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/EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 

EGRÉGIA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO  

 

 

Recurso em Sentido Estrito nº 0003245-04.2017.8.26.0073  

 

 

 

 

 

    O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos autos 

de Recurso em Sentido Estrito nº  0003245-04.2017.8.26.0073      em que 

figura como recorrido RUBENS FRANCISCO JUNIOR, vem perante Vossa 

Excelência, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da 

Constituição Federal, art. 255, § 2o, do RISTJ e art. 1.029 do Código de 

Processo Civil, interpor RECURSO ESPECIAL para o Colendo SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pelos motivos adiante aduzidos: 

 

 

1 – RESUMO DOS AUTOS 

 

 

   O Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Avaré-SP 

julgou extinta a punibilidade do réu RUBENS FRANCISCO JUNIOR, 

denunciado e processado pelo crime do art. 342, § 1º, Código Penal, 

porquanto, no presente feito, se retratou em relação ao crime de falso 

testemunho praticado em outros autos (fls. 228/233). 
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   O Ministério Público do Estado de São Paulo recorreu, 

pleiteando a reforma da sentença, já que a retratação, para ensejar a 

extinção da punibilidade, deveria ser prestada nos autos em que o falso 

testemunho fora produzido, além de ter de observar o limite temporal nos 

termos do art. 342, § 2º, Código Penal. 

    A E. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo 

provimento do recurso ministerial (fls. 282/284). 

   Todavia, a Egrégia 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de 

São Paulo negou provimento ao recurso entendendo “irrelevante que a 

retratação seja feita no processo em que o falso foi prestado, ou no processo 

onde se apura o crime de falso testemunho” (fls. 296).  

 

    Eis a íntegra do v. acórdão (fls. 293/296): 
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    Assim decidindo, a Egrégia Corte Paulista contrariou e negou 

vigência ao disposto no art. 342, § 2º, Código Penal, autorizando o presente 

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

como dissentiu de anterior julgamento do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE 

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

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

 

“A retratação prevista no art. 342, § 2º do Código Penal 

somente extingue a punibilidade pelo falso testemunho 

quando ocorrida no processo em que praticado esse crime e 

antes da sentença nesses mesmos autos”. 
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2 – DA CONTRARIEDADE OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA A DISPOSITIVO DE 

LEI FEDERAL (art. 342, § 2º, Código Penal) 

 

 

   O art. 342, § 2º, Código Penal está assim redigido: 

 

Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade 

como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em 

processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em 

juízo arbitral:  

 

 Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.  

(...) 

 § 2º O fato deixa de ser punível se, antes da sentença no 

processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou 

declara a verdade. 

 

 

    Tem inteira aplicação à hipótese, a lição do saudoso Ministro 

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

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

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

48/788). 

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

julgador negar aplicação a dispositivo específico, único aplicável à 

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

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

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

consignar expressamente ser “irrelevante que a retratação seja feita no 

processo em que o falso foi prestado, ou no processo onde se apura o crime 

de falso testemunho” (fls. 296). 

    De fato, a lei é clara ao atribuir o efeito de exclusão da 

punibilidade à retratação quando esta ocorre no processo em que ocorreu 

o ilícito, e somente antes da sentença nesse feito.    

    O intuito da lei foi, justamente, o de atribuir o efeito extintivo 

da punibilidade quando o agente, ainda na qualidade de testemunha no 

mesmo feito em que praticou o delito, arrepende-se de sua conduta e 

apresenta a versão verdadeira dos fatos, evitando-se efeitos 

potencialmente danosos de sua conduta anterior. Daí também a exigência 

de que a retratação ocorra antes da sentença do feito em que o falso fora 

praticado. 

    Diferente é a hipótese em que praticante de falso testemunho 

passa a ser investigado ou processado por esse delito, vindo a apresentar 

outra versão nesses autos. 

    A mens legis busca privilegiar a testemunha que se arrepende 

e age voluntaria e livremente nos mesmos autos (como testemunha) para 

que seu falso testemunho não cause efeitos potencialmente danosos na 

sentença. Não o de privilegiar o agente que, investigado ou interrogado em 

feito que se apura o crime por ele praticado, apresenta retratação como 

meio de sua própria defesa. 

    Daí porque a mera possibilidade de traslado de cópias de 

interrogatório do réu retratante aos autos em que o crime de falso 

testemunho fora praticado não tem a mesma força, espontaneidade e 

efeitos da causa extintiva prevista no art. 342, § 2º, do Código Penal. 
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    Por fim, importa consignar que a jurisprudência desse Colendo 

Superior Tribunal de Justiça vem assim decidindo:  

 

 

RECURSO EM HABEAS CORPUS. CÓDIGO PENAL MILITAR. FALSO 
TESTEMUNHO. CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RETRATAÇÃO. 
TERMO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO NO QUAL A 
AFIRMAÇÃO FALSA FOI FEITA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. 

1. A retratação, prevista como causa de extinção da punibilidade do 
delito de falso testemunho, deve ser realizada antes da sentença e 
no próprio processo no qual a afirmação inverídica foi feita. 

2. Recurso improvido. 

(RHC 33.350/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado 
em 01/10/2013, DJe 14/10/2013). 

 

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FALSO 
TESTEMUNHO. ART. 342, §2º, DO CP. RETRATAÇÃO EM JUÍZO ANTES 
DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 
NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.  

1. Segundo o §2º do art. 342 do CP, no crime de falso testemunho, o 
fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que 
ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. No 
presente caso, não houve retratação no processo em que ocorrido o 
ilícito, a saber, o processo previdenciário, não podendo se falar na 
presença de causa extintiva da punibilidade do agente. 

2. Não há qualquer previsão legal de intimação do acusado para se 
retratar, até porque esta deve ser voluntária, fruto da livre 
manifestação de vontade do agente. 

3. Agravo regimental não provido. 

(AgRg no REsp 1803460/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA 
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019). 
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    Portanto, é certo que, ao decidir pela extinção da punibilidade 

em virtude de retratação ocorrida fora do processo em que ocorrido o ilícito 

o v. acórdão contrariou e negou vigência ao §2º do art. 342 do Código 

Penal. 

 

 

3 – DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL  (na interpretação e aplicação do §2º do 

art. 342 do Código Penal. 

 

    O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem decidido que 

a retratação prevista no art. 342, § 2º do Código Penal somente extingue 

a punibilidade pelo falso testemunho quando ocorrida no processo em 

que praticado esse crime e antes da sentença nesses mesmos autos. 

 

   Entretanto, a Douta Câmara Criminal entendeu ser negou 

provimento ao recurso entendendo “irrelevante que a retratação seja feita 

no processo em que o falso foi prestado, ou no processo onde se apura o 

crime de falso testemunho” (fls. 296),  contrariando jurisprudência 

sedimentada do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

 

 

3.1. ACÓRDÃO PARADIGMA  

 

   No julgamento do AgRg no REsp 1803460/SC, Rel. Ministro 

REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, 

DJe 20/05/2019, cujo acórdão se oferece como paradigma e que se 

encontra publicado na Revista Eletrônica de Jurisprudência a COLENDA 

QUINTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA assim decidiu: 
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PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FALSO 

TESTEMUNHO. ART. 342, §2º, DO CP. RETRATAÇÃO EM JUÍZO 

ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. CAUSA DE EXTINÇÃO DA 

PUNIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO 

PROVIDO.  

1. Segundo o §2º do art. 342 do CP, no crime de falso testemunho, 

o fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em 

que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. 

No presente caso, não houve retratação no processo em que 

ocorrido o ilícito, a saber, o processo previdenciário, não podendo 

se falar na presença de causa extintiva da punibilidade do agente. 

2. Não há qualquer previsão legal de intimação do acusado para 

se retratar, até porque esta deve ser voluntária, fruto da livre 

manifestação de vontade do agente. 

3. Agravo regimental não provido. (destacamos) 

 

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

 

  

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.803.460 - SC (2019⁄0079601-9) 
  
RELATOR : MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA 

AGRAVANTE : JUARES ALBIERO 

ADVOGADO : ACÁCIO MARCEL MARÇAL SARDA  - SC012103 

AGRAVADO  : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

EMENTA 

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FALSO 

TESTEMUNHO. ART. 342, §2º, DO CP. RETRATAÇÃO EM JUÍZO ANTES 

DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. CAUSA DE EXTINÇÃO DA 

PUNIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO 

PROVIDO. 

1. Segundo o §2º do art. 342 do CP, no crime de falso testemunho, o fato deixa de 

ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se 

retrata ou declara a verdade.  No presente caso, não houve retratação no processo 

em que ocorrido o ilícito, a saber, o processo previdenciário, não podendo se falar 

na presença de causa extintiva da punibilidade do agente. 
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2. Não há qualquer previsão legal de intimação do acusado para se retratar, até 

porque esta deve ser voluntária, fruto da livre manifestação de vontade do agente. 

3. Agravo regimental não provido. 

  
ACÓRDÃO 

  

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os 

Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao 

agravo regimental. Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer e Jorge Mussi 

votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Brasília (DF), 07 de maio de 2019(Data do Julgamento) 
  

  
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA 

Relator 
  

  
AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.803.460 - SC (2019⁄0079601-9) 
  
RELATOR : MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA 

AGRAVANTE : JUARES ALBIERO 

ADVOGADO : ACÁCIO MARCEL MARÇAL SARDA  - SC012103 

AGRAVADO  : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

  
RELATÓRIO 

  
O EXMO. SR. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA (Relator): 
  

Trata-se de agravo regimental interposto por JUARES ALBIERO (e-STJ fls. 539⁄544) contra 

decisão monocrática de e-STJ fls. 534⁄536, que negou provimento ao seu recurso especial. 

A parte agravante alega (e-STJ fls. 543): 

5 - Com o devido respeito, seria impossível o agravante se retratar ou declarar a verdade, cm 

sede de ação previdenciária, por fato, até então, sem qualquer potencialidade lesiva e 

considerado ilícito em momento posterior. 

6 - Desta forma, soa imprescindível a intimação do réu para que possa exercer tal direito, 

condição objetiva de punibilidade. Concluir que "caberia fazer por sua própria iniciativa, e 

não mediante intimação " (Evento 44 - VOTOI), ou, ainda, que a retratação deve ser voluntária, 

"fruto da livre manifestação de vontade do agente", revela interpretação nitidamente extensiva 

do dispositivo penal, o que encontra óbice no principio da legalidade estrita. 

7 - Ademais, por força do próprio princípio da dialeticidade. corolário do contraditório penal, 

decorre a obrigação para que se proceda a ultimação do agravante para poder exercer seu 

direito. 
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Requer a concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que não fora oferecida proposta de 

suspensão condicional do processo. 

É o relatório. 

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.803.460 - SC (2019⁄0079601-9) 
  
  
  

VOTO 
  
O EXMO. SR. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA (Relator): 
  

O agravo regimental não merece acolhida. 

Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe elementos 

suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução que melhor espelha a 

orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. 

Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser mantido pelos seus 

próprios e jurídicos fundamentos.  

Segundo o §2º do art. 342 do CP, no crime de falso testemunho, o fato deixa de ser punível se, 

antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. 

Nessa linha, os seguintes julgados desta Corte superior:  

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FALSO TESTEMUNHO. ART. 

342 DO CÓDIGO PENAL. RETRATAÇÃO EM JUÍZO ANTES DA PROLAÇÃO 

DA SENTENÇA. CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. § 2º DO ART. 342 

DO CÓDIGO PENAL. 

1. O trancamento do processo no âmbito de habeas corpus é medida excepcional, 

somente cabível quando demonstrada a absoluta ausência de provas da 

materialidade do crime e de indícios de autoria, a atipicidade da conduta ou a 

existência de causa extintiva da punibilidade. 

2. Nos crimes de falso testemunho ou falsa perícia, o legislador entendeu 

configurar causa extintiva da punibilidade do agente o fato de ele retratar-se (ou 

dizer a verdade) em juízo, antes de proferida a sentença. 

3. O acusado retratou-se nos autos da ação criminal que investiga crime de 

homicídio, ao afirmar - antes de qualquer decisão proferida pelo Tribunal do Júri 

- que seu advogado o havia orientado para afirmar que trabalhou para o réu no 

dia dos fatos, enquanto que, na verdade, encontrava-se em casa. 

4. Recurso provido para ratificar a liminar anteriormente deferida, com o fim de 

determinar o trancamento do processo n. 0010156-49.2014.8.13.0671, em trâmite 

na Vara Única da Comarca de Serro⁄MG, em virtude da extinção da 

punibilidade. (RHC 52.539⁄MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 

SEXTA TURMA, julgado em 24⁄03⁄2015, DJe 06⁄04⁄2015) 

  



              

 
Recurso em Sentido Estrito nº  0003245-04.2017.8.26.0073 

                                                                                                              15 de 17 

 

RECURSO EM HABEAS CORPUS. CÓDIGO PENAL MILITAR. FALSO 

TESTEMUNHO. CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RETRATAÇÃO. 

TERMO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO NO QUAL A AFIRMAÇÃO 

FALSA FOI FEITA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 

RECURSO IMPROVIDO. 

1. A retratação, prevista como causa de extinção da punibilidade do delito de falso 

testemunho, deve ser realizada antes da sentença e no próprio processo no qual a 

afirmação inverídica foi feita. 

2. Recurso improvido. (RHC 33.350⁄RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA 

TURMA, julgado em 01⁄10⁄2013, DJe 14⁄10⁄2013)  

No presente caso, não houve retratação no processo em que ocorrido o ilícito, a saber, o processo 

previdenciário, não podendo se falar na presença de causa extintiva da punibilidade do agente. 

Ademais, não há qualquer previsão de intimação do acusado para se retratar, até porque esta deve 

ser voluntária, fruto da livre manifestação de vontade do agente. 

Por fim, no que tange ao pedido acerca da concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que 

não fora oferecida proposta de suspensão condicional do processo, o recurso não merece prosperar. 

É que, além de a tese não ter sido prequestionada no Tribunal de origem, só foi suscitada no 

presente agravo regimental, tratando-se de inovação recursal. 

Mesmo que assim não fosse, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de 

que, por se tratar de nulidade relativa, é alcançada pela preclusão a alegação formulada após a 

prolação de sentença condenatória, em que se aponta a falta de oferta de suspensão condicional do 

processo (AgRg nos EDcl no REsp 1611709⁄SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, 

julgado em 4⁄10⁄2016, DJe 26⁄10⁄2016), como no presente caso. 

Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 

É como voto.  

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA 
Relator  

  
 

 

 

 

   Como se vê, exsurge divergência jurisprudencial com o acórdão 

recorrido. 
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3.2. COMPARAÇÃO ANALÍTICA  

   Para o v. acórdão recorrido: 

“Depois, irrelevante que a retratação seja feita no processo em que 

o falso foi prestado, ou no processo onde se apura o crime de falso 

testemunho, o qual, aliás, deveria ficar sobrestado até o julgamento 

daquele. Basta que seja prestada antes da sentença final, ante a 

possibilidade de extração de peças e remessa da retratação caso feita no 

processo subsequente para juntada naquele outro feito, evitando que o 

depoimento falso interfira na formação da convicção.” 

 

    Já para o aresto paradigma: 

“A retratação, prevista como causa de extinção da punibilidade do 

delito de falso testemunho, deve ser realizada antes da sentença e no 

próprio processo no qual a afirmação inverídica foi feita.” 

 

 

   Como se vê, os dois julgados cuidam da mesma situação 

jurídica, ou seja, os efeitos da retratação do crime de falso testemunho 

ocorrida fora do processo em que praticado tal delito. 

 

    Em síntese: 

Para o acórdão impugnado, “irrelevante que a retratação seja 

feita no processo em que o falso foi prestado”. 

Para o aresto paradigma, em sentido contrário, “A retratação, 

prevista como causa de extinção da punibilidade do delito de 

falso testemunho, deve ser realizada antes da sentença e no 

próprio processo no qual a afirmação inverídica foi feita”. 

 

   Por seu acerto, deve prevalecer nestes autos a orientação 

jurisprudencial do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, afastando-se 

o entendimento adotado no acórdão recorrido.  



              

 
Recurso em Sentido Estrito nº  0003245-04.2017.8.26.0073 

                                                                                                              17 de 17 

 

 

4. DO PEDIDO 

   Ante o exposto, demonstrada a contrariedade e negativa de 

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

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

aguarda seja deferido o processamento do presente RECURSO ESPECIAL, a 

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

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

acórdão de fls. 293/296 que indevidamente extinguiu a punibilidade do réu, 

determinando-se que o E. Tribunal recorrido aprecie o mérito, com 

consequente condenação do recorrido pelo crime do art. 342, § 1º, do 

Código Penal. 
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