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do 

recurso especial. 

 Em decisão monocrática de do Ministro Jorge Mussi, publicada em 

13/11/2018, foi dado “parcial provimento ao recurso especial, para suspender a 

determinação de imediata execução das penas restritivas de direitos imposta a 

recorrente, até que se verifique eventual trânsito em julgado da condenação 

proferida nos autos da ação penal n.  0013134-90.2015.8.26.0577⁄SP”. 

 Novamente irresignada, ERICA CRISTINA interpôs um agravo 

regimental, tendo a Col. Quinta Turma do STJ, em acórdão da Relatoria do Ministro 

Jorge Mussi (DJe 1/03/2019), negado o seu provimento e declarado a extinção da 

punibilidade da agravante: 

EMENTA 

  

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CRIMES DOS ARTIGOS 303 E 306 DO CTB. 

CONSUNÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO 

COMPROVAÇÃO. 

1. Para a comprovação da divergência faz-se necessário o 

cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com 

a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação 

diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação 

infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie, diante da falta de 

prequestionamento da matéria apontada no dissídio jurisprudencial. 

2. Não tendo sido demonstrada a divergência nos termos em 

que exigido pela legislação processual de regência (art. 1.029, § 1º, 

do NCPC, c⁄c art. 255 do RISTJ), não pode ser conhecido o 
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recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do 

permissivo constitucional. 

AUTORIA E MATERIALIDADE. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 

IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7 DA 

SÚMULA DO STJ. 

1. O Tribunal local, após aprofundada análise dos elementos colhidos 

no curso da instrução criminal, concluiu que restou provada a 

materialidade e a autoria que dão suporte à condenação da ré pelos 

crimes que lhe foram imputados pela denúncia, e entender de modo 

diverso, no intuito de abrigar o pleito defensivo de absolvição do 

acusado demandaria o revolvimento no material fático-probatório, 

providência exclusiva das instâncias ordinárias e vedada a este 

Sodalício em sede de recurso especial, ante o óbice do Enunciado n. 7 

da Súmula desta Corte. 

PETIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO 

DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. TRANSCURSO DO 

LAPSO TEMPORAL ENTRE OS MARCOS 

INTERRUPTIVOS. OCORRÊNCIA. 

1. Firmou-se no âmbito de ambas as Turmas que compõem a Terceira 

Seção deste Tribunal Superior o entendimento no sentido de que o 

acórdão que apenas confirma o decreto condenatório, como na 

hipótese, não constitui marco interruptivo da prescrição. 

2. Considerando que a peticionante foi condenada as penas de 8 meses 

de detenção e 2 meses e 20 dias de suspensão do direito de dirigir 

veículo pelo crime do artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro  e 

6 meses de detenção e 2 meses de suspensão do direito para dirigir 

veículo pelo crime do artigo 306 do mesmo diploma legal, o prazo a 

ser observado para o cálculo da prescrição da pretensão punitiva 

estatal é o previsto nos arts. 109, inciso VI do Estatuto Repressivo, 

qual seja, 3 anos. 

3. Fixado o prazo prescricional aplicável à espécie e considerando que 

a sentença condenatória foi publicada em 10⁄12⁄2015, resta verificado 

o transcurso do prazo prescricional, motivo pelo qual deve ser extinta 

a punibilidade da ré. 

4. Agravo regimental não provido, com declaração de extinção 

da punibilidade, por força da prescrição da pretensão punitiva estatal. 
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  Esta Procuradoria-geral de Justiça opôs embargos de 

declaração, para que fosse uma suprida a omissão na análise dos artigos art. 5º, 

caput e incisos II, XXXV e LIV, e 129, inciso I, ambos da Constituição Federal, uma 

vez que foi decidido que o acórdão confirmatório da condenação não interrompe a 

prescrição da pretensão punitiva. 

  Todavia, os embargos de declaração foram rejeitados pela Col. 

Quinta Turma do STJ, em acórdão assim ementado: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA 

DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 

1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios elencados no art. 619 

do Código de Processo Penal, torna inviável o acolhimento dos embargos 

declaratórios opostos. 

2. Na espécie, inexistem as omissões apontadas pelo Parquet, tendo o 

acórdão embargado apreciado a insurgência de forma clara e 

fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir 

o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento. 

3. A via adequada para a análise de suposta violação a dispositivo ou a 

princípio de natureza constitucional é o recurso extraordinário, ex vi do 

art. 102, inciso III, da Carta de 1988. 

4. Embargos de declaração rejeitados. 

  

  Assim decidindo, o v. acórdão contrariou o disposto nos artigos 

5º, caput (direito à segurança) e incisos II (ninguém será obrigado a fazer ou deixar 

de fazer alguma coisa senão em virtude de lei ) e XXXIX (princípio da legalidade), 

e 129, inciso I (titularidade do Ministério Público para o exercício da ação penal 

pública), ambos da Constituição Federal, autorizando a presente interposição, com 

base no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal. 
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• REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 

 

  O §3º do art. 102 da Constituição Federal, acrescentado pela 

Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 2004, e o artigo 1.035 do Código 

de Processo Civil, determinam que o recorrente demonstre a repercussão geral das 

questões constitucionais discutidas no recurso extraordinário interposto, a fim de 

que o Colendo Supremo Tribunal Federal analise a admissão do recurso. 

Consequentemente, se o tema tratado no recurso não oferecer a repercussão geral, 

o Tribunal Superior não conhecerá do inconformismo. 

  Para ser considerada de repercussão geral, nos termos do § 1º 

do artigo 1.035 do Código de Processo Civil, a questão arguida deverá ser analisada 

sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os 

interesses subjetivos do processo. 

  Sempre existirá a repercussão geral, como dispõe o art. 1.035 

§ 3º, do Código de Processo Civil, quando a decisão atacada for contrária a súmula 

ou jurisprudência dominante no Supremo Tribunal Federal. 

  No caso em exame, discute-se se o acórdão confirmatório da 

condenação interrompe o prazo da prescrição da pretensão punitiva. 

  Foram afetados o direito à segurança (art. 5º, caput, CF), a 

garantia do inciso II (ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 

coisa senão em virtude de lei) do artigo 5º, o princípio da legalidade (inciso XXXIX 

do art. 5º, CF) e a titularidade do Ministério Público para o exercício da ação penal 

pública (art. 129, inciso I, da Constituição Federal) pela prolação do acórdão do 

Superior Tribunal de Justiça e a adoção do entendimento de que o acórdão 

confirmatório da condenação não é marco interruptivo da prescrição da pretensão 

punitiva. 

  Eventual decisão do Pretório Excelso não terá apenas reflexo 

no presente feito. Efetivamente, afetará todos os processos criminais em que há 
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influência do acórdão confirmatório da condenação no cálculo da prescrição da 

pretensão punitiva. 

  Exsurge a relevância e o interesse público na apreciação do 

tema pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente do ponto de vista jurídico, uma 

vez que se discute um marco interruptivo do prazo da prescrição em matéria penal, 

que interfere diretamente no interesse da sociedade à segurança. 

 Frise-se que a Colenda Primeira Turma do Supremo Tribunal 

Federal tem o adotado o entendimento de que o acórdão confirmatório da 

condenação é causa interruptiva da prescrição da pretensão punitiva: 

 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO 

CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO 

DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

INÉRCIA DO ESTADO. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.  

1. A prescrição é, como se sabe, o perecimento da pretensão 

punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado. 

No art. 117 do Código Penal que deve ser interpretado de forma 

sistemática todas as causas interruptivas da prescrição 

demonstram, em cada inciso, que o Estado não está inerte.  

2. Não obstante a posição de parte da doutrina, o Código Penal não 

faz distinção entre acórdão condenatório inicial e acórdão 

condenatório confirmatório da decisão. Não há, sistematicamente, 

justificativa para tratamentos díspares.  

3. A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o que 

existe na confirmação da condenação é a atuação do Tribunal. 

Consequentemente, se o Estado não está inerte, há necessidade de 
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se interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo 

legal.  

4. Agravo regimental a que se nega provimento 

(RE 1194510 AgR, Relator(a):  Min. ALEXANDRE DE MORAES, 

Primeira Turma, julgado em 12/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO 

DJe-090 DIVULG 30-04-2019 PUBLIC 02-05-2019) 

 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO 

CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO 

DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

INÉRCIA DO ESTADO. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.  

1. A prescrição é, como se sabe, o perecimento da pretensão 

punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado. 

No art. 117 do Código Penal que deve ser interpretado de forma 

sistemática todas as causas interruptivas da prescrição 

demonstram, em cada inciso, que o Estado não está inerte.  

2. Não obstante a posição de parte da doutrina, o Código Penal não 

faz distinção entre acórdão condenatório inicial e acórdão 

condenatório confirmatório da decisão.  

Não há, sistematicamente, justificativa para tratamentos díspares. 

3. A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o que 

existe na confirmação da condenação é a atuação do Tribunal. 

Consequentemente, se o Estado não está inerte, há necessidade de 

se interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo 

legal.  

4. Agravo regimental a que se nega provimento 
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(RE 1182718 AgR, Relator(a):  Min. ALEXANDRE DE MORAES, 

Primeira Turma, julgado em 15/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO 

DJe-060 DIVULG 26-03-2019 PUBLIC 27-03-2019) 

 

Ementa: HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 

PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE 

SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE INTERROMPE O CURSO DO 

PRAZO PRESCRICIONAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. 

POSSIBILIDADE. 

1. A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o acórdão 

que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar 

pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo 

prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 

Acrescente-se que a decisão proferida pelo Tribunal em sede de 

apelação substitui a sentença recorrida, consoante reiteradamente 

proclamado em nossa legislação processual (art. 825 do CPC/1939; 

art. 512 do CPC/1973; art. 1.008 do CPC/2015). Entendimento 

firmado à unanimidade pela Primeira Turma.  

2. Manutenção da posição majoritária do STF. No julgamento do HC 

126.292/SP (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 

17/5/2016), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que a 

execução provisória de condenação penal confirmada em grau de 

apelação, ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário, 

não compromete o princípio constitucional da presunção de 

inocência. Esse entendimento foi confirmado no julgamento das 

medidas cautelares nas ADCs 43 e 44 (julgadas em 5/10/2016), 

oportunidade na qual se decidiu, também, pelo indeferimento do 

pedido de modulação dos efeitos. No exame do ARE 964.246 (Rel. 

Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 25/11/2016), pelo rito da 
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repercussão geral, essa jurisprudência foi também reafirmada. 3. 

Habeas corpus denegado. 

 

(HC 138088, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ 

Acórdão:  Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado 

em 19/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-268 DIVULG 24-11-

2017 PUBLIC 27-11-2017) 

 

 Assim, preenchido o requisito da Repercussão Geral em relação ao 

tema objeto do presente Recurso Extraordinário. 

 

 

 

• CONTRARIEDADE À CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 Dispõem os dispositivos constitucionais citados: 

 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 

no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

 ... 

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 

senão em virtude de lei; 

 ... 

 XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem 

prévia cominação legal”. 
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 “Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 

I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei”. 

 

 A prescrição é uma causa extintiva da punibilidade (artigo 107, 

inciso IV, do Código Penal), na qual o Estado perde o direito de punir por sua inércia 

ou inatividade no decurso do tempo. 

 Tal instituto deve ser interpretação á luz da Constituição Federal, 

porque influi diretamente nas garantias do cidadão à segurança e à legalidade, bem 

como no exercício da ação penal pelo Ministério Público, assim como, no caso de 

condenação, na execução da pena aplicada. 

 Assim é, por exemplo, quando trata da imprescritibilidade dos 

crimes de racismo (art. 5º, inciso XLII, CF) e decorrente de ação de grupos 

armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático 

(art. 5º, inciso XLIV, CF). 

 Além disso, a existência do instituto assegura ao cidadão que o jus 

puniendi será exercido dentro de um prazo razoável, uma vez que um dos 

fundamentos da prescrição, nos termos da Teoria da Prevenção Geral, reside no 

fato de que o tempo apaga a lembrança do delito e suas consequências morais no 

seu seio da sociedade (cf. JOSÉ HENRIQUE PIERANGELI e EUGÊNIO RAÚL 

ZAFFARONI, Manual de Direito Penal Brasileiro, Parte Geral, São Paulo, ed. Revista 

dos Tribunais, 2ª edição, 1999, pg. 753).  

 No presente feito, a sentenciada ÉRICA foi condenada como incursa 

no art. 303, parágrafo único, c.c. o artigo 302, §1º, inciso I, e 306, §1º, inciso I, 

todos da Lei nº 9.503/97, em concurso material (art. 69, CP), às penas de, 

respectivamente, 1 ano e 2 meses de detenção, em regime inicial aberto, e 10 dias-

multa e 4 meses e 20 dias de suspensão da habilitação, substituída a pena prisional 

por duas restritivas de direitos. 
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 Em virtude da substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos, não se viabilizou a sua execução, em face da vedação do artigo 

147 da Lei das Execuções Penais: 

 Art. 147. Transitada em julgado a sentença que aplicou a pena 

restritiva de direitos, o Juiz da execução, de ofício ou a 

requerimento do Ministério Público, promoverá a execução, 

podendo, para tanto, requisitar, quando necessário, a colaboração 

de entidades públicas ou solicitá-la a particulares”. 

 

 O Eg. Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, tem entendido 

que não é viável a execução da pena restritiva de direitos antes do trânsito em 

julgado da condenação:  

AGRAVOS REGIMENTAIS NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM 

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENA RESTRITIVA 

DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 24/STF. 

APLICABILIDADE DE FATOS PRATICADOS ANTERIORMENTE. 

POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVOS 

IMPROVIDOS. 

1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto 

à aplicabilidade do entendimento consolidado na Súmula Vinculante 

24/STF aos fatos praticados anteriormente à sua edição, por se 

tratar de mera consolidação de interpretação da lei. 

2. Ressalvada compreensão pessoal diversa, a Terceira 

Seção, no julgamento do EResp 1.619.087/SC, na sessão de 

14/06/2017, adotou a orientação em relação à 

impossibilidade de execução provisória da pena restritiva 

de direitos, sendo indispensável, em tais casos, o trânsito 

em julgado da sentença penal condenatória, nos termos do 

art. 147 da Lei de Execução Penal. 

3. Tal entendimento foi reafirmado pela Terceira Seção desta Corte 

com o julgamento no AgRg no HC 435.092/SP. 

4. Agravos regimentais improvidos. 
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(AgRg nos EREsp 1699768/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, 

TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2019, DJe 20/03/2019) 

 

 

 O Ministério Público, como titular da ação penal pública (artigo 129, 

inciso I, da Constituição Federal), cabe a fiscalização da execução penal (artigo 68, 

inciso II, alínea “a”, da Lei nº 7.210/84)., inclusive da pena restritiva de direitos, e 

tomar as providencias necessárias ao processo executivo. 

 Todavia, a impossibilidade da execução imediata da pena restritiva 

de direitos inviabilizou o exercício dessa função institucional do Ministério Público, 

prevista no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal. Como titular da ação penal 

pública incumbe também ao Ministério Público a promoção da execução da pena 

aplicada, no caso, a restritiva de direitos.  

 Mas não é só. 

  Dispõe o art. 117, inciso IV, do CP: 

 “Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: (Redação dada 

pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)  

(...) 

 IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios 

recorríveis”. 

 

  Sua anterior redação previa como única causa interruptiva a 

sentença condenatória recorrível. 

  Com a alteração de sua redação, surgiu o atual questionamento, se 

o acórdão confirmatório da condenação também interrompe a prescrição ou se 

apenas que condenatória tem esse efeito. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art117
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art117
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  Em primeiro lugar, o acórdão substitui a sentença, em todos os 

efeitos, como dispõe o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.008: 

 Art. 1.008. O julgamento proferido pelo tribunal 

substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto do 

recurso. 

 

  Como ensina HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, 

 “O efeito substitutivo é atribuído pelo art. 1.008 do NCPC aos 

recursos em geral. Consiste ele na força do julgamento de qualquer 

recurso de substituir, para todos os efeitos (grifo meu), para todos 

os efeitos, a decisão recorrida, nos limites de impugnação. Trata-se de 

um derivativo do efeito devolutivo. Se ao órgão ad quem é dado 

reexaminar e redecidir a matéria cogitada no decisório impugnado, 

torna-se necessário que somente um julgamento a seu respeito 

prevaleça no processo. A última decisão, portanto, i.e. , a do recurso, é 

eu prevalecerá” (cf. Novo Código de Processo Civil Anotado, Rio de 

Janeiro, Forense, 2016, 20ª ed. Revista e atualizada, p. 1.008). 

 

   O efeito substitutivo já estava presente no antigo Código de 

Processo Civil, em seu art. 512, assim analisado por NELSON NERY: 

 “Segundo o CPC 512, a decisão a respeito do mérito do recurso 

substitui integralmente a decisão recorrida. Assim, somente se poderá 

cogitar de efeito substitutivo do recurso quando este for conhecido e 

julgado pelo mérito, pois do contrário não terá havido 

pronunciamento da instância recursal sobre o acerto ou desacerto da 

decisão recorrida. Conhecido o recurso, pelo juízo de admissibilidade 

positivo, passando-se ao exame do mérito recursal, haverá efeito 

substitutivo do recurso quando: a) em qualquer hipótese (error in 

iudicando ou in procedendo) for negado provimento ao recurso; b) em 

caso de error in iudicando, for dado provimento ao recurso” (cf. Teoria 
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Geral dos Recursos, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 6ª ed. 

Atualizada, ampliada e reformulada, p. 488). 

 

  Como se extrai do efeito substitutivo dos recursos, o julgamento 

do mérito pelo Tribunal substitui a sentença para todos os efeitos. A 

sentença condenatória é substituída pelo acórdão que a confirma como 

título executório.  

  E um dos seus efeitos é a interrupção da prescrição da pretensão 

punitiva, com base no art. 117, inciso IV, do Código Penal. 

  Nesse sentido concluiu a Colenda Primeira Turma do Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do HABEAS CORPUS nº 138088 / RJ, em voto do 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES;  

“A prescrição é, como se sabe, o perecimento da pretensão 

punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado.  

No art. 117 do Código Penal – que deve ser interpretado de 

forma sistemática – todas as causas interruptivas da prescrição 

demonstram, em cada inciso, que o Estado não está inerte. Confira-se: 

a decisão da pronúncia interrompe a prescrição (inciso II); a decisão 

confirmatória da pronúncia também interrompe a prescrição (inciso 

III); e, na sequência, de forma genérica, o inciso IV apresenta como 

causa interruptiva “a publicação da sentença ou acórdão 

condenatórios recorríveis”.  

Não obstante a posição de parte da doutrina, o Código Penal não 

faz distinção entre acórdão condenatório inicial e acórdão 

condenatório confirmatório da decisão. E nem seria razoável fazê-lo. 

Veja-se, pelos seguintes exemplos, em que resultaria essa distinção: 

(a) um indivíduo é absolvido em primeira instância e vem a ser 

condenado pelo Tribunal – nesse caso, o acórdão teria força para 

interromper a prescrição; (b) um indivíduo é condenado em primeiro 

grau e vem a ser também condenado em segundo grau (ou seja, com 

uma certeza ainda maior) – esse acórdão seria ignorado para efeitos 
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prescricionais. Não há, sistematicamente, justificativa para 

tratamentos díspares. A ideia de prescrição está vinculada à inércia 

estatal e o que existe na confirmação da condenação, muito pelo 

contrário, é a atuação do Tribunal. 

Consequentemente, se o Estado não está inerte, há necessidade 

de se interromper a prescrição para o cumprimento do devido 

processo legal.  

Esse entendimento se reforça ainda mais com a constatação de 

que a Lei 11.596/2007 alterou a redação do inciso IV do art. 117 do 

Código Penal, acrescentando ao termo “sentença condenatória”, como 

fator de interrupção dessa prescrição, a expressão “acórdão 

condenatório”. O propósito da modificação emerge da leitura da 

Justificação do Projeto de Lei nº 401/2003 (publicação no Diário do 

Senado Federal nº 153, em 24/9/2003), que culminou na edição da 

Lei 11.596/2007: 

A alteração proposta produz impacto na denominada 

prescrição intercorrente ou superveniente (art. 110, § 1º, do 

Código Penal), que ocorre após a prolação da sentença 

condenatória recorrível. Pretende-se evitar, com efeito, a 

interposição de recursos meramente protelatórios às instâncias 

superiores, uma vez que a publicação do acórdão condenatório 

recorrível, doravante, interromperá o prazo prescricional, 

zerando-o novamente. 

Sabemos que, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, 

tem prevalecido o entendimento de que o acórdão confirmatório 

da condenação de primeira instância não é causa interruptiva da 

prescrição, justamente por conta da ausência de expressa 

previsão legal. A presente proposição, nesse sentido, contribuirá 

para dirimir os conflitos de interpretação, consolidando a posição 

mais razoável, de que o acórdão confirmatório da sentença 

recorrível também interrompe o prazo da prescrição 

intercorrente. 

Note-se bem que a interrupção da prescrição dar-se-á pela 

simples condenação em segundo grau, seja confirmando 

integralmente a decisão monocrática, seja reduzindo ou 
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aumentando a pena anteriormente imposta . Assim, diminuir-se-

ão as possibilidades de ocorrência da prescrição intercorrente 

pela estratégia de interposição dos Recursos Extraordinário e 

Especial, posto que a contagem do prazo prescricional será 

renovada a partir do acórdão condenatório, qualquer que seja a 

pena fixada pelo tribunal. 

Acrescente-se que não se pode desconsiderar o “efeito 

substitutivo” das decisões passíveis de reforma no âmbito recursal 

(arts.  1.008 do CPC/2015 e 512 do CPC/1973). Conforme bem 

destacado pelo Ministro MARCO AURÉLIO na decisão em que apreciou 

o pedido de liminar, na parte em que cita excerto de voto proferido no 

julgamento do RE 751.394/MG (Vol. 33 – fls. 3-4): 

 A única colocação que faço é a seguinte: a sentença existe como 

título condenatório? Não. Ela foi substituída, a teor do disposto no 

artigo 512 do Código de Processo Civil – aplicável, subsidiariamente –

, pelo acórdão. O que se executará será o acórdão e não a sentença. Por 

isso, a meu ver, a Lei nº 11.596/2007 apenas explicitou, no inciso IV 

do artigo 117 do Código Penal, o acórdão como fator interruptivo da 

prescrição, que poderia ser impugnado, como o foi. Estamos diante de 

recurso extraordinário. Não sei se houve a protocolação também do 

especial para o Superior Tribunal de Justiça. Por isso, penso que não 

cabe desprezar o acórdão como fator interruptivo.  

Nessa linha, precisas as lições de FREDERICO MARQUES: 

 “Na apelação plena, a decisão de segundo grau substituirá a 

decisão apelada (cf. Código de Processo Civil, art. 825). Donde 

concluir-se que a decisão do juízo ad quem, na apelação, ‘è l’unica 

sentenza che decide la causa’ , ainda que confirme a sentença apelada, 

pouco importando que o acórdão emanado do juízo do recurso adote 

iguais fundamentos aos da sentença recorrida” (Elementos de Direito 

Processual Penal – Volume IV, 2. ed., Campinas: Millenium, 2000, pp. 

268-269; anota-se que o dispositivo legal mencionado é do CPC de 

1939, todavia reproduzido nos diplomas processuais que o 

sucederam – art. 512 do CPC/1973 e art. 1.008 do CPC/2015).  

Ainda, tendo em conta que o denominado “acórdão 

confirmatório da condenação” se configura formal e materialmente 
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como ato condenatório, PAULO QUEIROZ assim arremata os motivos 

pelos quais ele interromperá a prescrição: 

 Primeiro, porque esta lei [Lei 11.596/2007] não faz distinção 

entre acórdão condenatório e confirmatório da sentença 

condenatória, distinção que é própria da decisão de pronúncia, por 

outras razões; no particular a distinção é arbitrária, portanto. 

Segundo, porque o acórdão que confirma a sentença condenatória a 

substitui. Terceiro, porque este acórdão é tão condenatório quanto 

qualquer outro. Quarto, porque a distinção implicaria conferir a este 

acórdão efeito próprio de absolvição. Quinto, porque não faria sentido 

algum que o acórdão que condenasse pela primeira vez interrompesse 

o prazo prescricional e o acórdão que mantivesse a condenação 

anteriormente decretada não dispusesse desse mesmo poder. (Curso 

de Direito Penal – Parte Geral, 9. ed., Salvador: JusPodivm, 2013, p. 

609). 

 Por esses fundamentos, afasto a prescrição”. 

 

  ROGÉRIO GRECO acompanha a doutrina de PAULO QUEIROZ, 

citado nesse julgado do STF, no sentido de que o acórdão que confirma a sentença 

condenatória também interrompe a prescrição da pretensão punitiva (cf. Código 

Penal Comentado, versão digital, Niterói, ed. Impetus, 11ª ed., 2017, p. 510). 

 

  Exsurge a violação à Constituição Federal pela prolação do v. 

acórdão recorrido, com afronta ao princípio da legalidade (art. 5º, incisos II e 

XXXIX). 

 

  O princípio da legalidade é um dos fundamentos do Estado 

Democrático de Direito. JOSÉ AFONSO DA SILVA1 ressalta que deve “ser destacada 

a relevância da lei no Estado Democrático de Direito, não apenas quanto ao seu 

                                        
1 ‘Curso de Direito Constitucional Positivo’, 35ª ed, São Paulo, Malheiros: 2012; p. 121 
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conceito formal de ato jurídico abstrato, geral, obrigatório e modificativo da ordem 

jurídica existente, mas também à sua função de regulamentação fundamental, 

produzida segundo um procedimento constitucional qualificado”. 

    IRENE PATRÍCIA NOHARA2 também vincula o princípio ao Estado 

de Direito: “o princípio da legalidade é alicerce do Estado de Direito. O enunciado 

genérico da legalidade encontra-se no art. 5º, II, da Constituição Federal, que 

estatui: ‘ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 

virtude de lei’ ”.  

     No caso do Direito Penal, o princípio da legalidade assume uma 

vertente ainda mais restrita: o princípio da reserva legal. Por esse princípio, não há 

crime sem lei que o defina, nem pena sem cominação legal (art. 5º, XXXIX, CF). 

JOSÉ HENRIQUE PIERANGELI3, citando ALBERTO SILVA FRANCO, acrescenta: “a 

reserva da lei, propugnada pela norma constitucional, deve ser entendida como 

reserva absoluta e não relativa, e a reserva absoluta, enquanto se traduz numa 

garantia do cidadão, exclui que se possa atribuir, em matéria penal, o poder 

normativo a uma fonte de grau normativo subalterno ao da lei”. 

  Ora, se o artigo 117, inciso IV, do Código Penal prevê que o acórdão 

confirmatório da condenação interrompe a prescrição, o Superior Tribunal de Justiça 

não pode afastar sua vigência, salvo eventual declaração de inconstitucionalidade, 

nos moldes do art. 97 da CF (cláusula da reserva de plenário). 

  Da mesma forma, ao afastar a melhor interpretação do inciso IV do 

art. 117 do CP, também ofendeu o princípio constitucional da proteção efetiva da 

norma penal. 

  Evidente que essa interpretação carece de justificativa 

constitucional. 

                                        
2 ‘Direito Administrativo’, 6ª ed, São Paulo: Atlas, 2016, p. 67. 
3‘Código Penal Comentado’ – 1ª Ed – São Paulo: Verbatin, 2013, p. 1219. 



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 
20 

 

  O inciso IV do art. 117 do Código Penal deita raiz no princípio 

constitucional da efetiva proteção penal, assim disposto: 

 

 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes”. 

  

  O princípio da proibição de proteção insuficiente, previsto no art. 

5º, caput, da Constituição Federal, consubstancia-se em um componente da 

vedação de omissão, por parte do Estado, na salvaguarda de direitos fundamentais 

(vida, integridade física, patrimônio etc.). 

  Não é outra a docência de J.J. GOMES CANOTILHO: 

 “O sentido mais geral da proibição de excesso é, como se acaba 

de ver, este: evitar cargas coactivas excessivas ou actos de 

ingerência desmedidos na esfera jurídica dos particulares. Há, 

porém, um outro lado da proteção que, em vez de salientar o 

excesso,  releva a proibição por defeito (Untermassverbot). Existe 

um defeito de proteção quando as entidades sobre quem recai um 

dever de proteção (Schutzpflicht) adoptam medidas insuficientes 

para garantir uma proteção constitucionalmente adequada dos 

direitos fundamentais. Podemos formular esta ideia usando uma 

formulação positiva: o estado deve adotar medidas suficientes, de 

natureza normativa ou de natureza material, conducente a uma 

proteção adequada e eficaz dos direitos fundamentais.” (cf. Direito 

Constitucional e Teoria da Constituição, Coimbra, 2003, 7ª ed., 

Almedina, pág. 273). 



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 
21 

 

 

  No âmbito penal, o princípio da proporcionalidade se expressa por 

meio da vedação da proteção deficiente (art. 5º, caput, da CF). Veja-se o 

entendimento do Supremo Tribunal Federal: 

 

HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DESMUNICIADA. (A) 

TIPICIDADE DA CONDUTA. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS 

PENAIS. MANDADOS CONSTITUCIONAIS DE CRIMINALIZAÇÃO E MODELO 

EXIGENTE DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS EM MATÉRIA 

PENAL. CRIMES DE PERIGO ABSTRATO EM FACE DO PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE ARMA 

DESMUNICIADA. ORDEM DENEGADA. 1. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE 

DAS LEIS PENAIS. 1.1. Mandados constitucionais de criminalização: A 

Constituição de 1988 contém significativo elenco de normas que, em 

princípio, não outorgam direitos, mas que, antes, determinam a 

criminalização de condutas (CF, art. 5º, XLI, XLII, XLIII, XLIV; art. 7º, X; 

art. 227, § 4º). Em todas essas é possível identificar um mandado de 

criminalização expresso, tendo em vista os bens e valores envolvidos. Os 

direitos fundamentais não podem ser considerados apenas proibições de 

intervenção (Eingriffsverbote), expressando também um postulado de 

proteção (Schutzgebote). Pode-se dizer que os direitos fundamentais 

expressam não apenas uma proibição do excesso (Übermassverbote), 

como também podem ser traduzidos como proibições de proteção 

insuficiente ou imperativos de tutela (Untermassverbote). Os mandados 

constitucionais de criminalização, portanto, impõem ao legislador, para 

seu devido cumprimento, o dever de observância do princípio da 

proporcionalidade como proibição de excesso e como proibição de 

proteção insuficiente. 1.2. Modelo exigente de controle de constitucionalidade 

das leis em matéria penal, baseado em níveis de intensidade: Podem ser 
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distinguidos 3 (três) níveis ou graus de intensidade do controle de 

constitucionalidade de leis penais, consoante as diretrizes elaboradas pela doutrina 

e jurisprudência constitucional alemã: a) controle de evidência (Evidenzkontrolle); 

b) controle de sustentabilidade ou justificabilidade (Vertretbarkeitskontrolle); c) 

controle material de intensidade (intensivierten inhaltlichen Kontrolle). O Tribunal 

deve sempre levar em conta que a Constituição confere ao legislador amplas 

margens de ação para eleger os bens jurídicos penais e avaliar as medidas 

adequadas e necessárias para a efetiva proteção desses bens. Porém, uma vez que 

se ateste que as medidas legislativas adotadas transbordam os limites impostos pela 

Constituição – o que poderá ser verificado com base no princípio da 

proporcionalidade como proibição de excesso (Übermassverbot) e como proibição 

de proteção deficiente (Untermassverbot) –, deverá o Tribunal exercer um rígido 

controle sobre a atividade legislativa, declarando a inconstitucionalidade de leis 

penais transgressoras de princípios constitucionais. 2. CRIMES DE PERIGO 

ABSTRATO. PORTE DE ARMA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALDIADE. A Lei 

10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) tipifica o porte de arma como crime de 

perigo abstrato. De acordo com a lei, constituem crimes as meras condutas de 

possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, 

ceder, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de 

fogo. Nessa espécie de delito, o legislador penal não toma como pressuposto da 

criminalização a lesão ou o perigo de lesão concreta a determinado bem jurídico. 

Baseado em dados empíricos, o legislador seleciona grupos ou classes de ações que 

geralmente levam consigo o indesejado perigo ao bem jurídico. A criação de crimes 

de perigo abstrato não representa, por si só, comportamento inconstitucional por 

parte do legislador penal. A tipificação de condutas que geram perigo em abstrato, 

muitas vezes, acaba sendo a melhor alternativa ou a medida mais eficaz para a 

proteção de bens jurídico-penais supraindividuais ou de caráter coletivo, como, por 

exemplo, o meio ambiente, a saúde etc. Portanto, pode o legislador, dentro de suas 

amplas margens de avaliação e de decisão, definir quais as medidas mais adequadas 

e necessárias para a efetiva proteção de determinado bem jurídico, o que lhe 
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permite escolher espécies de tipificação próprias de um direito penal preventivo. 

Apenas a atividade legislativa que, nessa hipótese, transborde os limites da 

proporcionalidade, poderá ser tachada de inconstitucional. 3. LEGITIMIDADE DA 

CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE ARMA. Há, no contexto empírico legitimador da 

veiculação da norma, aparente lesividade da conduta, porquanto se tutela a 

segurança pública (art. 6º e 144, CF) e indiretamente a vida, a liberdade, a 

integridade física e psíquica do indivíduo etc. Há inequívoco interesse público e 

social na proscrição da conduta. É que a arma de fogo, diferentemente de outros 

objetos e artefatos (faca, vidro etc.) tem, inerente à sua natureza, a característica 

da lesividade. A danosidade é intrínseca ao objeto. A questão, portanto, de possíveis 

injustiças pontuais, de absoluta ausência de significado lesivo deve ser aferida 

concretamente e não em linha diretiva de ilegitimidade normativa. 4. ORDEM 

DENEGADA (STF, HC 102087, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ 

Acórdão:  Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/02/2012, DJe-

159 DIVULG 13-08-2012 PUBLIC 14-08-2012 REPUBLICAÇÃO: DJe-163 DIVULG 20-

08-2013 PUBLIC 21-08-2013 EMENT VOL-02699-01 PP-00001). 

 

  E não é demais lembrar que o art. 5º, caput, da Constituição Federal 

deixa manifesto que é garantia de todos os brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade. 

  É válido concluir que o Estado-juiz tem o poder-dever de considerar, 

negativa ou positivamente, todas as particularidades que envolvem, no caso 

concreto, a lesão a determinado bem jurídico penalmente tutelado, sem que possa 

desprezar circunstâncias que revelam maior lesividade do comportamento, salvo se 

inerentes ao próprio tipo penal. 

  A despeito dessas normas constitucionais e de ter sido provocado 

para se manifestar sobre o tema, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça adotou o 
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entendimento de que o acórdão confirmatório da condenação não interrompe o 

curso do lapso prescricional, afirmando: 

 “Finalmente, em relação à prescrição da pretensão punitiva do 

Estado, consta nos autos que a peticionante foi condenada às penas de 

8 meses de detenção e 2 meses e 20 dias de suspensão do direito de 

dirigir veículo pelo crime do artigo 303 do Código de Trânsito 

Brasileiro e de 6 meses de detenção e 2 meses de suspensão do direito 

para dirigir veículo pelo crime do artigo 306 do mesmo diploma legal, 

penas que foram substituídas por duas restritivas de direitos. 

 A sentença foi mantida pela Corte estadual, em recurso exclusivo 

da defesa. 

 No caso, a condenação já transitou em julgado para o Parquet, o 

que permite a consideração da pena imposta à acusada para fins de 

cálculo do prazo prescricional. Ademais, mister destacar que se 

firmou no âmbito de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção 

deste Tribunal Superior o entendimento no sentido de que o acórdão 

que apenas confirma o decreto condenatório, como na hipótese, 

não constitui marco interruptivo da prescrição, consoante se extrai 

dos seguintes julgados: 

AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO EM 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO 

DA PUNIBILIDADE. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA 

CONDENAÇÃO, MAS QUE MAJOROU A PENA APLICADA. NÃO 

OCORRÊNCIA DE NOVO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. 

PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. 

1. Nos termos do art. 117 do Código Penal, o prazo 

prescricional interrompe-se pela publicação da sentença ou 

acórdão condenatórios recorríveis. O acórdão que confirma a 

condenação, mas majora ou reduz a pena, não constitui novo marco 

interruptivo da prescrição. Precedentes: AgRg nos EDcl no AgRg no 

Ag 1.112.682⁄SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 

SEXTA TURMA, julgado em 1º⁄3⁄2016, DJe 9⁄3⁄2016; AgRg no AgRg 

no REsp 1.393.682⁄MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE 

ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 28⁄4⁄2015, DJe 6⁄5⁄2015, 
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HC 243.124⁄AM, Rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 

DJe 20⁄8⁄2012 . 

2. Hipótese em que o agravado foi condenado a penas superiores a 

4 e inferiores a 8 anos de reclusão, incidindo, portanto, o 

prazo prescricional de 12 anos, nos termos do disposto no art. 109, 

inciso III, do Código Penal. 

3. Da última causa interruptiva da prescrição, a publicação 

da sentença condenatória, em 24⁄1⁄2002, até a decisão 

agravada, observa-se o transcurso de mais de 12 anos para ambos 

os crimes imputados ao réu. Não tendo sido iniciado o cumprimento 

da pena nem tendo ocorrido nenhuma outra causa interruptiva, 

está caracterizada a prescrição. 

Agravo regimental improvido. 

(AgRg no RE nos EDcl no REsp 1301820 ⁄ RJ, Rel. 

Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, Julgado 

em 16⁄11⁄2016, DJe 24⁄11⁄2016) 

  

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL 

EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. CONDENAÇÃO. 

ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. FATO POSTERIOR À LEI N. 

11.596⁄2007. IRRELEVÂNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. 

NÃO OCORRÊNCIA. 

1. Mesmo em se tratando de fatos posteriores à alteração do 

art. 117, IV, do Código Penal pela Lei n. 11.596⁄2007, é firme 

a jurisprudência desta Corte no sentido de que o acórdão que 

dá parcial provimento a recurso defensivo, confirma a condenação 

e reduz a pena aplicada não constitui marco interruptivo 

da prescrição. 2. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg no REsp 1233343⁄GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS 

JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19⁄11⁄2013, DJe 05⁄12⁄2013) 

  

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA 

PRETENSÃO PUNITIVA. CAUSAS INTERRUPTIVAS DO PRAZO 
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PRESCRICIONAL (CP, ART. 107). PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA 

CONDENATÓRIA. ÚLTIMO MARCO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE 

DO CONDENADO. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 

DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. 

1. A jurisprudência deste Colendo Tribunal assenta que os acórdãos 

confirmatórios da condenação não podem ser considerados como 

causas interruptivas do prazo prescricional, a teor do que disciplina 

o art. 117, inciso IV, do Código Penal (redação determinada pela Lei 

n.º 11.596⁄2007). 

2. Na linha da aludida orientação, verifica-se, na hipótese, 

o advento da prescrição da pretensão punitiva, porquanto entre 

a data da publicação da sentença, ultimo marco, e a 

atual, transcorreram-se mais de oito anos, ex vi do art. 109, inciso 

IV, do Código Penal, sem a ocorrência de superveniente 

causa interruptiva. 

4. Assim, impõe-se declarar, de ofício, por se tratar de matéria 

de ordem pública, a extinção da punibilidade do condenado A 

N. Recurso julgado prejudicado. 

(REsp 882.415⁄RS, Rel. Ministro CAMPOS 

MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ⁄PR), QUINTA 

TURMA, julgado em 23⁄4⁄2013, DJe 26⁄4⁄2013) 

  

 Considerando as sanções aplicadas a ré, o prazo prescricional é de 

3 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal. Fixado o 

prazo prescricional aplicável à espécie, registre-se que a sentença 

condenatória foi publicada em 10⁄12⁄2015 (e-STJ, fl. 202). 

 Assim, se verifica o transcurso de período superior a 3 anos até 

a presente data, necessário à configuração da prescrição da pretensão 

punitiva, motivo pelo qual deve ser reconhecida a extinção da 

punibilidade pretendida pela insurgente”. 
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 Todavia, se o acórdão confirmatório da condenação for considerado 

como marco interruptivo, não há que se falar ainda na prescrição da pretensão 

punitiva. 

 O acórdão de apelação foi publicado no dia 1º de dezembro de 

2017, conforme a certidão de fls.  290 e-STJ. 

 Considerando as sanções aplicadas a recorrida, o prazo 

prescricional é de 3 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal. 

 Entre a data de publicação do acórdão de apelação e a presente 

data não decorreu o triênio prescricional, não se podendo falar, assim, em 

prescrição da pretensão punitiva. 

 Por tais motivos, o v. acórdão do Superior Tribunal de Justiça 

contrariou o disposto nos artigos 5º, caput (direito à segurança) e incisos II 

(ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude 

de lei ) e XXXIX (princípio da legalidade), e 129, inciso I (titularidade do Ministério 

Público para o exercício da ação penal pública), ambos da Constituição Federal. 

 

 

 

• PEDIDO DE REFORMA 

 

 Diante do exposto, demonstrada a repercussão geral da questão 

constitucional e a contrariedade à Constituição Federal, aguarda esta Procuradoria-

geral de Justiça o deferimento do processamento do presente Recurso 

Extraordinário por essa Egrégia Vice-Presidência, remetendo-se os autos para o 

Supremo Tribunal Federal, para conhecimento e provimento, cassando-se o v. 

acórdão recorrido, que declarou a extinção da punibilidade da recorrida, ao 

cumprimento de  8 meses de detenção e 2 meses e 20 dias de suspensão do 
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direito de dirigir veículo, por infração ao artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro,  

e 6 meses de detenção e 2 meses de suspensão do direito para dirigir veículo, por 

infringência ao artigo 306 do mesmo diploma legal. 

 São Paulo, 24 de maio de 2019. 

 

 

JORGE ASSAF MALULY 

PROCURADOR DE JUSTIÇA 
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