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BS: Na jurisprudência citada, sempre que não houver indicação do tribunal, entenda-se que é do 

Superior Tribunal de Justiça. 
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 Tese 497  

SENTENÇA. DECRETAÇÃO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. 

NATUREZA DECLARATÓRIA DA DECISÃO. POSSIBILIDADE DE 

REVOGAÇÃO DA DECISÃO. O magistrado pode retratar-se da 

decisão que extinguiu a punibilidade do agente, ante a constatação 

da inexistência da causa de extinção, em razão de sua natureza 

declaratória.  
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 

SEÇÃO CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO 

 

 

  

 

    O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos autos de 

Habeas Corpus nº 2152896-33.2019.8.26.0000, em que figura como paciente, 

ora recorrido, CASSIO FERNANDES DA SILVA, 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 

 

   Pelo v. acórdão de fls. 145/149, foi concedida ordem de ‘habeas 

corpus’ ao paciente CASSIO FERNANDES DA SILVA, condenado nos autos de 

Processo Criminal nº 0006542-97.2010.8.26.0288 às penas de 07 (sete) anos, 

11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 793 (setecentos e noventa e 

três) dias-multa, cada qual no valor de um trigésimo do maior salário mínimo 

mensal vigente ao tempo dos fatos, porquanto incurso no crime de tráfico de 

entorpecentes.  
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Consoante relata o v. acórdão, a corré restara condenada à pena 

de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão.  

Por evidente equívoco do cartório judicial, foi realizado cálculo 

prescricional ao paciente CASSIO baseado na pena menor aplicada à corré, 

tendo sido homologado o cálculo e declarada extinta a punibilidade do 

paciente (não obstante pelo teor do art. 109, III, a prescrição da pena de 07 

anos, 11 meses e 08 dias ocorresse no prazo de 12 anos).  

Contatada a falha (reconhecimento de extinção de punibilidade 

baseada em certidão equivocada, em que se considerou a pena menor 

aplicada a réu diverso do em análise), o D. Magistrado de primeiro grau, de 

ofício, tornou sem efeito a decisão e deu regular andamento aos autos, já que 

a pena efetivamente imposta ao condenado CÁSSIO (07 anos, 11 meses e 08 

dias de reclusão), condenação esta já transitada em julgado para as partes, 

não havia sido efetivamente abarcada pela prescrição. 

Contudo, pelo v. acórdão ora embargado, foi cassada a r. decisão 

que corrigira o erro material e restaurada a decisão que erroneamente havia 

inserido o nome do réu como beneficiário da indevida extinção de punibilidade. 

Fundamenta o v. acórdão, em apertada síntese, que não houve 

recurso das partes à época da decisão e que, portanto, não poderia o 

magistrado a quo, de ofício, corrigir a decisão que declarou extinta a 

punibilidade do agente.  

   Eis a ementa da decisão: "Concederam a ordem e o fizeram para  

cassar a respeitável decisão impugnada. V.U.”, de conformidade com o voto do 

Relator Desembargador Ivo de Almeida, a seguir integralmente transcrita por 

imagem: 
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Restaram opostos embargos de declaração pelo Ministério Público, 

já que a decisão restara omissa quanto aos seguintes pontos: 
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“Ocorre que, nos termos do art. 494 do Código de Processo Civil (aplicável 

analogicamente, nos termos do art. 3º, CPP), publicada a decisão o juiz 

poderá alterá-la “para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, 

inexatidões materiais ou erros de cálculo”. Referido dispositivo legal, 

entretanto, não foi considerado pelo v. acórdão ora embargado.  

Além disso, conforme consta dos autos, a própria sentença que condenara o 

réu CASSIO à pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de 

reclusão e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa já havia transitado em 

julgado materialmente, fazendo, portanto, coisa julgada. E, assim, 

evidentemente que nova decisão que o atribuísse a pena distinta de “01 ano, 

11 meses e 10 dias de reclusão”, declarando-se por isso a prescrição, estaria 

ferindo o princípio constitucional e legal da coisa julgada (...)” 

 

A C. Câmara Criminal, contudo, rejeitou os embargos Ministeriais, 

mantendo a decisão prolatada, nos seguintes termos: 
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   Assim decidindo, a Egrégia Corte Paulista contrariou e negou 

vigência ao disposto nos artigos 109, III, do Código Penal, 494 do Código de 

Processo Penal, bem como 502 do Código de Processo Civil, todos 

prequestionados nos embargos de declaração rejeitados, autorizando o 

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

com as seguintes teses: 

 

2.  DA CONTRARIEDADE OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA A DISPOSITIVOS 

DE LEI FEDERAL 

 

   O art. 494 do Código de Processo Penal está assim redigido: 

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: 

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, 
inexatidões materiais ou erros de cálculo; 

II - por meio de embargos de declaração. 

 

Por sua vez, o artigo 109, III, do Código Penal dispõe: 

  Art. 109.  A prescrição, antes de transitar em julgado a 
sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste 
Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade 
cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 
12.234, de 2010). 

        (...) 

        III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a 
quatro anos e não excede a oito; 

 

 



 

 
Recurso Especial nº 2152896-33.2019.8.26.0000   

TP767 
 

 

Rua Riac huelo, 115, 9º andar, sa la  906, São Paulo – SP – CEP 01007-904 

Tel: (11) 3119-9689 – Fax: (11) 3119-9677 – email: rec ursoespec ia l@mpsp.mp.br 

    Por fim, o artigo 502 do Código de Processo Civil prevê: 

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que 
torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais 
sujeita a recurso. 

 

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). 

    No caso em tela, induvidoso que o v. acórdão recorrido contrariou 
ou mesmo negou vigência a esses dispositivos de lei federal. 
 
  Com efeito, o próprio artigo 494 do Código de Processo Penal 
expressamente prevê a possibilidade de o magistrado corrigir decisões 
fundadas em erro material ou de cálculo, inclusive de ofício. 
 
  No caso em tela, a r. decisão que declarou extinta a punibilidade do 
réu Cássio foi prolatada com erro material, já que restou equivocadamente 
considerada a pena da corré (1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão) e não a 
efetivamente imposta ao réu Cássio (7 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão).  
 
  Constatada a falha, o D. Magistrado, de ofício, tornou sem efeito a 
decisão que declarara a prescrição, já que exarada com erro material, 
considerando causa, na verdade, inexistente e equivocada, qual seja, pena que 
não foi a efetivamente aplicada ao réu CÁSSIO (cuja realmente aplicada - 7 
anos, 11 meses e 08 dias de reclusão – há havia transitado em julgado para 
ambas as partes do feito e não estava prescrita).  
 
  Ao fundamentar que a decisão não poderia ser revista de ofício 
pelo magistrado, o v. acórdão recorrido negou vigência ao artigo 494 do 
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Código de Processo Penal, bem como ao artigo 109, III, do Código Penal, já 
que determinou que uma pena de mais de sete anos permanecesse prescrita 
fora da hipótese prevista no inciso III do artigo 109 do Código Penal. 
 
  Cumpre asseverar, ademais, que a pena efetivamente imposta ao 
réu CÁSSIO, superior a sete anos de reclusão, já havia transitado em julgado 
para as partes.  
 

Assim, ao conceder a ordem de habeas corpus, afirmando que o 
magistrado a quo não poderia corrigir a decisão prolatada, que somente 
declarou a extinção de punibilidade do agente porque partiu de uma premissa 
inexistente (pena não aplicada ao réu e considerada por equívoco e erro 
material), o v. acórdão ora recorrido ofendeu frontalmente a coisa julgada 
material, já que deixou de aplicar ao réu a pena efetivamente imposta a ele na 
condenação já transitada em julgada.  

 
Ou seja, o v. acórdão, sem qualquer recurso das partes, e fora das 

hipóteses de revisão criminal, acabou por desconsiderar a condenação já 
transitada em julgado, ofendendo e negando vigência ao artigo 502 do Código 
de Processo Penal. 

 
  E não há dúvidas de que a condenação criminal transitada em 
julgado para as partes formou, no caso, coisa julgada material, propriamente 
dita. Assim, jamais poderia o v. acórdão considerar, para fim de reconhecimento 
de prescrição, pena diversa da efetivamente aplicada na condenação. 
 
  Ao contrário do mencionado pelo v. acórdão, ademais, a decisão 
corrigida de ofício pelo magistrado a quo, esta sim, não estava abarcada pela 
coisa julgada material. 
 
  Conforme já reconhecido pelo STF, a decisão que declara extinta a 
punibilidade do acusado possui natureza declaratória.  
 

Assim, ao declarar uma situação preexistente, por lógica, 
referida decisão não subsiste quando a causa reconhecida em seu teor for 
falsa ou não ter efetivamente ocorrido. 
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  Ao tratar do assunto, pontuaram os professores Jorge Assaf Maluly 
e Pedro Henrique Demercian, em seu Curso de Processo Penal, 9ª edição, 
Editora Forense, fls. 603: 
 
  “Porém, o STF reconhece a possibilidade de revogação da decisão 
que decreta a extinção da punibilidade do réu, com fundamento em sua morte, 
se esta foi baseada em uma certidão de óbito falsa. Nessa hipótese, a decisão 
não gera coisa julgada em sentido estrito porque é meramente declaratória 
(ocorre independentemente de sua declaração) e, portanto, não subsiste 
quando o seu pressuposto é falso, fundado em um fato juridicamente 
inexistente. Caso contrário, o acusado estaria se beneficiando de uma conduta 
ilícita, qual seja, a apresentação da certidão de óbito falsa (STF HC 84.525/MG, 
Segunda Turma, Re. Ministro Carlos Velloso, DJU 03.12.2004, Ementário 2175-2; 
HC 55091/SP, Primeira Turma, Rel. Ministro Cunha Peixoto, DJU 29/09/78; HC 
55091/SP, Rel. Min. Rafael Mayer, DJU 17.12.82).” 
 
 
  Eis a ementa de referido acórdão prolatada pelo Supremo Tribunal 
Federal: 
   

“HC N. 84.525-MG 
RELATOR: MIN. CARLOS VELLOSO 
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE AMPARADA EM CERTIDÃO DE 
ÓBITO FALSA. DECRETO QUE DETERMINA O DESARQUIVAMENTO 
DA AÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA DE REVISÃO PRO SOCIETATE E 
DE OFENSA À COISA JULGADA. FUNDAMENTAÇÃO. ART. 93, IX, 
DA CF. I. - A decisão que, com base em certidão de óbito falsa, 
julga extinta a punibilidade do réu pode ser revogada, dado que 
não gera coisa julgada em sentido estrito. II. - Nos colegiados, os 
votos que acompanham o posicionamento do relator, sem tecer 
novas considerações, entendem-se terem adotado a mesma 
fundamentação. III. - Acórdão devidamente fundamentado. IV. - 
H.C. indeferido. 
* noticiado no Informativo 370” 
 

 
   Nestes moldes, a decisão que declara extinta a punibilidade do 

réu possui natureza meramente declaratória, e não gera coisa julgada em 
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sentido estrito, podendo ser revista quando a sua causa for falsa ou 

inexistente, como no caso em tela, em que a pena considerada, por evidente 

erro material, não era a efetivamente imposta e definitivamente aplicada ao 

réu Cássio. 

  Assim, deve ser cassado o v. acórdão ora recorrido, prolatado em 

Habeas Corpus, já que correta a decisão de primeiro grau que tornou sem 

efeito a declaração de extinção de punibilidade do agente pela prescrição, já 

que então embasada em erro material e causa inexistente, qual seja, pena 

inferior a dois anos, e que não era a efetivamente imposta ao réu Cássio (pena 

superior a sete anos). 

   

4. DO PEDIDO 

 

    Ante o exposto, demonstrada a contrariedade e negativa de 

vigência a dispositivos de lei federal,  o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

aguarda seja deferido o processamento do presente RECURSO ESPECIAL, a fim 

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

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

acórdão de fls. 145/149, integrado pelo v. acórdão dos embargos de declaração 

de fls. 162/164, e restabelecimento da r. decisão de primeiro grau que tornou 

sem efeito a declaração de extinção de punibilidade do réu, ante a inexistência 

da causa declarada. 

   São Paulo, 19 de dezembro de 2019. 

 
LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA NUSDEO 

PROCURADOR DE JUSTIÇA 
 

 

FÁBIO BRAMBILLA 

PROMOTOR DE JUSTIÇA DESIGNADO 
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  (PORTARIA Nº 7904/16 – DOE DE 08.07.2016)  


