
 

 

Superior Tribunal de Justiça

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 
386.266 - SP (2014/0217267-2)
  
RELATOR : MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
EMBARGADO : LUCIANO TOZZI NOGUEIRA 
EMBARGADO : JOSÉ CARLOS BOLLIGER NOGUEIRA FILHO 
EMBARGADO : CARLOS EDUARDO TOZZI NOGUEIRA 
ADVOGADOS : MARIA PATRÍCIA VANZOLINI FIGUEIREDO    

ALFREDO PORCER    
ALEXIS AUGUSTO COUTO DE BRITO E OUTRO(S)

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUPERAÇÃO DA 
SÚMULA 315 DO STJ, EM CARÁTER EXCEPCIONAL. 
RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO 
CONFIRMADA NO ÂMBITO DO STJ. FORMAÇÃO DA COISA 
JULGADA. MOMENTO. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL 
DO PROCESSO.
1. Nos termos da Questão de Ordem acolhida nestes autos, a Súmula 
315 do Superior Tribunal de Justiça foi superada, em caráter 
excepcional, para se admitir o processamento dos embargos de 
divergência em agravo.
2. Divergência estabelecida quanto à formação da coisa julgada 
quando o recurso especial é inadmitido na origem com posterior 
decisão do Superior Tribunal de Justiça confirmando essa 
inadmissibilidade. 
3. Consoante posicionamento do Supremo Tribunal Federal, 
especificamente no âmbito do processo penal, não é a interposição de 
recurso dentro do prazo legal que impede o trânsito em julgado da 
decisão judicial, mas sim a interposição de recurso cabível, pois o 
recurso só terá o poder de impedir a formação da coisa julgada se o 
mérito da decisão recorrida puder ser modificado.
4. A decisão que inadmite o recurso especial ou extraordinário possui 
natureza jurídica eminentemente declaratória, tendo em vista que 
apenas pronuncia algo que já ocorreu anteriormente — e não naquele 
momento — motivo pelo qual opera efeitos ex tunc. Assim, o trânsito 
em julgado retroagirá à data de escoamento do prazo para a 
interposição de recurso admissível.
5. Recursos flagrantemente incabíveis não podem ser computados no 
prazo da prescrição da pretensão punitiva, sob pena de se premiar o 
réu com a impunidade, pois a procrastinação indefinida de recursos 
contribui para a prescrição.
6. Conclusão que mais se coaduna com o princípio da duração 
razoável do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Carta Magna, 
erigido a direito fundamental, que tem por finalidade a efetiva 
prestação jurisdicional.
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7. O julgamento do agravo deve preceder à eventual declaração de 
prescrição da pretensão punitiva. Somente nas hipóteses em que o 
agravo não é conhecido por esta Corte (art. 544, § 4º, I, do CPC), o 
agravo é conhecido e desprovido (art. 544, § 4º, II, "a") e o agravo é 
conhecido e o especial tem seu seguimento negado por ser 
manifestamente inadmissível (art. 544, § 4º, II, "b" – 1ª parte), pode-se 
afirmar que a coisa julgada retroagirá à data do escoamento do prazo  
para a interposição do recurso admissível. Nas demais hipóteses 
previstas no § 4º, II, do artigo em comento, o especial é considerado 
admissível, ainda que sem sucesso, não havendo que se falar em coisa 
julgada operada ainda no Tribunal de origem. 
8. Embargos de divergência acolhidos para reformar a decisão 
proferida no agravo, firmando o entendimento de que, inadmitido o 
recurso especial pelo Tribunal de origem, em decisão mantida pelo 
STJ, há a formação da coisa julgada, que deverá retroagir à data do 
término do prazo para interposição do último recurso cabível.
9. Retorno dos autos à Sexta Turma para que decida o agravo 
interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, matéria 
prejudicial à verificação da ocorrência da prescrição da pretensão 
punitiva. 

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 
indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça 
retomado o julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 
acompanhando o Sr. Ministro Relator, acolhendo os embargos de divergência (com 
acréscimos), e dos votos dos Srs. Ministros Nefi Cordeiro e Newton Trisotto (Desembargador 
convocado doTJ/SC) acompanhando o voto do Sr. Ministro Relator; por maioria, acolher os 
embargos de divergência, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Vencidos a Sra. 
Ministra Maria Tereza de Assis Moura e o Sr. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo 
(Desembargador convocado do TJ/PE), que rejeitavam os embargos de divergência. Os Srs. 
Ministros Newton Trisotto (Desembargador Convocado do TJ/SC), Ericson Maranho 
(Desembargador convocado do TJ/SP), Felix Fischer, Rogerio Schietti Cruz (com 
acréscimos) e Nefi Cordeiro votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Não participou do julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da 
Fonseca (art. 162, §2°, RISTJ). 

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior. 

Documento: 1365104 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 03/09/2015 Página  2 de 76



 

 

Superior Tribunal de Justiça

Brasília, 12 de agosto de 2015 (Data do julgamento).

MINISTRO GURGEL DE FARIA  

Relator
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EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 
386.266 - SP (2014/0217267-2)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO GURGEL DE FARIA (Relator): 

Consta dos autos que JOSÉ CARLOS BOLLIGER NOGUEIRA 
FILHO e outros foram condenados à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, mais 13 dias-multa, 
com conversão da pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, por infração à 
norma penal contida no art. 171, caput , do Código Penal (fl. 285).

Em sede de apelação, o Tribunal a quo reformou, em parte, a sentença 
para reduzir a pena para 1 ano de reclusão, mais pagamento de 10 dias-multa, com 
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na modalidade de 
prestação de serviços à comunidade (fls. 517/529).

Opostos embargos de declaração (fls. 532/541), foram acolhidos 
parcialmente para "fixar o regime aberto para o desconto da pena privativa de liberdade e para 
declarar que a substituição da pena privativa de liberdade pela prestação de serviços à 
comunidade é a mais adequada para a reprovação e para a prevenção do crime" (fl. 549) – 
publicado o acórdão em 16/10/2012 (fl. 554).

O acórdão transitou em julgado para o Ministério Público na data de 7 
de dezembro de 2012 (fl. 555).

Seguiu-se recurso especial (fls. 556/575), não admitido (fls. 828/830).

Interposto agravo em recurso especial (fls. 834/848), o Ministro 
Sebastião Reis Júnior, em decisão monocrática, declarou "extinta a punibilidade dos 
agravantes, pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, c/c os arts. 109, 
V, 110, § 2º, e 114, II, todos do Código Penal, ficando prejudicado o agravo em recurso 
especial" (fl. 915).

Daí a interposição de agravo regimental pelo Ministério Público 
Federal (fls. 920/923), o qual foi desprovido pela egrégia Sexta Turma desta Corte nos termos 
do acórdão assim ementado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA 
PRETENSÃO PUNITIVA ANTES DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE 
DO RECURSO. POSSIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE RECURSAL, 
SALVO INTEMPESTIVIDADE, OPERA EFEITO EX NUNC. TRÂNSITO 
EM JULGADO. SÚMULA 401/STJ. IMPERATIVO DE COERÊNCIA. 
GARANTIA DA SEGURANÇA JURÍDICA. INSTRUMENTALIDADE 
DO PROCESSO. EFEITO OBSTATIVO DOS RECURSOS.
1. O juízo negativo de admissibilidade do recurso, salvo quanto à 
intempestividade, opera efeito ex nunc, ocorrendo o trânsito em julgado com 
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a preclusão da oportunidade para interposição de qualquer recurso contra o 
último pronunciamento judicial. Por conseguinte, desde que aferida a 
tempestividade do meio recursal, é possível declarar-se a prescrição da 
pretensão punitiva sem que seja necessário manifestação expressa sobre a 
sua admissibilidade.
2. A adoção da mencionada tese é um imperativo de coerência. De fato, a 
Súmula 401/STJ dispõe que o prazo decadencial da ação rescisória só se 
inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento 
judicial. E dos precedentes que deram origem ao enunciado extrai-se a 
conclusão segundo a qual o trânsito em julgado apenas ocorre com a 
preclusão da oportunidade para interposição de qualquer recurso contra a 
última decisão, ainda que referente à inadmissão do recurso.
Então, se, em âmbito cível, o Superior Tribunal de Justiça possui 
entendimento expresso sobre o momento de verificação do trânsito em 
julgado, não pode haver entendimento diverso em âmbito penal.
3. Tal conclusão decorre ainda da necessidade de se garantir o princípio da 
segurança jurídica. Com efeito, por força de tal princípio, intrinsecamente 
relacionado à noção de Estado Democrático de Direito, impõe-se ao poder 
público, incluindo o Poder Judiciário, comportamento dotado de 
previsibilidade e coerência, prestigiando-se a boa-fé e protegendo-se a 
confiança das pessoas nas instituições. Ademais, não é novidade, no 
ordenamento jurídico brasileiro, a concessão de efeito ex nunc a uma 
decisão declaratória, por força da necessidade de se resguardar a segurança 
jurídica, com o se observa nos arts. 27 da Lei n. 9.868/1999 e 11 da Lei n. 
9.882/1999.
4. Trata-se também de prestigiar a instrumentalidade do processo, afinal, 
embora não se discuta a indispensabilidade da existência de garantias 
formais, o certo é que a distorção da forma compromete o exercício regular 
da jurisdição.
5. É o reconhecimento de efeito ex nunc ao juízo de inadmissibilidade 
recursal que melhor se coaduna com o efeito obstativo dos recursos, 
consistente no impedimento ao trânsito em julgado em razão do 
prolongamento da litispendência. É o que se extrai dos arts. 301, § 3º, e 467 
do Código de Processo Civil e do art. 6º, § 3º, da Lei de Introdução às 
Normas do Direito Brasileiro, nos quais a noção de coisa julgada, que tem 
como pressuposto o trânsito em julgado, encontra-se vinculada ao não 
cabimento de qualquer recurso. E, mesmo que um certo recurso não seja 
admitido, o sistema processual prevê o cabimento de uma série de outros, 
como o agravo de instrumento, o agravo em recurso especial ou em recurso 
extraordinário e o agravo regimental.
6. A única ressalva a ser efetuada na concessão de efeito ex nunc ao juízo 
negativo de admissibilidade diz respeito à tempestividade do recurso. Isso 
porque esta Corte Superior vem reiteradamente admitindo que a 
extemporaneidade do recurso faz ocorrer o trânsito em julgado, cujo 
reconhecimento, por se tratar de circunstância objetivamente aferível, deve 
operar efeito ex tunc.
7. Agravo regimental improvido (fls. 925/926).

Contra esse acórdão, o Ministério Público Federal interpôs embargos 
de divergência perante a Terceira Seção, trazendo como paradigma acórdão proferido no 
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AgRg no AREsp n. 63.540/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
PENAL. CRIME DE DANO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 
PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM 
SEDE DE APELAÇÃO ANTES DO LAPSO NECESSÁRIO. ALEGAÇÃO 
DE CONTRARIEDADE AO ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO 
III, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. FALTA DE 
DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. 
REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO 
ENUNCIADO N.º 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DA 
SÚMULA N.º 07 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL 
DESPROVIDO.
1. O prazo prescricional não ocorreu entre os marcos interruptivos e 
sobrevindo acórdão confirmatório da condenação, descabe reconhecer a 
prescrição da pretensão punitiva, utilizando-se da data do trânsito em 
julgado da condenação para a Defesa.
2. Encerrada a prestação jurisdicional, com a confirmação da sentença 
condenatória em segunda instância, a interposição de recurso inadmitido não 
obsta a formação da coisa julgada. Precedentes deste Superior Tribunal de 
Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
3. A demonstração do dissídio jurisprudencial não se contenta com meras 
transcrições de ementas, sendo absolutamente indispensável o cotejo 
analítico de sorte a demonstrar a devida similitude fática entre os julgados, 
não verificada na espécie.
4. De todo modo, a pretensão recursal de absolvição, com fundamento no 
art. 386, III, do Código de Processo Penal, implicaria, necessariamente, o 
reexame do conjunto fático-probatório, o que não se coaduna com a via 
eleita, consoante o teor da Súmula n.º 7 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo regimental desprovido.

Em sua petição, o embargante alega que o exame da admissibilidade 
do agravo deve preceder ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, pois:

caso mantida a decisão de inadmissão do recurso especial, a data de 
formação da coisa julgada retroagiria, no mínimo, para 10/06/2013, data de 
publicação da decisão da Presidência do Tribunal de origem, a qual não 
admitiu o REsp (fl. 832). Assim, não teria se consumado a prescrição, 
considerando-se a prolação de sentença condenatória, marco interruptivo do 
prazo de 4 anos, em 06/04/2010.
...
para preservação da coerência do sistema, esse Tribunal Superior deve levar 
em consideração a compreensão da Suprema Corte acerca dos contornos e 
limites do direito fundamental à coisa julgada (art. 5º, XXXVI), na situação 
em que recursos com requisitos constitucionais de admissibilidade, no caso 
previstos no art. 105, III, da Constituição Federal, não são admitidos. Ou 
seja: o direito constitucional à coisa julgada (art. 5º, XXXVI), que pertence 
a ambos os sujeitos da relação processual, aperfeiçoa-se quando interpostos 
recursos em contrariedade ao art. 105, III, da Constituição?

Requer o acolhimento da divergência para "reformar o v. acórdão 
embargado, assentando que o conhecimento, ou não, do recurso especial influi na data de 
trânsito em julgado, sendo, no caso, matéria prejudicial à verificação da ocorrência da 
prescrição, de modo a determinar que a Turma realize o necessário juízo de admissibilidade" 
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(fl. 952).

Suscitada Questão de Ordem perante a Terceira Seção diante da 
existência do óbice da Súmula 315 do STJ, esta foi acolhida pelo Colegiado para admitir o 
processamento dos embargos (fls. 960/964).

A impugnação foi apresentada às fls. 968/1.105, pleiteando que seja 
mantido o julgado proferido pela egrégia 6ª Turma, à base dos seguintes argumentos:

a) o julgado exarado no HC n. 86.125-3, relatora Min. Ellen Gracie, 
proveniente do Supremo Tribunal Federal e que embasa a tese do Parquet  está desatualizado 
e foi proferido em outro contexto, pois remonta a uma época em que a Suprema Corte ainda 
não tinha consagrado a validade do princípio da presunção de inocência até o trânsito em 
julgado da sentença penal condenatória, entendimento a que chegou posteriormente, quando 
do julgamento do HC n. 91.676 em 12/09/2009, em que restou decidido que a execução da 
pena só poderia ocorrer após o trânsito em julgado (entendido aqui como a impossibilidade da 
interposição de qualquer recurso);

b) o Supremo Tribunal Federal mudou o seu entendimento em 
novembro de 2014, ao julgar o ARE 717.440, no qual, preliminarmente ao mérito, o relator 
reconheceu a prescrição da pretensão punitiva intercorrente, contada da data da publicação da 
sentença condenatória recorrível até a data do julgamento do regimental. Ou seja, não se 
chegou sequer a julgar a admissibilidade do RE interposto, porque já se vislumbrava extinta a 
punibilidade;

c) a própria Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça tem 
julgado diverso do trazido como paradigma, qual seja, o RESp n. 1.255.240/DF, Relator 
Ministro Marco Aurélio Bellizze;

d) a competência para decidir sobre a admissibilidade dos recursos 
excepcionais é das cortes superiores e, por isso, os tribunais de origem fazem apenas uma 
análise superficial do recurso interposto, sendo "irracional admitir-se que seu não 
recebimento pelo tribunal de justiça de origem decretaria o trânsito em julgado" (fls. 
981/982). Sustenta que, se essa linha de raciocínio for seguida, "todo e qualquer recurso, 
ainda que em primeiro ou segundo grau, deveriam ter a mesma consequência, algo que nem 
mesmo o Ministério Público Federal, acredita-se tenta defender" (fl. 982).

Postula, por fim, que os embargos não sejam admitidos ou que lhes 
seja negado provimento.

É o relatório. À pauta.
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EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 
386.266 - SP (2014/0217267-2)

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO GURGEL DE FARIA (Relator): 

Primeiramente, observa-se que, nos termos da Questão de Ordem 
acolhida nestes autos, a Súmula 315 do Superior Tribunal de Justiça foi superada, em caráter 
excepcional, para se admitir o processamento destes embargos de divergência em agravo.

A questão controvertida trazida à lume é saber se o recurso especial 
inadmitido na origem, com posterior decisão do Superior Tribunal de Justiça confirmando 
essa inadmissibilidade, tem o condão de obstar a formação da coisa julgada. 

As Turmas que compõem a egrégia Terceira Seção desta Corte 
possuem entendimentos divergentes quanto ao tema.

A Sexta Turma considera que "o juízo negativo de admissibilidade do 
recurso, salvo quanto à intempestividade, opera efeito ex nunc , ocorrendo o trânsito em 
julgado com a preclusão da oportunidade para interposição de qualquer recurso contra o 
último pronunciamento judicial" (fl. 936).

Já a Quinta Turma, acompanhando posicionamento da Suprema 
Corte, entende que "se o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça 
reconhecem a inadmissibilidade, confirmando o que decidido no juízo de admissibilidade, os 
efeitos desse reconhecimento retroagem" (fl. 947).

Pois bem.

Sabe-se que um recurso, para ter o seu mérito analisado, precisa 
ultrapassar a barreira da admissibilidade, que se configura no preenchimento dos pressupostos 
genéricos e específicos.

Os recursos de natureza excepcional, como é o caso do especial e do 
extraordinário, possuem um plus quanto a esses pressupostos, sendo certo que os arts. 102, 
III, e 105, III, da Constituição Federal trouxeram, ainda, a previsão da necessidade do 
preenchimento dos requisitos específicos de índole constitucional, os quais devem ser 
estritamente observados.

Quando um recurso é interposto sem a presença de tais requisitos, ele 
é considerado inadmissível, pois não ultrapassa a barreira do conhecimento, não podendo o 
seu mérito ser examinado. 
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Nesse caso, não sendo preenchidos os requisitos de admissibilidade, o 
recorrente não tem mais direito ao julgamento do mérito do seu recurso — considerado 
incabível, o que não pode impedir a formação da coisa julgada.

Para melhor elucidar o tema, trago trecho do trabalho realizado por 
LUIZ GUILHERME MARINONI (publicado na GENESIS – Revista de Direito Processual 
Civil, Curitiba, número 36, p. 285/301, abril/junho 2005), que, fazendo um exame acerca da 
influência do juízo negativo de admissibilidade do recurso especial sobre a ação rescisória, 
assim delimita a questão:

Ora, o que importa, para a definição de trânsito em julgado, é a circunstância 
da decisão não ser impugnável, e não o fato dela não ter sido questionada ou 
"impugnada". Isto pela simples razão de que uma decisão pode ser 
impugnada mediante recurso inadmissível. Ou seja, uma decisão, mesmo 
que impugnada mediante recurso, certamente pode transitar em julgado.
O fato de uma sentença não ser mais passível de recurso nada tem a ver com 
o direito da parte recorrer. Ninguém pode negar à parte o direito de 
apresentar recurso, mas nem todo recurso, como é curial, é cabível. Ter 
direito de recorrer não é o mesmo que ter direito ao julgamento do mérito do 
recurso. O direito ao julgamento do mérito do recurso pressupõe a sua 
admissibilidade.
Uma decisão apenas é sujeita a recurso quando a parte tem o direito ao 
julgamento do seu mérito. Portanto, o trânsito em julgado depende de a 
decisão não estar mais sujeita a recurso admissível ou de não ser mais 
passível de recurso admissível.
Não é o direito de recorrer ou o exercício desse direito que impede o trânsito 
em julgado, mas sim a existência de recurso cabível. Como esclarece mais 
uma vez BARBOSA MOREIRA, "se transita em julgado a decisão de que 
não cabe recurso, a eventual interposição de recurso que não caiba é 
irrelevante na perspectiva do trânsito em julgado. Se para fazer transitar 
em julgado a sentença é condição necessária e suficiente já não estar ela 
sujeita a recurso, de modo nenhum se obsta ao implemento da condição 
interpondo recurso a que, de acordo com a lei, não está ela sujeita .
Caso o direito de recorrer fosse obstáculo ao trânsito em julgado, a parte 
estaria ciente de que poderia utilizar todas as vias recursais para procrastinar 
o encerramento do processo, ainda que incabíveis. 
Como é evidente, a previsão dos recursos não se presta a dar às partes meios 
para permitir a protelação da definição das demandas ou vias para evitar o 
trânsito em julgado.

Os que defendem o entendimento contrário sustentam que, no Código 
de Processo Civil, há vários dispositivos legais prevendo que a coisa julgada só ocorre 
quando não caiba mais recurso contra a decisão judicial. 

A título de exemplo, citam o art. 467, o qual determina: 
"Denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, 
não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário."

Numa leitura, sem um olhar crítico, do dispositivo legal acima citado, 
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pode-se realmente chegar à conclusão de que só haverá o trânsito em julgado quando não 
couber mais nenhum tipo de recurso contra a decisão judicial impugnada.

Porém, meditando sobre o tema, especificamente no âmbito do 
processo penal, cheguei à conclusão de que realmente não é a interposição de recurso dentro 
do prazo legal que impede o trânsito em julgado da decisão judicial, mas sim a interposição 
de recurso cabível, pois, como dito alhures, o recurso só terá o poder de impedir a formação 
da coisa julgada se o mérito da decisão recorrida puder ser modificado.

Esse posicionamento, inclusive, é o adotado pelo Supremo Tribunal 
Federal. O leading case  que foi o responsável pela construção dessa jurisprudência na 
Suprema Corte foi o julgamento proferido no HC n. 86.125-3/SP, relatora Min. Ellen Gracie, 
assim ementado:

HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO PENAL. PRETENSÃO PUNITIVA. 
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO INDEFERIDOS. 
AGRAVOS IMPROVIDOS. 
1. Não tendo fluído o prazo de dois anos (CP, art. 109, VI) entre os vários 
marcos interruptivos (data do crime, recebimento da denúncia e sentença 
condenatória recorrível) e sobrevindo acórdão confirmatório da condenação, 
antes do decurso do período fixado em lei, está exaurida a chamada 
prescrição da pretensão punitiva. 
2. Recursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque 
inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão 
de empecer a formação da coisa julgada. 
3. HC indeferido.

Naquela oportunidade, a eminente Ministra relatora assim se 
manifestou:

(...) o trânsito em julgado da condenação é marco divisório de duas espécies 
de prescrição. Com o trânsito em julgado, termina a fase da pretensão 
punitiva e tem início a fase da prescrição executória. Mas o condenado 
pode, sim, impedir e obstar a formação da coisa julgada. Basta interpor 
recursos especial e extraordinário. Indeferidos, porque inadmissíveis, pode o 
condenado lançar mão dos agravos de instrumento. E até mesmo dos 
agravos regimentais, caso tenham o seguimento negado. Pode, ainda, 
manejar embargos de declaração. Porém, não pode ser olvidado que o 
recurso capaz de impedir a coisa julgada é o recurso admissível. E, se o 
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem a 
inadmissibilidade, confirmando o que decidido no juízo de admissibilidade, 
os efeitos desse reconhecimento retroagem.

Feitas essas considerações, filio-me ao posicionamento adotado pelo 
Supremo Tribunal Federal no sentido de que só a interposição de recurso admissível obsta a 
formação da coisa julgada. 

Uma vez estabelecida essa premissa, chega-se a um outro problema, 
qual seja, determinar o momento em que esse trânsito ocorre quando se tem uma decisão que 
inadmite o recurso especial, confirmada pelo STJ. Essa definição é de extrema importância 
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para fixar, no âmbito penal, o termo final do prazo de prescrição da pretensão punitiva.

Para elucidar a questão, deve-se definir qual é a natureza jurídica do 
pronunciamento judicial realizado pelo Tribunal a quo que inadmite o recurso especial, bem 
como os seus efeitos, já que tanto a doutrina quanto a jurisprudência possuem entendimentos 
divergentes a respeito do tema.

Salvo melhor juízo, entendo que a decisão que inadmite o recurso 
especial ou extraordinário possui natureza jurídica eminentemente declaratória, tendo em 
vista que apenas pronuncia algo que já ocorreu anteriormente — e não naquele momento —, 
motivo pelo qual opera efeitos ex tunc. 

Assim, exsurge certo que o trânsito em julgado retroagirá à data de 
escoamento do prazo para a interposição de recurso admissível.

Para corroborar esse entendimento, destaco outro excerto do trabalho 
realizado por LUIZ GUILHERME MARINONI, acima citado, in verbis :

Já a decisão que expressa um juízo de inadmissibilidade negativo não pode 
ter outro efeito senão o declaratório. É o caso de perguntar se tal efeito 
declaratório é ex nunc ou ex tunc. Ou melhor, seria possível concluir que a 
decisão recorrida, embora não tenha sido substituída por outra, transitou em 
julgado apenas no momento em que se declarou a inadmissibilidade do 
recurso? Ora, como demonstrado no item anterior, a interposição do recurso 
não é obstáculo ao trânsito em julgado. Como esclarece PONTES DE 
MIRANDA, "a sentença ou acórdão não deixa de passar em julgado 
porque dela se recorreu, mas sim porque, cabendo recurso, foi ele 
interposto. Não é o recorrer-se em tempo hábil que pré-elimina o trânsito 
em julgado; é o caber o recurso e ter-se recorrido".
A decisão de não conhecimento declara que o recurso não é cabível ou que 
outro recurso era o cabível. Ao declarar que o recurso não é cabível ou 
que outro recurso era o cabível, declara, ao mesmo tempo, que a 
decisão transitou em julgado no momento em que se tornou irrecorrível 
ou em que transcorreu o prazo para a interposição do recurso cabível.
Raciocinar de forma diversa seria aceitar que a decisão de não 
conhecimento declara que o recurso é inadmissível, mas que o recurso, 
ainda que incabível, impede o trânsito em julgado. Aceitar-se-ia, assim, a 
equivocada idéia de que a interposição do recurso, e não a existência de 
recurso cabível, constitui obstáculo ao trânsito em julgado.
Nessa dimensão são incontestáveis as lições de PONTES DE MIRANDA e 
BARBOSA MOREIRA. Diz PONTES: "Se não cabia o recurso, ou se não 
mais cabia recurso, e se interpôs recurso, houve trânsito em julgado: a 
decisão, na instância recursal, em que se diga que não cabia recurso, ou 
que não mais cabia recurso, é decisão apenas declarativa". E escreve 
BARBOSA MOREIRA: "Positivo ou negativo, o juízo de admissibilidade é 
essencialmente declaratório. Ao proferi-lo, o que faz o órgão judicial é 
verificar se estão ou não satisfeitos os requisitos indispensáveis à legítima 
apreciação do mérito do recurso. A existência ou a inexistência de tais 
requisitos é, todavia, anterior ao pronunciamento, que não a gera, mas 
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simplesmente a reconhece ( ... ) Recurso inadmissívet ou tornado tal, não 
tem a virtude de empecer ao trânsito em julgado: nunca a teve, ali, ou 
cessou de tê-Ia, aqui. Destarte, se inexiste outro óbice (isto é, outro recurso 
ainda admissível, ou sujeição da matéria, ex vi legis, ao duplo grau de 
jurisdição), a coisa julgada exsurge a partir da configuração da 
inadmissibilidade. Note-se bem: não a partir da decisão que a pronuncia, 
pois esta, como já se assinalou, é declaratória; limita-se a proclamar, a 
manifestar, a certificar algo que lhe preexiste-".
Como está claro, a tese de que o trânsito em julgado da decisão recorrida 
ocorre no momento em que o recurso não é conhecido esquece que esse 
recurso nunca teve a capacidade de impedir o trânsito em julgado. Ora, se o 
recurso incabível jamais teve a capacidade de impedir o trânsito em julgado, 
é absurdo imaginar que ele deixou de ter tal capacidade apenas no momento 
em que foi declarado inadmissível.

Nesse sentido, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm se 
manifestado. Ilustrativamente: 

Embargos declaratórios no agravo regimental no recurso extraordinário com 
agravo. Matéria criminal. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. 
Ausência de omissão, de contradição e de obscuridade. Precedentes. 
Recurso manifestamente protelatório. Rejeição dos embargos. Baixa 
imediata dos autos ao juízo de origem. Precedentes. Alegada prescrição da 
pretensão punitiva estatal. Matéria de ordem pública que pode ser arguida 
e reconhecida a qualquer tempo. Artigo 61 do Código de Processo Penal. 
Não ocorrência. Trânsito em julgado que se aperfeiçoou em momento 
anterior. Não obsta a formação da coisa julgada o extraordinário indeferido 
na origem por ser inadmissível. Precedentes de ambas as Turmas. 1. Inexiste 
na espécie hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório, 
conforme previsto no art. 337 do Regimento Interno da Corte. 2. É firme a 
jurisprudência da Corte no sentido de que, “quando animados de intuito 
meramente protelatório, embargos de declaração devem ser rejeitados, com 
determinação de cumprimento imediato da decisão cuja eficácia esteja 
suspensa, independentemente do seu trânsito em julgado” (Ext nº 
928/PT-ED-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 
14/09/07). 3. Embargos de declaração rejeitados, com a determinação da 
baixa imediata dos autos ao juízo de origem, independentemente da 
publicação do acórdão. 4. A prescrição em direito penal, em qualquer de 
suas modalidades, é matéria de ordem pública e, por isso, pode ser arguida e 
reconhecida a qualquer tempo (art. 61 do Código de Processo Penal). 5. 
Diante da jurisprudência desta Corte, preconizada no sentido de que 
“recursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque 
inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão 
de empecer a formação da coisa julgada. 3. HC indeferido” (HC nº 
86.125/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 2/9/05), 
o trânsito em julgado da condenação se aperfeiçoou em momento anterior 
à data limite para a consumação da prescrição, considerada a pena em 
concreto aplicada (ARE 732931 AgR-ED / MG, Relator(a): Min. DIAS 
TOFFOLI, Órgão Julgador: Primeira Turma, DJe-101  DIVULG 27-05-2014 
 PUBLIC 28-05-2014).
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AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
CRIMINAL COM AGRAVO. PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE 
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO 
AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. PEDIDO DE CONCESSÃO DE 
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, PARA RECONHECER A 
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO NÃO 
VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE 
ORIGEM. I – O recorrente deixou de atacar os fundamentos da decisão 
agravada, limitando-se a suscitar a prescrição da pretensão punitiva. 
Inviável, portanto, o agravo regimental, a teor da Súmula 287 do STF. 
Precedentes. II – O entendimento desta Corte fixou-se no sentido de que 
recursos extraordinário e especial indeferidos na origem, por inadmissíveis, 
em decisões mantidas pelo STF e STJ, não têm o condão de impedir a 
formação da coisa julgada, que deverá retroagir à data do término daquele 
prazo recursal. Precedentes. III – Com o advento da coisa julgada, tem início 
a contagem do prazo prescricional da pretensão executória da pena 
privativa de liberdade, que, nos termos da alínea a do § 1º do art. 126 
Código Penal Militar, é o dia em que passa em julgado a sentença 
condenatória. IV – Entre a data do trânsito em julgado do condenação e os 
dias atuais não transcorreu período superior a 1 ano, tempo necessário para 
que execução da reprimenda imposta ao recorrente estivesse obstada pela 
prescrição. V – Agravo regimental não conhecido e indeferido o pedido de 
habeas corpus de ofício, com a determinação da imediata baixa dos autos à 
origem, para que se adotem as medidas cabíveis e próprias da fase de 
execução da pena, independentemente da publicação desse acórdão (ARE 
723590 AgR / RS, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Órgão 
Julgador: Segunda Turma, DJe-224 DIVULG 12-11-2013 PUBLIC 
13-11-2013.

Desse modo, concluo seguindo os ensinamentos de Barbosa Moreira e 
Pontes de Miranda, para, aplicando-os na seara processual penal, entender que apenas os 
recursos admissíveis produzem efeitos e, portanto, somente o recurso que foi admitido pode 
impedir o trânsito em julgado. 

Ademais, a título de argumentação, o manejo de recursos 
flagrantemente incabíveis não pode ser computado no prazo da prescrição da pretensão 
punitiva, sob pena de se premiar o réu que se utilizou indevidamente do aparato judicial.

É certo que a procrastinação indefinida de recursos contribui para a 
prescrição e, como consequência, para a impunidade. 

Obiter dictum, tanto isso é verdade, que a preocupação com a 
impunidade certamente está na base da repercussão geral recentemente reconhecida no ARE 
n. 848.107/DF, Pleno do STF, rel. Min. Dias Toffoli, j. em 11/12/2014, por meio do qual o 
Pretório Excelso irá definir o termo inicial da outra modalidade de prescrição – executória, 
nos termos da ementa assim disposta:
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CONSTITUCIONAL. PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 
TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO NA 
MODALIDADE EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO SOMENTE 
PARA A ACUSAÇÃO. ARTIGO 112, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. 
NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DO REFERIDO INSTITUTO 
PENAL COM O ORDENAMENTO JURÍDICO CONSTITUCIONAL 
VIGENTE, DIANTE DOS POSTULADOS DA ESTRITA LEGALIDADE 
E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, INCISOS II E LVII). 
QUESTÃO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. MATÉRIA 
PASSÍVEL DE REPETIÇÃO EM INÚMEROS PROCESSOS, A 
REPERCUTIR NA ESFERA DO INTERESSE PÚBLICO. TEMA COM 
REPERCUSSÃO GERAL.

Sob outro prisma, também considero que essa é a conclusão que mais 
se coaduna com o princípio da duração razoável do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da 
Carta Magna, erigido a direito fundamental que tem por finalidade a efetiva prestação 
jurisdicional.

É evidente que esse princípio será violado se um julgado impugnado 
por meio de recurso especial reconhecidamente inadmissível só transitar em julgado quando 
essa decisão for aqui confirmada, pois esse entendimento trará como consequência óbvia a 
utilização indiscriminada de recursos, protelando-se, indevidamente, no tempo, o 
encerramento do processo.

O judiciário, aqui entendido no seu sentido lato, tem o dever de 
aplicar o princípio da duração razoável do processo para proteger tanto o réu (no caso de 
excesso de prazo na prisão cautelar, por exemplo) quanto a sociedade (que tem direito a uma 
resposta satisfatória em razão da violação ao preceito primário da norma penal 
incriminadora). Entender de modo diverso trará como consequência a inaplicabilidade, em 
diversos casos, do preceito secundário da norma penal, em decorrência da prescrição da 
pretensão punitiva estatal.

Por fim, escorreito o embargante ao afirmar que o julgamento do 
agravo deve preceder à eventual declaração de prescrição da pretensão punitiva. 

Com efeito, somente nas hipóteses em que o agravo não é conhecido 
por esta Corte (art. 544, § 4º, I, do CPC), o agravo é conhecido e desprovido (art. 544, § 4º, II, 
"a") e o agravo é conhecido e o especial tem seu seguimento negado por ser manifestamente 
inadmissível (art. 544, § 4º, II, "b", 1ª parte), pode-se afirmar que a coisa julgada retroagirá à 
data do escoamento do prazo  para a interposição do recurso admissível. 

Nas demais hipóteses previstas no § 4º, II, do artigo em comento, o 
especial é considerado admissível, ainda que sem sucesso, não havendo que se falar em coisa 
julgada operada ainda no Tribunal de origem. 

Documento: 1365104 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 03/09/2015 Página  1 4 de 76



 

 

Superior Tribunal de Justiça

Assim, somente após a decisão desta Corte proferida no julgamento 
do agravo poderá haver a eventual análise da prescrição da pretensão punitiva. 

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de divergência para reformar 
a decisão proferida no agravo, firmando o entendimento de que, inadmitido o recurso especial 
pelo Tribunal de origem, em decisão mantida pelo STJ, há a formação da coisa julgada, que 
deverá retroagir à data do término do prazo para interposição do último recurso cabível.

Determino o retorno dos autos à Sexta Turma para que decida o 
agravo interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, matéria prejudicial à 
verificação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. 

É como voto.
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EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 
386.266 - SP (2014/0217267-2)

VOTO-VENCIDO

MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA: 

O ilustre Relator, Ministro GURGEL DE FARIA, assim sumariou a 
controvérsia:

Consta dos autos que JOSÉ CARLOS BOLLIGER NOGUEIRA FILHO 
e outros foram condenados à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, mais 13 
dias-multa, com conversão da pena privativa de liberdade em duas 
restritivas de direitos, por infração à norma penal contida no art. 171, caput , 
do Código Penal (fl. 285).

Em sede de apelação, o Tribunal a quo reformou, em parte, a sentença 
para reduzir a pena para 1 ano de reclusão, mais pagamento de 10 
dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 
direitos, na modalidade de prestação de serviços à comunidade (fls. 
517/529).

Opostos embargos de declaração (fls. 532/541), foram acolhidos 
parcialmente para "fixar o regime aberto para o desconto da pena privativa 
de liberdade e para declarar que a substituição da pena privativa de 
liberdade pela prestação de serviços à comunidade é a mais adequada para a 
reprovação e para a prevenção do crime" (fl. 549) – publicado o acórdão em 
16/10/2012 (fl. 554).

O acórdão transitou em julgado para o Ministério Público na data de 7 
de dezembro de 2012 (fl. 555).

Seguiu-se recurso especial (fls. 556/575), não admitido (fls. 828/830).
Interposto agravo em recurso especial (fls. 834/848), o Ministro 

Sebastião Reis Júnior, em decisão monocrática, declarou "extinta a 
punibilidade dos agravantes, pela prescrição da pretensão punitiva, nos 
termos do art. 107, IV, c/c os arts. 109, V, 110, § 2º, e 114, II, todos do 
Código Penal, ficando prejudicado o agravo em recurso especial" (fl. 915).

Daí a interposição de agravo regimental pelo Ministério Público Federal 
(fls. 920/923), o qual foi desprovido pela egrégia Sexta Turma desta Corte 
nos termos do acórdão assim ementado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA 
PRETENSÃO PUNITIVA ANTES DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE 
DO RECURSO. POSSIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE RECURSAL, 
SALVO INTEMPESTIVIDADE, OPERA EFEITO EX NUNC. TRÂNSITO 
EM JULGADO. SÚMULA 401/STJ. IMPERATIVO DE COERÊNCIA. 
GARANTIA DA SEGURANÇA JURÍDICA. INSTRUMENTALIDADE 
DO PROCESSO. EFEITO OBSTATIVO DOS RECURSOS.

1. O juízo negativo de admissibilidade do recurso, salvo quanto à 
intempestividade, opera efeito ex nunc, ocorrendo o trânsito em julgado com 
a preclusão da oportunidade para interposição de qualquer recurso contra o 
último pronunciamento judicial. Por conseguinte, desde que aferida a 
tempestividade do meio recursal, é possível declarar-se a prescrição da 
pretensão punitiva sem que seja necessário manifestação expressa sobre a 
sua admissibilidade.
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2. A adoção da mencionada tese é um imperativo de coerência. De fato, 
a Súmula 401/STJ dispõe que o prazo decadencial da ação rescisória só se 
inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento 
judicial. E dos precedentes que deram origem ao enunciado extrai-se a 
conclusão segundo a qual o trânsito em julgado apenas ocorre com a 
preclusão da oportunidade para interposição de qualquer recurso contra a 
última decisão, ainda que referente à inadmissão do recurso.

Então, se, em âmbito cível, o Superior Tribunal de Justiça possui 
entendimento expresso sobre o momento de verificação do trânsito em 
julgado, não pode haver entendimento diverso em âmbito penal.

3. Tal conclusão decorre ainda da necessidade de se garantir o princípio 
da segurança jurídica. Com efeito, por força de tal princípio, 
intrinsecamente relacionado à noção de Estado Democrático de Direito, 
impõe-se ao poder público, incluindo o Poder Judiciário, comportamento 
dotado de previsibilidade e coerência, prestigiando-se a boa-fé e 
protegendo-se a confiança das pessoas nas instituições. Ademais, não é 
novidade, no ordenamento jurídico brasileiro, a concessão de efeito ex nunc 
a uma decisão declaratória, por força da necessidade de se resguardar a 
segurança jurídica, com o se observa nos arts. 27 da Lei n. 9.868/1999 e 11 
da Lei n. 9.882/1999.

4. Trata-se também de prestigiar a instrumentalidade do processo, afinal, 
embora não se discuta a indispensabilidade da existência de garantias 
formais, o certo é que a distorção da forma compromete o exercício regular 
da jurisdição.

5. É o reconhecimento de efeito ex nunc ao juízo de inadmissibilidade 
recursal que melhor se coaduna com o efeito obstativo dos recursos, 
consistente no impedimento ao trânsito em julgado em razão do 
prolongamento da litispendência. É o que se extrai dos arts. 301, § 3º, e 467 
do Código de Processo Civil e do art. 6º, § 3º, da Lei de Introdução às 
Normas do Direito Brasileiro, nos quais a noção de coisa julgada, que tem 
como pressuposto o trânsito em julgado, encontra-se vinculada ao não 
cabimento de qualquer recurso. E, mesmo que um certo recurso não seja 
admitido, o sistema processual prevê o cabimento de uma série de outros, 
como o agravo de instrumento, o agravo em recurso especial ou em recurso 
extraordinário e o agravo regimental.

6. A única ressalva a ser efetuada na concessão de efeito ex nunc ao 
juízo negativo de admissibilidade diz respeito à tempestividade do recurso. 
Isso porque esta Corte Superior vem reiteradamente admitindo que a 
extemporaneidade do recurso faz ocorrer o trânsito em julgado, cujo 
reconhecimento, por se tratar de circunstância objetivamente aferível, deve 
operar efeito ex tunc.

7. Agravo regimental improvido (fls. 925/926).
Contra esse acórdão, o Ministério Público Federal interpôs embargos de 

divergência perante a Terceira Seção, trazendo como paradigma acórdão 
proferido no AgRg no AREsp n. 63.540/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, 
Quinta Turma, assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
PENAL. CRIME DE DANO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 
PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM 
SEDE DE APELAÇÃO ANTES DO LAPSO NECESSÁRIO. ALEGAÇÃO 
DE CONTRARIEDADE AO ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO 
III, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. FALTA DE 
DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. 
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REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO 
ENUNCIADO N.º 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DA 
SÚMULA N.º 07 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL 
DESPROVIDO.

1. O prazo prescricional não ocorreu entre os marcos interruptivos e 
sobrevindo acórdão confirmatório da condenação, descabe reconhecer a 
prescrição da pretensão punitiva, utilizando-se da data do trânsito em 
julgado da condenação para a Defesa.

2. Encerrada a prestação jurisdicional, com a confirmação da sentença 
condenatória em segunda instância, a interposição de recurso inadmitido não 
obsta a formação da coisa julgada. Precedentes deste Superior Tribunal de 
Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

3. A demonstração do dissídio jurisprudencial não se contenta com 
meras transcrições de ementas, sendo absolutamente indispensável o cotejo 
analítico de sorte a demonstrar a devida similitude fática entre os julgados, 
não verificada na espécie.

4. De todo modo, a pretensão recursal de absolvição, com fundamento 
no art. 386, III, do Código de Processo Penal, implicaria, necessariamente, o 
reexame do conjunto fático-probatório, o que não se coaduna com a via 
eleita, consoante o teor da Súmula n.º 7 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Agravo regimental desprovido.
Em sua petição, o embargante alega que o exame da admissibilidade do 

agravo deve preceder ao reconhecimento da prescrição da pretensão 
punitiva, pois:

caso mantida a decisão de inadmissão do recurso especial, a data de 
formação da coisa julgada retroagiria, no mínimo, para 10/06/2013, data de 
publicação da decisão da Presidência do Tribunal de origem, a qual não 
admitiu o REsp (fl. 832). Assim, não teria se consumado a prescrição, 
considerando-se a prolação de sentença condenatória, marco interruptivo do 
prazo de 4 anos, em 06/04/2010.

...
para preservação da coerência do sistema, esse Tribunal Superior deve 

levar em consideração a compreensão da Suprema Corte acerca dos 
contornos e limites do direito fundamental à coisa julgada (art. 5º, XXXVI), 
na situação em que recursos com requisitos constitucionais de 
admissibilidade, no caso previstos no art. 105, III, da Constituição Federal, 
não são admitidos. Ou seja: o direito constitucional à coisa julgada (art. 5º, 
XXXVI), que pertence a ambos os sujeitos da relação processual, 
aperfeiçoa-se quando interpostos recursos em contrariedade ao art. 105, III, 
da Constituição?

Requer o acolhimento da divergência para "reformar o v. acórdão 
embargado, assentando que o conhecimento, ou não, do recurso especial 
influi na data de trânsito em julgado, sendo, no caso, matéria prejudicial à 
verificação da ocorrência da prescrição, de modo a determinar que a Turma 
realize o necessário juízo de admissibilidade" (fl. 952).

Suscitada Questão de Ordem perante a Terceira Seção diante da 
existência do óbice da Súmula 315 do STJ, esta foi acolhida pelo Colegiado 
para admitir o processamento dos embargos (fls. 960/964).

A impugnação foi apresentada às fls. 968/1.105, pleiteando que seja 
mantido o julgado proferido pela egrégia 6ª Turma, à base dos seguintes 
argumentos:

a) o julgado exarado no HC n. 86.125-3, relatora Min. Ellen Gracie, 
proveniente do Supremo Tribunal Federal e que embasa a tese do Parquet  
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está desatualizado e foi proferido em outro contexto, pois remonta a uma 
época em que a Suprema Corte ainda não tinha consagrado a validade do 
princípio da presunção de inocência até o trânsito em julgado da sentença 
penal condenatória, entendimento a que chegou posteriormente, quando do 
julgamento do HC n. 91.676 em 12/09/2009, em que restou decidido que a 
execução da pena só poderia ocorrer após o trânsito em julgado (entendido 
aqui como a impossibilidade da interposição de qualquer recurso);

b) o Supremo Tribunal Federal mudou o seu entendimento em novembro 
de 2014, ao julgar o ARE 717.440, no qual, preliminarmente ao mérito, o 
relator reconheceu a prescrição da pretensão punitiva intercorrente, contada 
da data da publicação da sentença condenatória recorrível até a data do 
julgamento do regimental. Ou seja, não se chegou sequer a julgar a 
admissibilidade do RE interposto, porque já se vislumbrava extinta a 
punibilidade;

c) a própria Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça tem julgado 
diverso do trazido como paradigma, qual seja, o RESp n. 1.255.240/DF, 
Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze;

d) a competência para decidir sobre a admissibilidade dos recursos 
excepcionais é das cortes superiores e, por isso, os tribunais de origem 
fazem apenas uma análise superficial do recurso interposto, sendo 
"irracional admitir-se que seu não recebimento pelo tribunal de justiça de 
origem decretaria o trânsito em julgado" (fls. 981/982). Sustenta que, se essa 
linha de raciocínio for seguida, "todo e qualquer recurso, ainda que em 
primeiro ou segundo grau, deveriam ter a mesma consequência, algo que 
nem mesmo o Ministério Público Federal, acredita-se tenta defender" (fl. 
982).

Postula, por fim, que os embargos não sejam admitidos ou que lhes seja 
negado provimento.

É o relatório. À pauta.

Segundo sua ótica, que se sagrou vencedora no seio da colenda Terceira 
Seção desta Corte, os embargos de divergência foram acolhidos, com base nos seguintes 
argumentos:

Sabe-se que um recurso, para ter o seu mérito analisado, precisa 
ultrapassar a barreira da admissibilidade, que se configura no preenchimento 
dos pressupostos genéricos e específicos.

Os recursos de natureza excepcional, como é o caso do especial e do 
extraordinário, possuem um plus quanto a esses pressupostos, sendo certo 
que os arts. 102, III, e 105, III, da Constituição Federal trouxeram, ainda, a 
previsão da necessidade do preenchimento dos requisitos específicos de 
índole constitucional, os quais devem ser estritamente observados.

Quando um recurso é interposto sem a presença de tais requisitos, ele é 
considerado inadmissível, pois não ultrapassa a barreira do conhecimento, 
não podendo o seu mérito ser examinado. 

Nesse caso, não sendo preenchidos os requisitos de admissibilidade, o 
recorrente não tem mais direito ao julgamento do mérito do seu recurso – 
considerado incabível, o que não pode impedir a formação da coisa julgada.

Para melhor elucidar o tema, trago trecho do trabalho realizado por 
LUIZ GUILHERME MARINONI (publicado na GENESIS – Revista de 
Direito Processual Civil, Curitiba, número 36, p. 285/301, abril/junho 2005), 
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que, fazendo um exame acerca da influência do juízo negativo de 
admissibilidade do recurso especial sobre a ação rescisória, assim delimita a 
questão:

Ora, o que importa, para a definição de trânsito em julgado, é a 
circunstância da decisão não ser impugnável, e não o fato dela não ter sido 
questionada ou "impugnada". Isto pela simples razão de que uma decisão 
pode ser impugnada mediante recurso inadmissível. Ou seja, uma decisão, 
mesmo que impugnada mediante recurso, certamente pode transitar em 
julgado.

O fato de uma sentença não ser mais passível de recurso nada tem a ver 
com o direito da parte recorrer. Ninguém pode negar à parte o direito de 
apresentar recurso, mas nem todo recurso, como é curial, é cabível. Ter 
direito de recorrer não é o mesmo que ter direito ao julgamento do mérito do 
recurso. O direito ao julgamento do mérito do recurso pressupõe a sua 
admissibilidade.

Uma decisão apenas é sujeita a recurso quando a parte tem o direito ao 
julgamento do seu mérito. Portanto, o trânsito em julgado depende de a 
decisão não estar mais sujeita a recurso admissível ou de não ser mais 
passível de recurso admissível.

Não é o direito de recorrer ou o exercício desse direito que impede o 
trânsito em julgado, mas sim a existência de recurso cabível. Como 
esclarece mais uma vez BARBOSA MOREIRA, "se transita em julgado a 
decisão de que não cabe recurso, a eventual interposição de recurso que 
não caiba é irrelevante na perspectiva do trânsito em julgado. Se para fazer 
transitar em julgado a sentença é condição necessária e suficiente já não 
estar ela sujeita a recurso, de modo nenhum se obsta ao implemento da 
condição interpondo recurso a que, de acordo com a lei, não está ela 
sujeita .

Caso o direito de recorrer fosse obstáculo ao trânsito em julgado, a parte 
estaria ciente de que poderia utilizar todas as vias recursais para procrastinar 
o encerramento do processo, ainda que incabíveis. 

Como é evidente, a previsão dos recursos não se presta a dar às partes 
meios para permitir a protelação da definição das demandas ou vias para 
evitar o trânsito em julgado.

Os que defendem o entendimento contrário sustentam que, no Código de 
Processo Civil, há vários dispositivos legais prevendo que a coisa julgada só 
ocorre quando não caiba mais recurso contra a decisão judicial. 

A título de exemplo, citam o art. 467, o qual determina: "Denomina-se 
coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e indiscutível a 
sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário."

Numa leitura, sem um olhar crítico, do dispositivo legal acima citado, 
pode-se realmente chegar à conclusão de que só haverá o trânsito em 
julgado quando não couber mais nenhum tipo de recurso contra a decisão 
judicial impugnada.

Porém, meditando sobre o tema, especificamente no âmbito do processo 
penal, cheguei à conclusão de que realmente não é a interposição de recurso 
dentro do prazo legal que impede o trânsito em julgado da decisão judicial, 
mas sim a interposição de recurso cabível, pois, como dito alhures, o recurso 
só terá o poder de impedir a formação da coisa julgada se o mérito da 
decisão recorrida puder ser modificado.

Esse posicionamento, inclusive, é o adotado pelo Supremo Tribunal 
Federal. O leading case  que foi o responsável pela construção dessa 
jurisprudência na Suprema Corte foi o julgamento proferido no HC n. 
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86.125-3/SP, relatora Min. Ellen Gracie, assim ementado:
HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO PENAL. PRETENSÃO PUNITIVA. 

RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO INDEFERIDOS. 
AGRAVOS IMPROVIDOS. 

1. Não tendo fluído o prazo de dois anos (CP, art. 109, VI) entre os 
vários marcos interruptivos (data do crime, recebimento da denúncia e 
sentença condenatória recorrível) e sobrevindo acórdão confirmatório da 
condenação, antes do decurso do período fixado em lei, está exaurida a 
chamada prescrição da pretensão punitiva. 

2. Recursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque 
inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão 
de empecer a formação da coisa julgada. 

3. HC indeferido.
Naquela oportunidade, a eminente Ministra relatora assim se 

manifestou:
(...) o trânsito em julgado da condenação é marco divisório de duas 

espécies de prescrição. Com o trânsito em julgado, termina a fase da 
pretensão punitiva e tem início a fase da prescrição executória. Mas o 
condenado pode, sim, impedir e obstar a formação da coisa julgada. Basta 
interpor recursos especial e extraordinário. Indeferidos, porque 
inadmissíveis, pode o condenado lançar mão dos agravos de instrumento. E 
até mesmo dos agravos regimentais, caso tenham o seguimento negado. 
Pode, ainda, manejar embargos de declaração. Porém, não pode ser olvidado 
que o recurso capaz de impedir a coisa julgada é o recurso admissível. E, se 
o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem a 
inadmissibilidade, confirmando o que decidido no juízo de admissibilidade, 
os efeitos desse reconhecimento retroagem.

Feitas essas considerações, filio-me ao posicionamento adotado pelo 
Supremo Tribunal Federal no sentido de que só a interposição de recurso 
admissível obsta a formação da coisa julgada. 

Uma vez estabelecida essa premissa, chega-se a um outro problema, 
qual seja, determinar o momento em que esse trânsito ocorre quando se tem 
uma decisão que inadmite o recurso especial, confirmada pelo STJ. Essa 
definição é de extrema importância para fixar, no âmbito penal, o termo 
final do prazo de prescrição da pretensão punitiva.

Para elucidar a questão, deve-se definir qual é a natureza jurídica do 
pronunciamento judicial realizado pelo Tribunal a quo que inadmite o 
recurso especial, bem como os seus efeitos, já que tanto a doutrina quanto a 
jurisprudência possuem entendimentos divergentes a respeito do tema.

Salvo melhor juízo, entendo que a decisão que inadmite o recurso 
especial ou extraordinário possui natureza jurídica eminentemente 
declaratória, tendo em vista que apenas pronuncia algo que já ocorreu 
anteriormente – e não naquele momento –, motivo pelo qual opera efeitos ex 
tunc. 

Assim, exsurge certo que o trânsito em julgado retroagirá à data de 
escoamento do prazo para a interposição de recurso admissível.

Para corroborar esse entendimento, destaco outro excerto do trabalho 
realizado por LUIZ GUILHERME MARINONI, acima citado, in verbis :

Já a decisão que expressa um juízo de inadmissibilidade negativo não 
pode ter outro efeito senão o declaratório. É o caso de perguntar se tal efeito 
declaratório é ex nunc ou ex tunc. Ou melhor, seria possível concluir que a 
decisão recorrida, embora não tenha sido substituída por outra, transitou em 
julgado apenas no momento em que se declarou a inadmissibilidade do 
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recurso? Ora, como demonstrado no item anterior, a interposição do recurso 
não é obstáculo ao trânsito em julgado. Como esclarece PONTES DE 
MIRANDA, "a sentença ou acórdão não deixa de passar em julgado 
porque dela se recorreu, mas sim porque, cabendo recurso, foi ele 
interposto. Não é o recorrer-se em tempo hábil que pré-elimina o trânsito 
em julgado; é o caber o recurso e ter-se recorrido".

A decisão de não conhecimento declara que o recurso não é cabível ou 
que outro recurso era o cabível. Ao declarar que o recurso não é cabível 
ou que outro recurso era o cabível, declara, ao mesmo tempo, que a 
decisão transitou em julgado no momento em que se tornou irrecorrível 
ou em que transcorreu o prazo para a interposição do recurso cabível.

Raciocinar de forma diversa seria aceitar que a decisão de não 
conhecimento declara que o recurso é inadmissível, mas que o recurso, 
ainda que incabível, impede o trânsito em julgado. Aceitar-se-ia, assim, a 
equivocada idéia de que a interposição do recurso, e não a existência de 
recurso cabível, constitui obstáculo ao trânsito em julgado.

Nessa dimensão são incontestáveis as lições de PONTES DE 
MIRANDA e BARBOSA MOREIRA. Diz PONTES: "Se não cabia o 
recurso, ou se não mais cabia recurso, e se interpôs recurso, houve trânsito 
em julgado: a decisão, na instância recursal, em que se diga que não cabia 
recurso, ou que não mais cabia recurso, é decisão apenas declarativa". E 
escreve BARBOSA MOREIRA: "Positivo ou negativo, o juízo de 
admissibilidade é essencialmente declaratório. Ao proferi-lo, o que faz o 
órgão judicial é verificar se estão ou não satisfeitos os requisitos 
indispensáveis à legítima apreciação do mérito do recurso. A existência ou 
a inexistência de tais requisitos é, todavia, anterior ao pronunciamento, que 
não a gera, mas simplesmente a reconhece ( ... ) Recurso inadmissívet ou 
tornado tal, não tem a virtude de empecer ao trânsito em julgado: nunca a 
teve, ali, ou cessou de tê-Ia, aqui. Destarte, se inexiste outro óbice (isto é, 
outro recurso ainda admissível, ou sujeição da matéria, ex vi legis, ao 
duplo grau de jurisdição), a coisa julgada exsurge a partir da configuração 
da inadmissibilidade. Note-se bem: não a partir da decisão que a 
pronuncia, pois esta, como já se assinalou, é declaratória; limita-se a 
proclamar, a manifestar, a certificar algo que lhe preexiste-".

Como está claro, a tese de que o trânsito em julgado da decisão recorrida 
ocorre no momento em que o recurso não é conhecido esquece que esse 
recurso nunca teve a capacidade de impedir o trânsito em julgado. Ora, se o 
recurso incabível jamais teve a capacidade de impedir o trânsito em julgado, 
é absurdo imaginar que ele deixou de ter tal capacidade apenas no momento 
em que foi declarado inadmissível.

Nesse sentido, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm se 
manifestado. Ilustrativamente: 

Embargos declaratórios no agravo regimental no recurso extraordinário 
com agravo. Matéria criminal. Questões afastadas nos julgamentos 
anteriores. Ausência de omissão, de contradição e de obscuridade. 
Precedentes. Recurso manifestamente protelatório. Rejeição dos embargos. 
Baixa imediata dos autos ao juízo de origem. Precedentes. Alegada 
prescrição da pretensão punitiva estatal. Matéria de ordem pública que 
pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo. Artigo 61 do Código de 
Processo Penal. Não ocorrência. Trânsito em julgado que se aperfeiçoou 
em momento anterior. Não obsta a formação da coisa julgada o 
extraordinário indeferido na origem por ser inadmissível. Precedentes de 
ambas as Turmas. 1. Inexiste na espécie hipótese autorizadora da oposição 
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do recurso declaratório, conforme previsto no art. 337 do Regimento Interno 
da Corte. 2. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que, “quando 
animados de intuito meramente protelatório, embargos de declaração devem 
ser rejeitados, com determinação de cumprimento imediato da decisão cuja 
eficácia esteja suspensa, independentemente do seu trânsito em julgado” 
(Ext nº 928/PT-ED-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, 
DJe de 14/09/07). 3. Embargos de declaração rejeitados, com a 
determinação da baixa imediata dos autos ao juízo de origem, 
independentemente da publicação do acórdão. 4. A prescrição em direito 
penal, em qualquer de suas modalidades, é matéria de ordem pública e, por 
isso, pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo (art. 61 do Código de 
Processo Penal). 5. Diante da jurisprudência desta Corte, preconizada no 
sentido de que “recursos especial e extraordinário indeferidos na origem, 
porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o 
condão de empecer a formação da coisa julgada. 3. HC indeferido” (HC nº 
86.125/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 2/9/05), 
o trânsito em julgado da condenação se aperfeiçoou em momento anterior 
à data limite para a consumação da prescrição, considerada a pena em 
concreto aplicada (ARE 732931 AgR-ED / MG, Relator(a): Min. DIAS 
TOFFOLI, Órgão Julgador: Primeira Turma, DJe-101  DIVULG 
27-05-2014  PUBLIC 28-05-2014).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
CRIMINAL COM AGRAVO. PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE 
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO 
AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. PEDIDO DE CONCESSÃO DE 
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, PARA RECONHECER A 
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO NÃO 
VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE 
ORIGEM. I – O recorrente deixou de atacar os fundamentos da decisão 
agravada, limitando-se a suscitar a prescrição da pretensão punitiva. 
Inviável, portanto, o agravo regimental, a teor da Súmula 287 do STF. 
Precedentes. II – O entendimento desta Corte fixou-se no sentido de que 
recursos extraordinário e especial indeferidos na origem, por inadmissíveis, 
em decisões mantidas pelo STF e STJ, não têm o condão de impedir a 
formação da coisa julgada, que deverá retroagir à data do término daquele 
prazo recursal. Precedentes. III – Com o advento da coisa julgada, tem início 
a contagem do prazo prescricional da pretensão executória da pena 
privativa de liberdade, que, nos termos da alínea a do § 1º do art. 126 
Código Penal Militar, é o dia em que passa em julgado a sentença 
condenatória. IV – Entre a data do trânsito em julgado do condenação e os 
dias atuais não transcorreu período superior a 1 ano, tempo necessário para 
que execução da reprimenda imposta ao recorrente estivesse obstada pela 
prescrição. V – Agravo regimental não conhecido e indeferido o pedido de 
habeas corpus de ofício, com a determinação da imediata baixa dos autos à 
origem, para que se adotem as medidas cabíveis e próprias da fase de 
execução da pena, independentemente da publicação desse acórdão (ARE 
723590 AgR / RS, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Órgão 
Julgador: Segunda Turma, DJe-224 DIVULG 12-11-2013 PUBLIC 
13-11-2013.

Desse modo, concluo seguindo os ensinamentos de Barbosa Moreira e 
Pontes de Miranda, para, aplicando-os na seara processual penal, entender 
que apenas os recursos admissíveis produzem efeitos e, portanto, somente o 

Documento: 1365104 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 03/09/2015 Página  2 3 de 76



 

 

Superior Tribunal de Justiça

recurso que foi admitido pode impedir o trânsito em julgado. 
Ademais, a título de argumentação, o manejo de recursos flagrantemente 

incabíveis não pode ser computado no prazo da prescrição da pretensão 
punitiva, sob pena de se premiar o réu que se utilizou indevidamente do 
aparato judicial.

É certo que a procrastinação indefinida de recursos contribui para a 
prescrição e, como consequência, para a impunidade. 

Obiter dictum, tanto isso é verdade, que a preocupação com a 
impunidade certamente está na base da repercussão geral recentemente 
reconhecida no ARE n. 848.107/DF, Pleno do STF, rel. Min. Dias Toffoli, j. 
em 11/12/2014, por meio do qual o Pretório Excelso irá definir o termo 
inicial da outra modalidade de prescrição – executória, nos termos da 
ementa assim disposta:

 CONSTITUCIONAL. PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 
TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO NA 
MODALIDADE EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO SOMENTE 
PARA A ACUSAÇÃO. ARTIGO 112, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. 
NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DO REFERIDO INSTITUTO 
PENAL COM O ORDENAMENTO JURÍDICO CONSTITUCIONAL 
VIGENTE, DIANTE DOS POSTULADOS DA ESTRITA LEGALIDADE 
E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, INCISOS II E LVII). 
QUESTÃO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. MATÉRIA 
PASSÍVEL DE REPETIÇÃO EM INÚMEROS PROCESSOS, A 
REPERCUTIR NA ESFERA DO INTERESSE PÚBLICO. TEMA COM 
REPERCUSSÃO GERAL.

Sob outro prisma, também considero que essa é a conclusão que mais se 
coaduna com o princípio da duração razoável do processo, previsto no art. 
5º, LXXVIII, da Carta Magna, erigido a direito fundamental que tem por 
finalidade a efetiva prestação jurisdicional.

É evidente que esse princípio será violado se um julgado impugnado por 
meio de recurso especial reconhecidamente inadmissível só transitar em 
julgado quando essa decisão for aqui confirmada, pois esse entendimento 
trará como consequência óbvia a utilização indiscriminada de recursos, 
protelando-se, indevidamente, no tempo, o encerramento do processo.

O judiciário, aqui entendido no seu sentido lato, tem o dever de aplicar o 
princípio da duração razoável do processo para proteger tanto o réu (no caso 
de excesso de prazo na prisão cautelar, por exemplo) quanto a sociedade 
(que tem direito a uma resposta satisfatória em razão da violação ao preceito 
primário da norma penal incriminadora). Entender de modo diverso trará 
como consequência a inaplicabilidade, em diversos casos, do preceito 
secundário da norma penal, em decorrência da prescrição da pretensão 
punitiva estatal.

Por fim, escorreito o embargante ao afirmar que o julgamento do agravo 
deve preceder à eventual declaração de prescrição da pretensão punitiva. 

Com efeito, somente nas hipóteses em que o agravo não é conhecido por 
esta Corte (art. 544, § 4º, I, do CPC), o agravo é conhecido e desprovido 
(art. 544, § 4º, II, "a") e o agravo é conhecido e o especial tem seu 
seguimento negado por ser manifestamente inadmissível (art. 544, § 4º, II, 
"b", 1ª parte), pode-se afirmar que a coisa julgada retroagirá à data do 
escoamento do prazo  para a interposição do recurso admissível. 

Nas demais hipóteses previstas no § 4º, II, do artigo em comento, o 
especial é considerado admissível, ainda que sem sucesso, não havendo que 
se falar em coisa julgada operada ainda no Tribunal de origem. 
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Assim, somente após a decisão desta Corte proferida no julgamento do 
agravo poderá haver a eventual análise da prescrição da pretensão punitiva. 

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de divergência para reformar a 
decisão proferida no agravo, firmando o entendimento de que, inadmitido o 
recurso especial pelo Tribunal de origem, em decisão mantida pelo STJ, há 
a formação da coisa julgada, que deverá retroagir à data do término do prazo 
para interposição do último recurso cabível.

Determino o retorno dos autos à Sexta Turma para que decida o agravo 
interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, matéria 
prejudicial à verificação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. 

É como voto.

Não obstante os judiciosos argumentos lançados pelo ínclito relator, aos 
quais se acostaram os componentes da douta maioria, restou esta Ministra vencida no 
tocante ao entendimento firmado de que, inadmitido o recurso especial perante o Tribunal 
a quo, e sendo a decisão mantida perante este STJ, haverá a formação da coisa julgada, a 
qual deverá retroagir à data do término do prazo para interposição do último recurso 
cabível, com fulcro nos argumentos que seguem.

Em primeiro lugar, constata-se que o entendimento adotado pelo voto 
vencedor, parte da premissa de que a jurisprudência da Suprema Corte quanto ao tema 
seria pacífica, indicando que as duas Turmas daquele Excelso pretório se manifestariam no 
sentido da retroatividade da coisa julgada, nos casos em que o Tribunal Superior confirma 
a inadmissão do recurso excepcional ocorrida na Corte de origem, fato que impediria 
posterior declaração da prescrição, porquanto o trânsito em julgado seria lançado para o 
termo final à interposição de recurso admissível. 

Não obstante, observa-se a existência de vários precedentes recentes no 
Supremo Tribunal Federal, de ambas as turmas, nos quais se desconsiderou referida linha 
de raciocínio, e se declarou a extinção da punibilidade do réu, mesmo após ter havido 
confirmação, no âmbito da Suprema Corte, da decisão de inadmissibilidade do recurso 
extraordinário. E tal exercício se deu em sede de agravo regimental, embargos de 
declaração, ou mesmo através da concessão de habeas corpus  de ofício em favor do 
acusado. A propósito, os seguintes julgados:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS 
COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. CRIME MILITAR. PENA 
AGRAVADA EM SEDE DE APELAÇÃO. INVIÁVEL A APLICAÇÃO 
DO ARTIGO 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. ANALOGIA IN MALAN 
PARTEM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ARTIGO 125, § 5º, II, DO 
CÓDIGO PENAL MILITAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 
OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA 
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração 
opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter 
infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso 
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cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 
4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 
11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 
547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 
546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011). 2. A 
prescrição criminal é matéria de ordem pública e, consectariamente, pode 
ser arguida e reconhecida a qualquer tempo (art. 61 do Código de Processo 
Penal). 3. O Código Penal Militar, em seu artigo 125, § 5º, estabelece as 
causas interruptivas da prescrição e, uma vez que nesse rol não há a previsão 
do acórdão condenatório recorrível, inviável cogitar-se em aplicação 
analógica in malan partem do artigo 117, IV, do Código Penal comum, 
sobretudo por força do princípio da especialidade. Precedente. 4. Conforme 
o disposto no artigo 125, VI, do Código Penal Militar, para a pena fixada em 
1 (um) ano e 8 (oito) meses de prisão, o lapso prescricional é de 4 (quatro) 
anos. Deflui-se da sentença condenatória que o dia 24/07/2003 foi a 'data em 
que o Ministério Público constatou as irregularidades das notas fiscais e 
requisitou a instauração de IPM'. A denúncia foi recebida em 09/04/2007 e a 
sentença condenatória publicada em 24/03/2010, sendo este o último marco 
interruptivo do prazo prescricional. Consectariamente, com o decurso do 
lapso temporal até a presente data superior a 4 (quatro) anos, verifica-se a 
consumação da prescrição da pretensão punitiva do Estado. 5. In casu, o 
acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO. DEFESA E 
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA. 
LICITAÇÃO. PREJUÍZO. 1. Comete crime de falsidade ideológica o 
Militar, responsável pelo recebimento de gênero em sua Organização 
Militar, que atesta a entrega total de bens adquiridos por meio de licitação, 
cuja entrega foi feita de forma parcelada e posterior ao atesto. 2. A não 
ocorrência de prejuízo ao Erário não descaracteriza a conduta típica de 
falsidade ideológica. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido e provido 
parcialmente. Decisão majoritária'. 6. Agravo regimental PROVIDO para 
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do agravante, em virtude da 
consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal". (ARE 717440 ED, 
Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe-231 DIVULG 
24-11-2014 PUBLIC 25-11-2014) 

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL 
PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 
OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA 
MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS  DE OFÍCIO PARA 
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE QUANTO AO CRIME 
PREVISTO NO ART. 288 DO CÓDIGO PENAL, EM DECORRÊNCIA 
DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA". (ARE 
824352 AgR-ED, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, 
DJe-219 DIVULG 06-11-2014 PUBLIC 07-11-2014) 

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO. 
IDADE SUPERIOR A SETENTA ANOS NA DATA DO ACÓRDÃO QUE 
CONFIRMA A SENTENÇA CONDENATÓRIA. ARTIGO 115 DO 
CÓDIGO PENAL. 1. A faixa etária, para efeito de prescrição, deve ser 
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considerada enquanto persiste a relação processual penal. 2. É que, 
recentemente, o Tribunal Pleno, na Ação Penal n. 516, reconheceu a 
prescrição em razão da idade avançada tendo o réu completado 70 anos após 
o julgamento da demanda, mas antes do seu trânsito em julgado, verbis: 
“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO PENAL 
ORIGINÁRIA. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA 
PREVIDENCIÁRIA E DE SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA (INCISO I DO § 1º DO ART. 168-A E INCISO III DO 
ART. 337-A, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). RÉU CONDENADO À 
PENA-BASE DE 3 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 30 (TRINTA) 
DIAS-MULTA, PARA CADA DELITO, QUE, NA AUSÊNCIA DE 
CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES E 
AUMENTADA DE 1/6 (UM SEXTO) ANTE A CONTINUIDADE 
DELITIVA, FOI TORNADA DEFINITIVA EM 3 (TRÊS) ANOS E 6 
(SEIS) MESES, E 30 DIAS-MULTA. PENA QUE, SOMADA, DEVIDO 
AO CONCURSO MATERIAL, TOTALIZOU 7 (SETE) ANOS DE 
RECLUSÃO E 60 (SESSENTA) DIAS-MULTA, FIXADOS NO VALOR 
UNITÁRIO DE ½ (UM MEIO) SALÁRIO MÍNIMO, VIGENTE EM 
AGOSTO DE 2002 (TÉRMINO DA CONTINUIDADE DELITIVA), 
ATUALIZADOS MONETARIAMENTE DESDE ENTÃO. EMBARGOS 
DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM FACE DO 
PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO FISCAL E OCORRÊNCIA DA 
PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO 
ESTADO, SUPERVENIENTES À SESSÃO DE JULGAMENTO E 
ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. 
EMBARGOS PROVIDOS.” 3. A aplicação do artigo 115 do Código Penal 
reclama interpretação teleológica e técnica interpretativa segundo a qual não 
se pode extrair de regra que visa a favorecer o cidadão razão capaz de 
prejudicá-lo, restringindo a extensão nela revelada. 4. Consectariamente, há 
de se tomar a idade do acusado, não na data do pronunciamento do Juízo, 
mas naquela em que o título executivo penal condenatório se torne imutável 
na via do recurso (Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no 
Inquérito nº 2.584/SP, relator o Ministro Ayres Britto, sessão de 16 de junho 
de 2011). A extinção da punibilidade pela prescrição, tendo em conta o 
benefício decorrente da senilidade (70 anos) - idade completada no dia 
seguinte à sessão de julgamento, mas antes da publicação e da republicação 
do acórdão condenatório -, encontra ressonância na jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal, que preconiza deva ser considerado o benefício, 
ainda na pendência de embargos: Habeas Corpus  nº 89.969-2/RJ, relator 
Ministro Marco Aurélio, DJ de 05.10.2007. 5. Agravo Regimental provido 
para reconhecer a redução do prazo prescricional pela metade em razão da 
idade avançada do agravante (art. 115 do Código Penal) e declarar a 
extinção da pretensão punitiva do Estado, pela prescrição". (ARE 778042 
AgR, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe-230 DIVULG 
21-11-2014 PUBLIC 24-11-2014) 

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE 
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA 
MATÉRIA LEGAL E REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. 
EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO REJEITADOS. TRANSCURSO DO LAPSO 
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PRESCRICIONAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS  
EX OFFICIO. I – Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código 
de Processo Civil. II – Os embargantes buscam tão somente a rediscussão da 
matéria e o reexame do conjunto probatório para que se chegue à absolvição 
da prática de crime previsto no Código Penal Militar. III - Os embargos de 
declaração, no entanto, não constituem meio processual adequado para a 
reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, 
salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. IV – 
Transcurso do lapso prescricional. Declaração de extinção da punibilidade. 
Matéria passível de ser conhecida de ofício. V - Extinção da punibilidade 
em relação aos réus WALBER SOUZA OLIVEIRA e DANIEL TAVARES 
DE LIMA, ocorrida em 17/8/2012, em face da prescrição da pretensão 
punitiva na modalidade retroativa, tendo em conta a prática do crime 
previsto no art. 155 do Código Penal Militar, a pena in concreto de 2 (dois) 
anos de reclusão e o prazo prescricional de 4 (quatro) anos (CPM, art. 125, 
IV), contados a partir da publicação em 18/8/2008 do acórdão da apelação 
(CPM, art. 125, § 5º, II) - último marco interruptivo da prescrição. VI – 
Embargos de declaração rejeitados, mas concedida a ordem de habeas 
corpus  de ofício em favor dos embargantes Walber Souza Oliveira e Daniel 
Tavares de Lima, em virtude do transcurso do lapso prescricional". (ARE 
640413 AgR-ED, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda 
Turma, DJe-171 DIVULG 03-09-2014 PUBLIC 04-09-2014) 

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EM QUE 
NÃO SE APONTAM VÍCIOS NO JULGADO, MAS SE ALEGA O 
TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL. EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA DECLARAR A EXTINÇÃO DA 
PUNIBILIDADE. I – Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do 
Código de Processo Civil. II – Transcurso do lapso prescricional. 
Declaração de extinção da punibilidade. Matéria passível de ser conhecida 
de ofício. III- Extinção da punibilidade do réu, ocorrida em 3/8/2012, em 
face da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, tendo em 
conta a prática da infração prevista no art. 50 da Lei de Contravenções 
Penais, a pena in concreto de 3 (três) meses de reclusão e o prazo 
prescricional de 2 (dois) anos (CP, art. 109, VI, redação anterior à vigência 
da Lei 12.234/2010). IV – Embargos de declaração acolhidos tão somente 
para declarar a extinção da punibilidade do réu, em virtude do transcurso do 
lapso prescricional". (ARE 775614 AgR-ED, Relator(a):  Min. RICARDO 
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe-046 DIVULG 07-03-2014 
PUBLIC 10-03-2014) 

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL 
PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA 
PUNIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS". (ARE 710663 AgR-ED, 
Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe-170 DIVULG 
29-08-2013 PUBLIC 30-08-2013) 

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 303 DO 
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (LEI Nº 9.503/97). ACIDENTE 
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DE TRÂNSITO. COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE. 
AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO 
QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE 
INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. 
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO 
REGIMENTAL CUJA MINUTA NÃO SE INSURGE CONTRA OS 
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DAS 
SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL 
DESPROVIDO. TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL E 
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO EX 
OFFICIO. 1. Configura princípio básico da disciplina dos recursos o dever 
que tem o recorrente de impugnar os fundamentos da decisão atacada, por 
isso que, deixando de fazê-lo, resta ausente o requisito de admissibilidade 
consistente na regularidade formal, o que, à luz das Súmulas 284 e 287 do 
STF e do § 1º do RISTF, conduz ao não conhecimento do recurso 
interposto. Precedentes: AI nº 835.505-AgR, Primeira Turma, relator o 
Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 16.08.2011, e RE nº 572.676-AgR, 
Segunda Turma, relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 17.05.2011. 2. In 
casu, no ato mediante o qual se negou seguimento ao recurso extraordinário 
assentou: i) o prequestionamento explícito da questão constitucional é 
requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. As Súmulas 
282 e 356 do STF dispõem respectivamente, verbis: 'É inadmissível o 
recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a 
questão federal suscitada' e 'o ponto omisso da decisão, sobre o qual não 
foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso 
extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento'; ii) a violação 
reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de 
análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna 
inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. 
Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, 
Dje de 08/09/10; a Súmula 279/STF dispõe, verbis: 'Para simples reexame 
de prova não cabe recurso extraordinário'; iii) é que o recurso extraordinário 
não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do 
contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação 
direta da ordem constitucional; iiii) O acórdão recorrido assentou: 
“APELAÇÃO CRIMINAL. PRÁTICA DA CONDUTA TÍPICA DO ART. 
303 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (LEI Nº 9.503/97). 
ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTO QUE CHOCA-SE COM PORTA 
ABERTA DE VEÍCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE 
COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A 
materialidade do ato ilícito esta comprovada mediante Boletim de 
Ocorrência de fl. 06, do Boletim de Acidente de Trânsito fls. 07/15, e pelo 
Exame de Corpo Delito fl. 20. A materialidade dos crimes de lesão corporal 
(como no caso vertente), muito embora não caracterizada pela forma 
explícita, ou seja, por meio de corpo de delito direto, vem plenamente 
demonstrada por meio de corpo e delito indireto, qual seja, a própria prova 
testemunhal coligiada ao processado e que, de igual modo, serve para 
apontar a autoria (A Criminal nr. 2001.015560-5, da Capital, Rel. Des. 
Solon d'Eça Neves). Decidiu o STF que, 'encerrada a instrução criminal, 
decorrido o prazo de diligências e já oferecidas pelas partes alegações finais, 
é lícito ao juiz ouvir em diligências testemunhas, usando a faculdade do art. 
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209 do CPP. Tal audiência se destina a proporcionar ao magistrado 
esclarecimento especialíssimo, não ocorrendo nulidade por falta de 
contradita, de contestação e de reinquirição delas pelas partes interessadas' 
(RTJ 53/578). No julgamento do Habeas Corpus nr. 85155/SP, a eminente 
Rel.ª, Min.ª Ellen Gracie, assentou que a demonstração de prejuízo, a teor 
do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou 
absoluta, eis que, conforme já decidiu a Corte, 'O âmbito normativo do 
dogma fundamental da disciplina das nulidades – pas de nullité sans grief – 
compreende as nulidades absolutas'. Em sede penal é possível a 
compensação da culpa. (Apelação Criminal n. 2009.600211-7, de Campos 
Novos (2ª Vara Cível/Crime) – DJE n. 655, de 01/04/2009) A bem lançada 
sentença a quo imerce retoque, devendo ser confirmada por seus próprios 
fundamentos, eis que aplicou corretamente o direito ao caso concreto, à luz 
do contexto probatório.” 3. As razões do recurso apresentado pelo agravante 
não se voltam contra os fundamentos da decisão agravada, estando limitadas 
à assertiva de que teria havido violação ao princípio da ampla defesa e do 
contraditório ante o fato de o Juiz Criminal, em face da faculdade prevista 
no artigo 209 do Código de Processo Penal, ter colhido depoimento de 
testemunhas, fazendo-o na busca da verdade real e como testemunhas do 
Juízo. Na espécie, tem-se recurso deficiente de fundamentação. 4. Agravo 
regimental a que se nega provimento. 5. A prescrição manifesta habilita a 
concessão de habeas corpus “ex officio”. É que a denúncia foi recebida em 
26.05.2009 (primeiro marco interruptivo), sobrevindo a prolação da 
sentença em 29.06.2010 (segundo marco interruptivo) e o agravante foi 
condenado à pena 06 (seis) meses de detenção. A sentença transitou em 
julgado para a acusação. Houve recurso por parte do acusado. A Quarta 
Turma de Recursos de Criciúma/SC, em 19.05.2011, desproveu-o. Na 
sequência, a defesa interpôs recurso extraordinário, agravo nos autos do 
recurso extraordinário e o presente agravo regimental. 6. Entre a data da 
sentença condenatória – 29.06.2010 – e a presente transcorreram mais de 02 
(dois) anos, lapso temporal previsto no artigo 109, inciso VI, do Código 
Penal, redação vigente à época dos fatos (09 de abril de 2009) e anterior à 
edição da Lei nº 12.234, de 05 de maio de 2010, razão por que verifica-se a 
ocorrência da extinção da punibilidade do agravante em virtude do 
transcurso do lapso prescricional. Ordem de habeas corpus  concedida, ex 
officio". (ARE 666424 AgR, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, 
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 26-03-2013 PUBLIC 
01-04-2013) 

Há que se ressaltar, por oportuno, que em todos esses precedentes, inclusive 
nos quais se concedeu ordem de habeas corpus  de ofício, parte-se da premissa de que até 
aquele momento a ação penal não teria transitado em julgado para o réu e, portanto, 
passível a declaração da extinção da punibilidade em razão do implemento da prescrição 
da pretensão punitiva. Assim, ao que tudo indica, e diversamente do entendimento 
propugnado no voto vencedor, a matéria não se encontra consolidada no âmbito da 
Suprema Corte, mesmo porque não há manifestação plenária decidindo a matéria. 

Um segundo ponto, que a meu ver, merece o devido destaque, é que 
mesmo na Quinta Turma deste Sodalício existem julgados recentes, prolatados à 
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unanimidade, inclusive mais novos do que o precedente utilizado pelo embargante a título 
de paradigma, que se alinham ao entendimento da Sexta Turma e são expressamente 
contrários ao raciocínio aqui prevalecente, o que até mesmo afastaria eventual divergência 
supostamente existente entre os dois órgãos julgadores que analisam matéria criminal 
neste Tribunal Superior. A propósito:

  
"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. 
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDO 
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE RATIFICA A NEGATIVA DE 
SEGUIMENTO AOS RECURSOS EXCEPCIONAIS. TRÂNSITO EM 
JULGADO QUE RETROAGE AO PRIMEIRO JUÍZO. INVIABILIDADE. 
2. PRINCIPAL ATRIBUTO DA COISA JULGADA. IMUTABILIDADE 
DA DECISÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. 3. AGRAVO CABÍVEL E 
TEMPESTIVO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. ARTS. 544 DO CPC E 
28 DA LEI N. 8.038/1990. EFEITOS DOS RECURSOS. IMPEDIR A 
FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. 4. PRESCRIÇÃO MANTIDA. 
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do 
Recurso Especial n. 1.255.240/DF, assentou não ser possível se falar em 
retroatividade do trânsito em julgado, ante a manutenção da negativa de 
seguimento do recurso especial pela Corte Superior competente, haja vista a 
instabilidade da decisão proferida no primeiro juízo de admissibilidade, a 
qual efetivamente tem chances de ser revertida.

2. O juízo prévio de admissibilidade realizado pelas instâncias 
ordinárias não vincula nem restringe a aferição dos pressupostos recursais a 
ser realizado pelos Tribunais Superiores. Portanto, mostra-se temerário 
considerar que o controle inicial, realizado pela instância recorrida, 
prevalece para fins de trânsito em julgado sobre o exame proferido pela 
própria Corte competente. Ademais, não sendo possível agregar ao primeiro 
juízo de admissibilidade o atributo da imutabilidade, haja vista a 
interposição de recurso legalmente previsto no ordenamento jurídico, de 
pronto se verifica a não ocorrência do trânsito em julgado. Com efeito, se a 
principal característica da coisa julgada é a irreversibilidade da decisão, a 
ausência dessa característica torna, a meu ver, evidente sua não ocorrência.

3. Inquestionável o cabimento do agravo para subida do recurso especial 
e do recurso extraordinário, haja vista previsão expressa no art. 544 do CPC 
e 28 da Lei n. 8.038/1990. Portanto, se manejado dentro do prazo legal, deve 
produzir os efeitos comuns aos recursos em geral, dentre eles impedir a 
formação da coisa julgada.

Registre-se, ademais, ser obrigatória a remessa do recurso de agravo à 
Corte Superior, sob pena de caracterização de usurpação de competência, 
legitimando a utilização da reclamação.

4. Agravo regimental a que se nega provimento".
(AgRg no Ag 1372069/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

QUINTA TURMA, DJe 11/12/2013)

"PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. 1. 
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA 
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NEGATIVA DE 
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VIGÊNCIA AO ART. 110, § 1º, DO CP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 
PUNITIVA. MODALIDADE INTERCORRENTE. INTERESSE 
RECURSAL. EFEITOS DIVERSOS. 2. MOMENTO EM QUE OCORRE 
A COISA JULGADA. DECURSO DE PRAZO OU INTERPOSIÇÃO 
INTEMPESTIVA DE RECURSO. 3. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 6º, § 3º, DA 
LINDB E 467 DO CPC. SEGUNDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE 
RATIFICA A NEGATIVA DE SEGUIMENTO AOS RECURSOS 
EXCEPCIONAIS. TRÂNSITO EM JULGADO QUE RETROAGE AO 
PRIMEIRO JUÍZO. INVIABILIDADE. 4. PRINCIPAL ATRIBUTO DA 
COISA JULGADA. IMUTABILIDADE DA DECISÃO. NÃO 
VERIFICAÇÃO. 5. AGRAVO CABÍVEL E TEMPESTIVO. EXPRESSA 
PREVISÃO LEGAL. ARTS. 544 DO CPC E 28 DA LEI 8.038/1990. 
EFEITOS DOS RECURSOS. IMPEDIR A FORMAÇÃO DA COISA 
JULGADA. 6. EXECUÇÃO DA PENA. PRINCÍPIO DA NÃO 
CULPABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO QUE DEPENDE DO 
EXAURIMENTO DA VIA RECURSAL. 7. RECURSO ESPECIAL A QUE 
SE DÁ PROVIMENTO.

1. Importante esclarecer ser notório o interesse no provimento do 
presente recurso especial, para que se mantenha a extinção da punibilidade, 
porém com fundamento na prescrição da pretensão punitiva e não da 
pretensão executória. De fato, ainda que ambas possam ter se implementado, 
tem-se que os efeitos da primeira são mais abrangentes, elidindo a 
reincidência e impedindo o reconhecimento de maus antecedentes.

2. Não há dúvidas que o recurso manejado intempestivamente não tem o 
condão de impedir o implemento do trânsito em julgado, o qual pode ser de 
pronto identificado, haja vista se tratar de evento objetivamente aferível, 
sem necessidade de adentrar o próprio mérito do recurso. Com efeito, ainda 
que submetido ao duplo juízo de admissibilidade, inevitável o 
reconhecimento da intempestividade.

3. Caso não se cuide de prazo recursal, não é possível dar o mesmo 
tratamento ao juízo negativo de admissibilidade dos recursos excepcionais, 
quando negado o seguimento por outros motivos, pois se trata de juízo 
eminentemente subjetivo. Dessarte, ante a instabilidade da decisão 
proferida, a qual efetivamente tem chances de ser revertida em segundo 
juízo de admissibilidade, não há se falar em coisa julgada, mesmo 
considerada de forma retroativa.

Imperativo registrar, ademais, que o juízo prévio de admissibilidade 
realizado pelas instâncias ordinárias não vincula nem restringe a aferição 
dos pressupostos recursais a ser realizado pelos Tribunais Superiores. 
Portanto, mostra-se temerário considerar que o controle inicial, realizado 
pela instância recorrida, prevalece para fins de trânsito em julgado sobre o 
exame proferido pela própria Corte competente.

4. Ademais, não sendo possível agregar ao primeiro juízo de 
admissibilidade o atributo da imutabilidade, haja vista a interposição de 
recurso legalmente previsto no ordenamento jurídico, de pronto se verifica a 
não ocorrência do trânsito em julgado. Com efeito, se a principal 
característica da coisa julgada é a irreversibilidade da decisão, a ausência 
dessa característica torna, a meu ver, evidente sua não ocorrência.

5. Inquestionável o cabimento do agravo para subida do recurso especial 
e do recurso extraordinário, haja vista previsão expressa no art. 544 do CPC 
e 28 da Lei nº 8.038/1990. Portanto, se manejado dentro do prazo legal, 
deve produzir os efeitos comuns aos recursos em geral, dentre eles impedir a 
formação da coisa julgada.
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Registre-se, ademais, ser obrigatória a remessa do recurso de agravo à 
Corte Superior, sob pena de caracterização de usurpação de competência, 
legitimando a utilização da reclamação.

6. Outrossim, diante da impossibilidade de se iniciar o cumprimento da 
pena antes do trânsito em julgado, em observância ao princípio da não 
culpabilidade, não há dúvidas que a coisa julgada no processo penal se 
forma apenas após o exaurimento do prazo do último recurso cabível, e não 
de forma retroativa, com a confirmação da não admissibilidade do recurso 
excepcional.

7. Recurso especial a que se dá provimento, para manter a extinção da 
punibilidade, porém pela prescrição da pretensão punitiva e não da 
pretensão executória".

(REsp 1255240/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
QUINTA TURMA, DJe 26/09/2013)

Há ainda outros julgados da Quinta Turma, também bastante recentes, onde 
o entendimento do voto aqui vencedor foi desconsiderado, e se declarou a extinção da 
punibilidade do acusado, em momento posterior à confirmação da inadmissibilidade do 
recurso especial pelo Tribunal de origem, ou seja, ainda que implicitamente, se apegou à 
linha de raciocínio de que o referendo da decisão obstativa ao recurso especial não implica 
em formação da coisa julgada. A título de exemplo, confira-se:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. 1. ALEGADA 
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. 
TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL. MENORIDADE. ART. 
115 DO CÓDIGO PENAL. 2. AGRAVO REGIMENTAL 
PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADAS AS DEMAIS 
ALEGAÇÕES.

1. Condenado às penas de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) 
dias-multa, pela prática do crime de roubo circunstanciado, verifica-se o 
transcurso do lapso prescricional, porquanto transcorridos 4 (quatro) anos 
entre a data de publicação da sentença condenatória até a presente data. 
Esclareço que o agente era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) 
anos.

2. Agravo regimental parcialmente provido, para declarar a extinção da 
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva superveniente.

Prejudicadas as demais arguições".
(AgRg no AREsp 208.899/PI, Rel. Min. WALTER DE ALMEIDA 

GUILHERME (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), 
QUINTA TURMA, DJe 05/11/2014)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL 
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. PENAL. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE 
PARA USO PRÓPRIO. ARTS. 28 E 30 DA LEI N.º 11.343/06. PRAZO 
PRESCRICIONAL DE 2 ANOS. LAPSO TEMPORAL OCORRENTE. 
DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 
PUNITIVA SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE 
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ESTATAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
1. O art. 30 da Lei n.º 11.343/06 estabelece em 2 (dois) anos o prazo 

prescricional referente à infração prevista no art. 28 do mesmo diploma 
legal.

2. Verifica-se a ocorrência da extinção da punibilidade estatal pela 
prescrição da pretensão punitiva superveniente, porquanto restou 
transcorrido o lapso temporal superior aos 2 anos exigidos, contados da 
publicação da sentença condenatória em 08/11/2010.

3. Declaração, de ofício, da extinção da punibilidade estatal quanto ao 
crime previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, em face da ocorrência 
superveniente da prescrição da pretensão punitiva.

Embargos de declaração prejudicados".
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 220.092/SC, Rel. Min. LAURITA 

VAZ, QUINTA TURMA, DJe 22/08/2014)

Até mesmo a Terceira Seção deste Tribunal, em sede de embargos de 
divergência em agravo em recurso especial, já reconheceu a prescrição da pretensão 
punitiva estatal, obviamente em momento posterior à confirmação da inadmissão do apelo 
nobre pela Corte a quo. A título de exemplo:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DO 
ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE 
OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE, DÚVIDA OU OMISSÃO NO 
ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA 
SUPERVENIENTE.

1. Nenhuma obscuridade, ambiguidade, dúvida ou omissão macula o 
acórdão embargado, ficando, assim, evidente a impossibilidade de 
acolhimento destes embargos de declaração.

2. Todavia, a pretensão de reconhecimento da prescrição penal deve ser 
acolhida, por fundamento distinto do suscitado pela Defesa.

Isso porque o Embargante foi condenado à pena de 02 anos de detenção 
e, entre a data do fato (21/12/2006) e o recebimento da denúncia 
(22/07/2008), não transcorreu o lapso temporal superior a 04 (quatro) anos.

3. A sentença foi publicada em 05/08/2010, com ciência do Ministério 
Público em 13/08/2010. Apenas a Defesa interpôs recurso de apelação, 
sendo certo que o Apenado não iniciou o cumprimento da reprimenda.

Assim, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, 
já que transcorrido prazo superior a 04 (quatro) anos, a partir do trânsito em 
julgado da sentença para a acusação, nos exatos termos do art. 109, inciso 
V, c.c. o art. 112, inciso I, ambos do Código Penal.

4. Embargos de declaração rejeitados, sendo, porém, reconhecida a 
superveniente extinção da punibilidade da condenação aplicada ao 
Embargante, nos autos da Ação Penal n.º 038.07.104907-7".

(EDcl nos EDcl no AgRg nos EAREsp 183.508/SC, Rel. Min. 
LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 02/09/2014)

Neste contexto, ao que tudo indica, estamos diante de um overruling, e não 
propriamente de uma divergência entre as duas Turmas que compõem a Terceira Seção 
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deste Tribunal Superior. E uma guinada jurisprudencial, sem que fique claro tal proceder 
no corpo do julgado, assim como in casu , pode implicar em sensível abalo à segurança 
jurídica - um dos pilares fundamentais do nosso Estado Democrático de Direito, bem como 
em infringência aos postulados da boa-fé e confiança nas instituições. 

Ainda que se supere tais considerações, entendo que mesmo no mérito, não 
há como se adotar o raciocínio plasmado no corpo do voto vencedor. 

Isso porque, um terceiro ponto que merece destaque, é que a lei é clara 
sobre o tema, e legalmente falando, o trânsito em julgado de uma decisão judicial, ou coisa 
julgada, só se forma após a decisão não se sujeitar mais a recurso ordinário ou 
extraordinário, momento em que se torna imutável e indiscutível. Nestes exatos termos é o 
teor do artigo 467 do Código de Processo Civil, e do artigo 6º, § 3º, da LINDB (Lei de 
Introdução às Normas do Direito Brasileiro), que rezam, respectivamente, verbis :

Art. 467 do CPC - Denomina-se coisa julgada material a eficácia, que 
torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário 
ou extraordinário.

Art. 6º, § 3º, da LINDB - Chama-se coisa julgada ou caso julgado a 
decisão judicial de que já não caiba recurso

Nessa linha de dicção:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM 
RECURSO ESPECIAL. DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO 
DEMONSTRADA. AÇÃO RESCISÓRIA. BIÊNIO DECADENCIAL. 
CONTAGEM DO PRAZO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE À DATA 
DO TRÂNSITO EM JULGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 495 DO CPC. 
PRECEDENTES.

(...)
4. Deveras, a decisão transita em julgado ou faz coisa julgada material 

na exata dicção da legislação processual civil quando resta ao desabrigo de 
qualquer recurso. Sob esse enfoque di-lo o Art. 467:  Denomina-se coisa 
julgada material a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não 
mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário.

5. Consectariamente, é mister aguardar o trânsito em julgado da decisão 
de mérito para que se possa inaugurar o prazo decadencial da ação 
autônoma de impugnação, razão pela qual, uma decisão não pode ser 
considerada transitada em julgado se ainda potencialmente passível de 
recurso. É dizer: subjaz juridicamente impossível que o prazo da ação 
rescisória inicie-se no mesmo dia em que a decisão transita em julgado.

(...)
10. Embargos de divergência conhecidos e acolhidos para que a Colenda 

Sexta Turma, conjurada a questão da decadência, enfrente o recurso especial 
que lhe foi submetido ab origine ".

(EREsp 341.655/PR, Rel. Min. LAURITA VAZ, Rel. p/ Acórdão Min. 
LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, DJe 04/08/2008)
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Nem mesmo os artigos 544 do Código de Processo Civil e 28 da Lei nº 
8.038/90 - os quais regem o recurso de agravo para os Tribunais Superiores - permitem 
chegar a uma interpretação de que haveria trânsito em julgado da ação quando o agravo é 
inadmitido perante o STJ ou STF. De fato, o raciocínio mais consentâneo é de que, 
enquanto pendente de julgamento o recurso de agravo, recurso considerado cabível e desde 
que interposto dentro do prazo legal, não há falar em trânsito em julgado. A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. 
PROCESSUAL CIVIL. PRAZO DECADENCIAL DA RESCISÓRIA. 
TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA DECISÃO 
PROFERIDA NO FEITO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 

1. (...). 
2. Existindo, na espécie, recurso pendente de julgamento perante o STF, 

verifica-se a inexistência da coisa julgada para viabilizar o ajuizamento da 
ação rescisória. 

3. (...). 
4. Agravo regimental improvido". 
(AgRg na AR 4.296/PE, de minha relatoria, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

03/09/2009)

Nessa linha de entendimento, se a lei não prevê a possibilidade do trânsito 
em julgado na pendência do recurso de agravo, não se vislumbra a possibilidade de se 
chegar a conclusão diversa pela via da interpretação, já que não é possível que o intérprete 
ultrapasse em demasia os ditames da lei, arvorando-se em legislador. Neste sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. 
TERRENO. BEM DE FAMÍLIA.

(...)
3. A sustentação de um regime democrático é a obediência a uma soma 

de princípios, entre eles o do respeito ao ordenamento jurídico positivado, o 
da dignidade humana e o dos Poderes constituídos exercerem as suas 
competências de acordo com os ditames constitucionais.

Ao Judiciário não cabe legislar. A atribuição que tem de interpretar a 
lei, quando é chamado a aplicá-la, não lhe autoriza agir como se fosse 
legislador, acrescentando ou tirando direitos nela não previstos.

4. Recurso provido.
(REsp 619.722/RS, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, 

DJ 31/05/2004)

Desse modo, tem-se que, à míngua de previsão legal, não se pode concluir 
que uma vez inadmitido o recurso especial pela Corte a quo, em decisão referendada no 
âmbito deste Sodalício, haverá a formação da coisa julgada, que deverá retroceder ao 
último dia do prazo de impugnação contra o acórdão de segundo grau.

Além disso, um quarto ponto a merecer detida reflexão, é que o 
entendimento adotado no voto condutor implica na possibilidade de imediata prisão do 
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acusado, para cumprimento de prisão pena, em caso de inadmissão do recurso de agravo 
perante este STJ. De fato, se o pressuposto para a prisão definitiva do réu para 
cumprimento de pena é o efetivo trânsito em julgado, e o raciocínio a ser adotado é de que 
a inadmissão do recurso de agravo neste Tribunal, confirmando a decisão que obstou o 
recurso raro, implica em formação da coisa julgada, isso significa dizer que tão logo este 
Tribunal Superior negue provimento ao agravo estará aberta a possibilidade para o órgão 
da acusação peticionar requerendo o imediato recolhimento do acusado ao cárcere para 
cumprimento da reprimenda corporal delimitada na sentença condenatória, o que, à luz do 
entendimento consolidado há tempos nos Tribunais Superiores, é totalmente inconcebível.

Assim, constata-se que o raciocínio adotado quanto à possibilidade de 
retroatividade do trânsito em julgado cria, em verdade, brechas perigosas, que vão de 
encontro à toda uma linha de entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores 
voltados à efetividade da garantia da presunção de inocência, esta insculpida no artigo 5º, 
inciso LVII, da Constituição Federal. Há que se destacar, ainda, que na seara penal está em 
jogo direito dos mais importantes ao ser humano, consistente em sua liberdade de 
locomoção. 

Ainda, poderia ser alegado que, à luz da interpretação jurisprudencial que se 
está propondo, a retroatividade do trânsito em julgado na órbita penal seria somente para 
casos onde houvesse necessidade de se analisar a prescrição, e não para as demais 
hipóteses. Entretanto, se houvesse tal raciocínio chegaríamos e um entendimento absurdo, 
porque a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que a 
coisa julgada é una e indivisível, de modo que não se cogita a existência de trânsito em 
julgado parcial. Neste sentido:

 " PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO 
ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - PRAZO PARA PROPOSITURA - TERMO 
INICIAL - TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA DECISÃO PROFERIDA 
NOS AUTOS - CPC, ARTS. 162, 163, 267, 269 E 495.

- A coisa julgada material é a qualidade conferida por lei à sentença 
/acórdão que resolve todas as questões suscitadas pondo fim ao processo, 
extinguindo, pois, a lide.

- Sendo a ação una e indivisível, não há que se falar em fracionamento 
da sentença/acórdão, o que afasta a possibilidade do seu trânsito em julgado 
parcial.

(...)
- Embargos de divergência improvidos".
(EREsp 404.777/DF, Rel. Min. FONTES DE ALENCAR, Rel. p/ 

Acórdão Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, CORTE 
ESPECIAL, DJ 11/04/2005)

Assim, alinho-me ao raciocínio esposado pelo Eminente Ministro MARCO 
AURÉLIO BELLIZZE, no sentido de que "diante da impossibilidade de se iniciar o 
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cumprimento da pena antes do trânsito em julgado, em observância ao princípio da não 
culpabilidade, não há dúvidas que a coisa julgada no processo penal se forma apenas após 
o exaurimento do prazo do último recurso cabível, e não de forma retroativa, com a 
confirmação da não admissibilidade do recurso excepcional". (REsp 1255240/DF, Rel. 
Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/09/2013)

Ademais, em quinto lugar, há que se observar que o entendimento aqui 
propalado tem influência no manejo de outros instrumentos jurídicos, especialmente a ação 
rescisória e a ação civil ex delicto , o que poderia significar insegurança jurídica quanto ao 
termo inicial para o ajuizamento de tais institutos. Quanto à ação rescisória, o Eminente 
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, com propriedade, fez as seguintes considerações, 
por ocasião da interposição do agravo regimental aviado contra a decisão que declarou a 
prescrição no recurso de agravo objeto da presente demanda, às quais acompanho 
integralmente:

No Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no que diz respeito à ação 
rescisória, foi editada a Súmula 401, de acordo com a qual o prazo 
decadencial [...] só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do 
último pronunciamento judicial .

Da análise dos precedentes que deram origem ao mencionado 
enunciado, extraem-se duas conclusões: 

a) a primeira delas, desimportante para a solução da controvérsia ora sob 
análise, refere-se ao não acolhimento da tese difundida na doutrina acerca 
dos capítulos de sentença, razão pela qual o trânsito em julgado ocorre em 
um único momento no processo. É o que se observa do seguinte julgamento: 
EREsp n. 404,777 DF, Ministro Francisco Peçanha Martins, Corte Especial, 
DJ 11/4/2005.

b) a segunda, fundamental para o que aqui se discute, diz respeito à 
afirmação segundo a qual o trânsito em julgado apenas ocorre com a 
preclusão da oportunidade para interposição de qualquer recurso contra o 
último pronunciamento judicial, ainda que referente à inadmissão do 
recurso. Sobre o tema, confiram-se: REsp n. 765.823, Ministro Herman 
Benjamin, Segunda Turma, DJ 10/9/2007; AR n. 3.378, Ministro Teori 
Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 8/9/2008.

No âmbito penal, todavia, verificam-se precedentes no sentido de que a 
interposição de recurso inadmitido não obsta a formação da coisa julgada 
(AgRg no AREsp n. 63.540/SP, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 
3/5/2012). 

No mesmo sentido:
[...]
2. Recurso Especial indeferido na origem, porque inadmissível, com 

decisão mantida pelo STJ, não têm o condão de impedir a formação da 
coisa julgada. [...]

(EDcl no AREsp n. 102.073/SP, Ministro Campos Marques 
(Desembargador convocado do TJ/PR), Quinta Turma, DJe 22/4/2013 – 
grifo nosso)

Ocorre que o momento de verificação do trânsito em julgado, ponto 
comum entre a determinação do termo inicial afeto à ação rescisória e do 
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termo final condizente à prescrição da pretensão punitiva, é tema que diz 
respeito à teoria geral do processo, não havendo falar em especificidades 
que resultem num conceito distinto em processo civil e em processo penal.

Por conseguinte, a adequação da jurisprudência deste Superior Tribunal, 
sobretudo das Turmas componentes da Terceira Seção, é um imperativo de 
coerência, notadamente por já haver entendimento consolidado por meio de 
súmula oriunda da Corte Superior.

E mais:
Atribua-se natureza declaratória ou constitutiva negativa ao juízo de não 

admissão do recurso e se deverá adotar o entendimento segundo o qual tal 
juízo gera efeito ex nunc , em razão da necessidade de se garantir a 
segurança jurídica.

Com efeito, por força do princípio da segurança jurídica, 
intrinsecamente relacionado à noção de Estado Democrático de Direito, 
impõe-se ao poder público, incluindo o Poder Judiciário, comportamento 
dotado de previsibilidade e coerência, prestigiando-se a boa-fé e 
protegendo-se a confiança das pessoas nas instituições.

Assim, por exemplo, no caso em que haja intervalo superior a dois anos 
entre a interposição de um recurso e o exercício do juízo de admissibilidade 
no órgão ad quem , haveria o transcurso do prazo decadencial para o 
ajuizamento da ação rescisória, sem que houvesse desídia da parte 
interessada.

Por outro lado, também comungo da preocupação do Ilustre Ministro 
NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), que no curso 
do julgamento do corrente EAREsp, pontuou que o lesado poderia ficar prejudicado em 
razão da adoção do entendimento aqui esposado. Isso porque, a jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, "em se tratando de ação civil ex delicto , 
com o objetivo de reparação de danos, o termo a quo para ajuizamento da ação somente 
começa a fluir a partir do trânsito em julgado da ação penal" (AgRg no Ag 951.232/RN, 
Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe de 5/9/08), sendo o prazo de três 
anos para a vítima pleitear seu direito (artigo 206, § 3º, inciso VIII, do Código Civil), de 
modo que, dependendo para quando o trânsito em julgado for lançado para trás, poderá 
restar inviabilizado o ajuizamento da ação civil ex delicto , porquanto já prescrita a 
pretensão da parte.

Por fim, em sexto lugar, importa chamar a atenção para o fato de que, uma 
vez reconhecida a possibilidade de retroação do trânsito em julgado para as hipóteses em 
que o STJ anuir à decisão de inadmissibilidade do apelo raro perante a Corte de origem, 
abrir-se-a espaço para a ocorrência de várias situações inusitadas, até então não vistas no 
ordenamento jurídico. Por exemplo: (I) - o agravo regimental aviado pela parte contra o 
decisum  que referenda a decisão de inadmissibilidade do Tribunal a quo será interposto, 
em verdade, contra uma decisão transitada em julgado, título judicial este que 
tecnicamente só seria  impugnável mediante revisão criminal ou ação rescisória; (II) - nas 
hipóteses em que houver recursos de agravo direcionados tanto para o STJ, quanto para o 
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STF, e o primeiro mantiver a decisão de inadmissibilidade da Corte de origem, implicando 
com isso em retroatividade do trânsito em julgado para o prazo final do acórdão recorrido, 
haverá automaticamente prejudicialidade da matéria constitucional constante do recurso 
extraordinário direcionado ao Supremo Tribunal Federal, este atrelado ao seu respectivo 
recurso de agravo, negando à parte a tutela quanto à matéria constitucional; (III) -  é firme 
o entendimento neste STJ, no sentido de que prescrição é preliminar de mérito porquanto 
prejudicial a este, sendo que, à luz do entendimento retroativo a ser consagrado, esse 
raciocínio terá de se inverter, julgando-se o mérito do recurso de agravo, para só então 
após apreciar a prescrição; (IV) - a exegese do artigo 61 do Código de Processo Penal 
ficará mitigada, na medida em que, mesmo sendo matéria de ordem pública, e passível de 
análise em qualquer instância ou grau de jurisdição, não será possível declarar a prescrição 
da pretensão punitiva em momento posterior à inadmissão do agravo neste Sodalício 
Superior; (V) - a possibilidade de regressão do trânsito em julgado para junto do acórdão 
prolatado pela Corte de origem vai de encontro à jurisprudência pacífica deste STJ, no 
sentido de que "constatada a lacuna da lei, não pode o aplicador do direito, especialmente 
no campo do direito penal, optar pela interpretação que mais desfavoreça o réu. Diante da 
omissão legal, a dúvida há de ser resolvida sempre em benefício do réu". (HC 34.987/RJ, 
Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJ 07/03/2005); e (VI) - torna-se 
contraditório colocar à disposição da parte modalidade recursal legalmente prevista - o 
agravo contra decisão que inadmite o recurso especial - e depois puni-la por seu manejo no 
prazo e modo previsto no texto legal.

 Assim, diante de tais considerações, divirjo da douta maioria, para entender 
pela inviabilidade de se retroceder a formação da coisa julgada nos casos de confirmação 
da decisão de inadmissão do apelo raro no âmbito deste STJ.

Ante o exposto, rejeito os embargos de divergência. 
É como voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

 
 

Número Registro: 2014/0217267-2 PROCESSO ELETRÔNICO EAREsp 386.266 / SP
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  00314896320078260114  1140120070314897  201302889970  314896320078260114  
77107  7712007

PAUTA: 11/03/2015 JULGADO: 11/03/2015

Relator
Exmo. Sr. Ministro  GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JORGE MUSSI

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. HAROLDO FERRAZ DA NOBREGA

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA

AUTUAÇÃO

EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : LUCIANO TOZZI NOGUEIRA
EMBARGADO : JOSÉ CARLOS BOLLIGER NOGUEIRA FILHO
EMBARGADO : CARLOS EDUARDO TOZZI NOGUEIRA
ADVOGADOS : MARIA PATRÍCIA VANZOLINI FIGUEIREDO

ALFREDO PORCER
ALEXIS AUGUSTO COUTO DE BRITO E OUTRO(S)

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Após o voto do Sr. Ministro Gurgel de Faria (Relator) acolhendo os embargos de 
divergência, no que foi acompanhado pelos Srs. Ministros Ericson Maranho (Desembargador 
convocado do TJ/SP) e Felix Fischer, e do voto divergente da Sra. Ministra Maria Thereza de Assis 
Moura rejeitando os embargos de divergência, pediu vista o Sr. Ministro Leopoldo de Arruda 
Raposo (Desembargador convocado de TJ/PE).

Aguardam os Srs. Ministros Newton Trisotto (Desembargador Convocado do TJ/SC), 
Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Nefi Cordeiro. 

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Jorge Mussi.
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EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 
Nº 386.266 - SP (2014/0217267-2)
RELATOR : MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
EMBARGADO : LUCIANO TOZZI NOGUEIRA 
EMBARGADO : JOSÉ CARLOS BOLLIGER NOGUEIRA FILHO 
EMBARGADO : CARLOS EDUARDO TOZZI NOGUEIRA 
ADVOGADOS : MARIA PATRÍCIA VANZOLINI FIGUEIREDO    

ALFREDO PORCER    
ALEXIS AUGUSTO COUTO DE BRITO E OUTRO(S)

VOTO-VISTA

O EXMO. SR. MINISTRO LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO 
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE): 

Conforme relatado pelo eminente Ministro GURGEL DE FARIA, 

trata-se de embargos de divergência interpostos pelo Ministério Público Federal contra 

acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que reconheceu a prescrição 

da pretensão punitiva estatal, julgando prejudicada a análise do agravo em recurso 

especial. O implemento do lapso prescricional foi verificado entre o último marco 

interruptivo, o qual ocorreu com a publicação da sentença condenatória, e o momento 

do reconhecimento da extinção da punibilidade, em virtude da não ocorrência do 

trânsito em julgado (prescrição intercorrente).

Nesse contexto, insurgiu-se o Ministério Público Federal, ponderando 

que não se poderia reconhecer a ausência de trânsito em julgado, pois, acaso 

confirmada a negativa de seguimento do recurso especial, por meio do não provimento 

do agravo, deveria a coisa julgada retroagir ao momento em que o recurso não foi 

admitido na origem. Dessa forma, não se implementaria o lapso prescricional. Em 

abono à sua tese, aponta julgados da Quinta Turma e do Supremo Tribunal Federal, 

nos quais se tem firmado que os recursos não admitidos não teriam o condão de 

impedir a coisa julgada. 

Esta é a controvérsia dos autos, que passo a analisar.

A interposição de recurso especial, assim como de recurso 
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extraordinário, não admitido pelo Tribunal de origem, com posterior decisão da Corte 

Superior competente ratificando sua inadmissibilidade, tem ou não a capacidade de 

impedir a formação da coisa julgada?

O Ministro Relator, ao assentar a tese da retroatividade do trânsito em 

julgado nos casos de negativa de seguimento ao recurso especial, considera que o 

referido recurso, para ser cabível, deve preencher não só os pressupostos genéricos e 

específicos relativos a todos os tipos recursais, mas também os pressupostos 

constitucionais dispostos no art. 105, inciso III, da Carta Magna:

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou 
última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos 
tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a 
decisão recorrida: 
a) contrariar tratado ou lei federal , ou negar-lhes vigência;
b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei 
federal; 
c) der a lei federal interpretação divergente  da que lhe haja atribuído 
outro tribunal.

A propósito, esclareço que a teoria geral dos recursos estabelece, 

como requisitos ordinários dos recursos em geral, os pressupostos intrínsecos 

(cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do 

poder de recorrer) e extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo). Já o 

recurso especial, além dos requisitos listados, deve observância às hipóteses de 

cabimento disciplinadas na própria Constituição Federal, as quais podem ser 

resumidamente consideradas como a existência de questão federal infraconstitucional 

a ser dirimida.

Destaco que, em regra, os recursos deixam de ser admitidos nos 

Tribunais de origem não por ausência dos requisitos gerais ou daqueles trazidos na 

Constituição da República. Com efeito, apenas para exemplificar, diz-se que o recurso, 

apesar de apontar contrariedade à lei ou divergência jurisprudencial, não pode ter seu 

mérito analisado, por demandar reexame fático, ou por estar de acordo com a 
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jurisprudência desta Corte, ou mesmo por não ser possível compreender a controvérsia 

de forma adequada, ou ainda em virtude de o tema não ter sido debatido previamente 

na origem.

Portanto, preenchidos os requisitos gerais e cuidando-se de recurso 

interposto contra decisões decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais 

Regionais Federais ou Estaduais, apontando-se violação da Lei Federal ou divergência 

jurisprudencial, estariam devidamente preenchidos os requisitos legais constitucionais 

necessários ao cabimento do recurso especial. 

Dessarte, a inviabilidade de seguimento do recurso especial, em 

virtude da impossibilidade do exame do seu mérito propriamente dito, imprescinde de 

uma prévia análise do teor das razões recursais, sem o que não será possível dizer se o 

recurso demanda reexame fático ou se o acórdão recorrido está de acordo com a 

jurisprudência da Corte, por exemplo.

Nesse contexto, considero que este último exame não se refere 

verdadeiramente ao cabimento do recurso mas sim à sua admissibilidade. Embora a 

doutrina se utilize de ambos os termos como sinônimos, me parece que, nos recursos 

excepcionais, tais nomenclaturas assumem significados distintos. 

O cabimento se refere ao preenchimento dos requisitos gerais 

intrínsecos e extrínsecos, bem como das hipóteses constitucionais. Já a admissibilidade 

ultrapassaria esse primeiro crivo, demandando inevitavelmente o exame das razões 

recursais, para se aferir a possibilidade de conhecimento ou não do mérito da 

demanda. Portanto, a meu ver, estar-se-ia no meio termo entre o cabimento e o 

conhecimento do mérito.

A existência desse exame intermediário se justificaria em virtude de 

se tratar de recurso de fundamentação vinculada. Não é por outro motivo que a Lei n. 

8.038/1990, a qual disciplina o procedimento dos recursos excepcionais prevê o duplo 

juízo de admissibilidade. Desse modo, "o apelo raro demanda um especial tratamento 

formal no que diz respeito à sua admissibilidade, pois vários óbices sumulares e 
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regimentais deverão ser transpostos" (Rocha Jr. Francisco de Assis do Rego Monteiro. 

Recurso especial e recurso extraordinário criminais. Lumen Juris: Rio de Janeiro. 

2010. p. 95).

O Tribunal de origem, após verificar ser cabível o recurso especial, 

pode admiti-lo, nos termos do art. 27 da Lei n. 8.038/1990, remetendo-o ao Superior 

Tribunal de Justiça ou negar-lhe seguimento, por não ser admissível o exame de 

mérito. Não sendo admitido o recurso especial, há expressa previsão do cabimento de 

agravo, nos termos do art. 28 do referido diploma, recurso que obrigatoriamente deve 

ser encaminhado para julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de 

usurpação da competência do STJ.

Note-se que independentemente do primeiro juízo de admissibilidade 

ser positivo ou negativo, a última palavra sobre o seguimento do recurso especial cabe 

ao Superior Tribunal de Justiça, que não fica vinculado à decisão proferida pelo 

Tribunal local. Com efeito, tanto pode o recurso admitido ter seu seguimento negado 

como pode o recurso não admitido ter seu mérito analisado e provido, quando subir à 

Corte por meio do agravo em recurso especial. 

Ao contrário, se o recurso nem ao menos tiver preenchido seus 

requisitos gerais e constitucionais, cuidando-se, por exemplo, de recurso especial 

interposto intempestivamente, não há se falar em possibilidade de seguimento, pois se 

cuida de óbice objetivamente aferível, sem necessidade de análise das razões recursais. 

Cuida-se, portanto, verdadeiramente de requisito de cabimento e não de 

admissibilidade, podendo ser denominado como flagrantemente incabível o recurso 

nesse caso.

Ainda no que se refere ao juízo de admissibilidade, o qual reitero não 

se confundir com o cabimento, constato ser pacífica a orientação do Superior Tribunal 

de Justiça, no sentido de que o primeiro juízo de admissibilidade não vincula a decisão 

desta Corte. Trata-se, portanto, de mera formalidade procedimental, cujo conteúdo não 

se pode nem sequer atribuir força para formação da decisão final de admissibilidade 

do recurso especial, a não ser quando a parte se queda inerte e deixa de interpor o 
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recurso cabível, que é o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil e na 

Lei n. 8.038/1990.

Ao ensejo:

O recurso especial e o recurso extraordinário são interpostos perante 
a Corte recorrida que realiza o primeiro juízo de admissibilidade, no 
qual se verifica a viabilidade do recurso manejado. O juízo prévio 
realizado pelas instâncias ordinárias, em controle inicial, não vincula 
nem restringe a aferição dos pressupostos recursais a ser realizado 
pelos Tribunais Superiores, os quais são competentes para exame do 
próprio mérito recursal . Assim, é possível a incursão no mérito da 
lide pelo Tribunal local quando necessária à análise dos 
pressupostos constitucionais de admissibilidade do especial, sem que 
isso configure usurpação de competência.  (AgRg no Ag 
1381227/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta 
Turma, julgado em 22/10/2013, DJe 4/11/2013).

Tem-se, assim, que a previsão expressa de duplo juízo de 

admissibilidade não pode privilegiar a primeira decisão, apenas se formalizando a 

inadmissão do recurso especial com a decisão proferida pelo Superior Tribunal de 

Justiça. De fato, a competência para julgar mencionado recurso é da Corte 

constitucionalmente competente. Por essa razão, até mesmo o agravo interposto contra 

o recurso intempestivo não pode ter seu seguimento obstado, cabendo ao Superior 

Tribunal de Justiça a última palavra acerca do cabimento do recurso.

No caso de intempestividade, não há controvérsia, pois o trânsito em 

julgado ocorre no dia seguinte ao último dia do prazo para interposição do recurso 

cabível, situação que se constata de forma objetiva, sem necessidade de análise das 

razões recursais. Dessa forma, haverá mera contagem de prazo, tratando-se 

verdadeiramente de decisão declaratória. Contudo, observados os requisitos legais 

e constitucionais, sendo tempestivo e seguindo o procedimento legal, não me parece 

possível dar a todos os recursos o mesmo tratamento dado ao recurso intempestivo. 

Sendo assim, entendo que a decisão de inadmissibilidade proferida 

nas instâncias superiores não é meramente declaratória, pois nega provimento ao 

recurso de agravo de forma expressa e motivada, com fundamento em óbices ao exame 
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do mérito e não ao cabimento do recurso.

Se aceitarmos a retroatividade do trânsito em julgado, a decisão de 

admissibilidade passará a ter força maior do que o de simples juízo inaugural. No 

entanto, a parte não terá outra forma de tentar ver seu recurso ter trânsito que não a 

interposição do agravo, único recurso previsto nessas hipóteses, haja vista refutar-se 

até mesmo o cabimento de embargos de declaração. 

Nesse sentido:

A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal 
firmou-se no sentido de que o agravo é o único recurso cabível contra 
decisão que nega seguimento a recursos excepcionais , gênero que 
inclui os recursos especial e extraordinário. Nestes termos, os 
embargos de declaração opostos contra despacho de admissibilidade 
do Tribunal de origem não interrompem o prazo para a interposição 
do agravo, uma vez que manifestamente incabíveis. (AgRg no AREsp 
461.030/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 
Sexta Turma, julgado em 22/4/2014, DJe 2/5/2014).

Importante salientar, ainda, que recursos em situações semelhantes 

podem ter o juízo de admissibilidade na Corte de origem de forma diversa. Não é por 

outra razão que o Superior Tribunal de Justiça possui a função constitucional de 

uniformização da jurisprudência nacional. Num país de dimensões continentais, é 

possível que haja divergência até mesmo sobre o juízo de admissibilidade realizado 

por cada Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, poderia surgir uma incongruência com relação à 

retroatividade do trânsito em julgado nos casos de inadmissibilidade do recurso 

especial. De fato, o recurso inadmitido na origem, com a confirmação no Superior 

Tribunal de Justiça, terá o trânsito em julgado retroativo e o recurso sobre o mesmo 

tema, que tenha sido admitido na origem e inadmitido nesta Corte Superior, não terá 

trânsito em julgado retroativo, porquanto terá sido considerado inadmissível apenas no 

segundo juízo de admissibilidade. Note-se que não é incomum que os mesmos temas 

cheguem a esta Corte por meio do agravo ou do próprio recurso especial, a depender 

do juízo de admissibilidade na origem. 
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Por esse motivo, o primeiro juízo de admissibilidade não vincula o 

exame inaugural realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, que é a Corte 

constitucionalmente competente para aferir a admissibilidade do recurso especial, 

ainda que por meio da interposição de agravo.

Para Teresa Arruda Alvim Wambier, "a decisão em que se admite um 

recurso especial, é, na verdade, significativa de juízo de viabilidade, ou seja, um juízo 

cujo objeto é o mérito, mas a decisão é fruto de cognição sumária, não exauriente, de 

regra a ser revista (confirmada ou infirmada) pelo órgão colegiado (o que nem sempre 

ocorre hoje, à vista dos amplíssimos poderes com que conta, como regra, o relator dos 

recursos)" – (Recurso especial, recurso extraordinário e ação rescisória. 2ª. ed. 

reform. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 248).

Mister destacar, outrossim, que o termo técnico utilizado pela lei para 

os recursos inadmissíveis é "negar seguimento" e não "não conhecer", o que por certo, 

repercute de forma essencial sobre a discussão trazida à baila nos presentes autos. De 

fato, o ordenamento jurídico não se utiliza de palavras inúteis. Se não posso conhecer 

do recurso – por ser intempestivo por exemplo –, este não teve o condão de impedir o 

trânsito em julgado. Nesses casos, constatado o problema, apenas se declara, haja vista 

se tratar de evento objetivamente aferível, sem necessidade de adentrar o próprio 

mérito do recurso. 

Por oportuno:

[...] O trânsito em julgado de uma decisão se afere pelo exaurimento 
dos recursos cabíveis ou pelo decurso in albis  dos prazos para sua 
interposição. Assim, ainda que interposto recurso, este não tem o 
condão de impedir o trânsito em julgado, quando apresentado 
intempestivamente. (AgRg no REsp 670364/PB, Rel. Ministra 
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe de 14/12/9).

Não sendo o caso de intempestividade, impossível atribuir mero efeito 

declaratório às decisões de inadmissibilidade proferidas pelo Superior Tribunal de 

Justiça, pois se trata de juízo eminentemente subjetivo. Assim, ante a instabilidade da 

decisão proferida, a qual efetivamente tem chances de ser revertida em segundo juízo 
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de admissibilidade, entendo não há se falar em coisa julgada, mesmo considerada de 

forma retroativa.

De fato, ao se negar seguimento ao recurso, pressupõe-se o efetivo 

conhecimento do debate trazido aos autos, a ponto de possibilitar identificar qual 

critério impossibilitou sua admissibilidade. Ainda que não seja possível julgar o mérito 

do recurso, em virtude de óbices sumulares e regimentais, não se pode dizer que o 

recurso não é cabível.

A análise de cabimento de um recurso se dá de forma objetiva, por 

meio da constatação de previsão expressa em lei, assim como a tempestividade, que se 

dá pela contagem do prazo recursal. Em oposição, a admissibilidade exige um olhar 

técnico do julgador, trata-se de uma análise prévia do mérito, visando a aferir se os 

fundamentos apresentados autorizam o julgamento da controvérsia.

Portanto, havendo previsão de recurso cabível, acaso interposto dentro 

do prazo legal, não vejo como se afirmar que o trânsito em julgado ocorreu em 

momento anterior. Igualmente há previsão expressa de recurso para rebater o juízo de 

admissibilidade. Ademais, considerar que o improvimento do agravo ensejaria a 

retroatividade do trânsito em julgado e seu provimento não teria o mesmo efeito, 

desvirtuaria a própria teoria processual, confundindo-se forma com conteúdo. 

De fato, não é o provimento de um recurso que o torna cabível, pois 

este não se confunde com seu mérito. O direito de recorrer é autônomo em relação ao 

direito material e possui a mesma proteção que o direito de ação, assegurando-se, 

portanto, a todos o direito de exigir do Estado a prestação jurisdicional. Apenas para 

exemplificar, pode-se citar a previsão dos embargos de declaração, os quais somente 

são cabíveis se porventura constatados os vícios listados no art. 619 do Código de 

Processo Penal. Contudo, se não se verificarem as mencionadas hipóteses, o recurso é 

rejeitado, mas não deixa de ser conhecido.

Portanto, havendo previsão expressa de cabimento do recurso especial 

ou mesmo do agravo, com aptidão para eventualmente reverter a decisão recorrida, 
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não há se falar em trânsito em julgado. De fato, a coisa julgada só se forma após a 

decisão não se sujeitar mais a recurso ordinário ou extraordinário, momento em que se 

torna imutável e indiscutível, não sendo mais possível discutir seus comandos. 

Cuida-se, portanto, de instituto intimamente relacionado com o princípio da segurança 

jurídica. 

Note-se que o conceito de coisa julgada é legal:

Art. 467 do Código de Processo Civil - Denomina-se coisa julgada 
material a eficácia, que torna imutável e indiscutível  a sentença,  não 
mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário .
Art. 6º, § 3º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - 
Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já 
não caiba recurso .
Art. 502 do Novo Código de Processo Civil - Denomina-se coisa 
julgada material a autoridade que torna  imutável e indiscutível a 
decisão de mérito não mais sujeita a recurso .

Para a doutrina, a coisa julgada se forma:

Depois de ultrapassada a fase recursal, quer porque não houve 
recurso, quer porque o recurso não foi conhecido por 
intempestividade, quer porque foram esgotados todos os meios 
recursais, a sentença transita em julgado. Isto se dá a partir do 
momento em que a sentença não é mais impugnável. (...). O momento 
da ocorrência da coisa julgada quando o recurso não é conhecido é o 
da época e, que se verificou a causa do não conhecimento. Assim, por 
exemplo, o trânsito em julgado de sentença impugnada por apelação 
interposta a destempo, no 16º dia do prazo (CPC 508), ocorreu nesse 
momento, independentemente de o recurso haver sido julgado 
posteriormente: a apelação não ficou intempestiva quando o tribunal 
assim o declarou, mas já o era desde o 16º dia do prazo. Isso quer 
dizer que a decisão do tribunal, que não conheceu o recurso por 
intempestivo, é declaratória e possui eficácia ex tunc , retroagindo 
seus efeitos à época em que se verificou a causa de não conhecimento 
do recurso , momento do trânsito em julgado”. (Nery Junior, Nelson e  
Nery,  Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado 
e legislação extravagante. 12. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 820/821).

Não sendo possível agregar ao primeiro juízo de admissibilidade o 

atributo da imutabilidade, ante a instabilidade da decisão proferida, a qual 
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efetivamente tem chances de ser revertida em segundo juízo de admissibilidade, de 

pronto se verifica a não formação do trânsito em julgado. Com efeito, se a principal 

característica da coisa julgada é a irreversibilidade da decisão, a ausência dessa 

característica torna, a meu ver, palpável sua não ocorrência.

Segundo Araken de Assis, "o STJ tem a palavra final sobre a 

admissibilidade do recurso especial. Uma vez declarado inadmissível o recurso, por 

ato do relator ou do órgão fracionário competente para julgá-lo, o acórdão do tribunal 

a quo transitará em julgado na data em que o provimento não comportar outro recurso 

(agravo interno ou embargos de declaração)” (Assis, Araken de. Manual dos 

Recursos. 7. ed. rev. atual. e ampl. Revista dos Tribunais. p. 894).

O referido doutrinador ressalva a relevância de o juízo de 

inadmissibilidade não produzir efeitos ex tunc , haja vista ser necessário o exaurimento 

dos recursos cabíveis para que se possa dar início ao prazo da ação rescisória. A 

respeito do referido entendimento, traz em reforço o verbete n. 401 da Súmula desta 

Corte, segundo o qual "o prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não 

for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial".

Importante elucidar que o legislador previu em favor das partes um rol 

de recursos cabíveis, cujos efeitos são: devolutivo, por vezes suspensivo, mas sempre 

impeditivo de formação da coisa julgada, desde que observado o prazo legal. Assim, 

não é possível, com fundamento no princípio da razoável duração do processo, alterar 

os efeitos recursais, principalmente porque referido princípio direciona-se ao próprio 

julgador. 

Cabe ao Judiciário buscar ferramentas ágeis para entregar a prestação 

jurisdicional em tempo hábil, sob pena de se implementar o lapso prescricional, que 

visa exatamente a evitar a perpetuação das demandas, em observância ao princípio 

constitucional em tela. Portanto, não é a alteração dos efeitos da interposição do 

recurso, a fim de impedir o transcurso do prazo prescricional, que vai tornar a 

jurisdição célere.
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No que concerne aos efeitos do recurso especial e do agravo, 

inevitável trazer a contexto igualmente a impossibilidade de se iniciar o cumprimento 

da pena antes do trânsito em julgado, em observância ao princípio da não 

culpabilidade. Desse modo, acolhida a tese da retroatividade do trânsito em julgado, a 

interposição do recurso impedirá o início do cumprimento da pena, mas não 

impedirá o trânsito em julgado, o que a meu ver não se mostra coerente com o 

ordenamento jurídico. 

Por oportuno, trago a seguinte lição doutrinária:

A Lei nº 8.038/1990 não prevê efeito suspensivo para o agravo contra 
decisão denegatória de recurso especial e extraordinário. Todavia, 
como a interposição do agravo impede que o acórdão do Tribunal 
local transite em julgado, e diante do posicionamento do STF a partir 
do julgamento do HC nº 84.078/MG, que reconhece que os recursos 
especial e extraordinário, em matéria penal, têm efeito suspensivo, o 
mesmo deve ser reconhecido para o agravo contra decisão 
denegatória de tais recursos. Nem poderia ser diferente. Diante da 
garantia constitucional da presunção de inocência (CR, art. 5º, LVII), 
no caso de recurso contra decisão condenatória, a interposição de 
recurso especial e extraordinário, e também do agravo contra a 
decisão denegatória de tais recursos, faz com que o acórdão do 
tribunal local ainda não tenha transitado em julgado, pelo que o 
cumprimento da pena não poderá se iniciar . (Badaró, Gustavo. 
Processo Penal. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. p. 670).

No mesmo sentido:

Para o processo penal, pode-se afirmar que a interposição, pela 
defesa, do recurso extraordinário ou especial, e mesmo do agravo da 
decisão denegatória, obsta a eficácia imediata do título condenatório 
penal, ainda militando em favor do réu a presunção de não 
culpabilidade, incompatível com a execução provisória da pena 
(ressalvados os casos de prisão cautelar). (Grinover, Ada Pellegrini; 
Gomes Filho, Antonio Magalhães; Fernandes, Antonio Scarance. 
Recursos no processo penal. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2011. p. 51).

A própria Ministra ELLEN GRACIE, que deu origem à discussão 

posta nos presentes autos, embora tenha ressalvado seu ponto de vista, superou o 
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entendimento que vem servindo de base ao reconhecimento do trânsito em julgado 

retroativo, em razão da prevalência do princípio constitucional da não culpabilidade: 

PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO INDIRETA. 
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. 
PRESCRIÇÃO RETROATIVA E DOSIMETRIA DA PENA. 
EXPEDIENTE PROTELATÓRIO. EXECUÇÃO DA SENTENÇA 
PENAL CONDENATÓRIA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. 
INVIABILIDADE. 1. [...] 4. A utilização indevida das espécies 
recursais, consubstanciada na interposição de inúmeros e sucessivos 
recursos contrários à jurisprudência desta Suprema Corte, como 
mero expediente protelatório para evitar a execução da pena pela 
ocorrência da prescrição, desvirtua o próprio postulado 
constitucional da ampla defesa . Nesse sentido: AO 1.046-ED/RR, rel. 
Min. Joaquim Barbosa, Plenário, unânime, DJE 22.02.2008. 5. 
Inviável, todavia, se determinar a imediata execução da sentença 
penal condenatória, pois o Plenário do Supremo Tribunal Federal, 
recentemente, entendeu, por maioria, que "ofende o princípio da 
não-culpabilidade a execução da pena privativa de liberdade antes 
do trânsito em julgado da sentença condenatória, ressalvada a 
hipótese de prisão cautelar do réu, desde que presentes os requisitos 
autorizadores previstos no art. 312 do CPP" (HC 84.078/MG, rel. 
Min. Eros Grau, 05.02.2009, Informativo STF nº 534). 6. Por ocasião 
do mencionado julgamento, me posicionei contrariamente à tese 
vencedora. 7. Agravo de instrumento a que se nega seguimento. (AI 
759450, Relatora Ministra ELLEN GRACIE, DJe 6/8/2009).

No mesmo sentido, tem-se recente decisão do Supremo Tribunal 

Federal, da relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, expressamente 

assentando que o trânsito em julgado apenas retroage à data do término do prazo 

recursal nos casos de recurso intempestivo.

Ao ensejo:

HABEAS CORPUS. PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 
PUNITIVA. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM. 
NÃO RETROAÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE 
EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. 
PRESCRIÇÃO VERIFICADA. CONCESSÃO DA ORDEM. I – Na 
seara criminal, quando inadmitidos os recursos extraordinário e 
especial na origem, a coisa julgada só deve retroagir à data do 
término do prazo recursal em caso de intempestividade. Precedente: 
HC 86.125/SP, Rel. Min. Ellen Gracie . II – Este Tribunal, ao julgar 
o HC 84.078/MG, Rel. Min. Eros Grau, firmou orientação no sentido 
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de que ofende o princípio da não culpabilidade a execução da pena 
privativa de liberdade antes do trânsito em julgado da sentença 
condenatória, ressalvada a hipótese de prisão cautelar, desde que 
presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código 
de Processo Penal. III - Na espécie, desde 23/3/2012 já incidiu a 
prescrição da pretensão punitiva. Entretanto, o feito ainda se 
encontrava, nessa data, em fase de análise do agravo regimental 
interposto pela defesa contra a decisão monocrática que indeferiu o 
AREsp. Nessa situação, o paciente encontrava-se no exercício do seu 
direito constitucional do contraditório e da ampla defesa. IV – Ordem 
concedida. (HC 117897, Relator  Min. RICARDO 
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 4/2/2014, DJe 
14/2/2014).

 

Neste último acórdão, assentou o Relator ser "importante destacar 

que, no julgamento do HC 79.966/SP, relator para o acórdão o Min. CELSO DE 

MELLO, esta Corte assentou que 'a simples existência de situações processuais ainda 

não definidas revela-se insuficiente para legitimar a recusa jurisdicional de 

determinados benefícios legais, que só podem ser negados àqueles que já sofreram 

condenação penal irrecorrível'".

Por oportuno, destaco que a utilização indiscriminada dos recursos – 

fundamento utilizado para reconhecer o trânsito em julgado retroativo – já vem sendo 

obstada pelas Cortes Superiores por meio da determinação da baixa dos autos com 

certificação do trânsito em julgado. Note-se que, mesmo nos casos de abuso do direito 

de recorrer, é necessária a expressa manifestação do julgador no sentido da 

certificação do trânsito em julgado, por se tratar de situação excepcional, o que 

evidencia a não formação da coisa julgada com o primeiro juízo de não 

admissibilidade.

Nesse sentido:

[...] 2. A superveniência de inúmeros recursos contestando o não 
provimento do agravo em recurso especial, sem que se traga tese 
apta à reversão dos julgados proferidos, revela nítido caráter 
protelatório, no intuito de impedir o trânsito em julgado da ação 
penal. Abuso de direito constatado em razão da violação dos deveres 
de lealdade processual e comportamento ético no processo, além do 
desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa. 3. Embargos 
de declaração rejeitados. Determinação de imediata execução da 
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sentença condenatória, com certificação do trânsito em julgado. 
(EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 411.995/SP, 
Rel. Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME  – 
Desembargador Convocado do TJ/SP –, Quinta Turma, julgado em 
14/10/2014, DJe 24/10/2014).

Entendo necessário ponderar, ainda, que a última deliberação da 

Quinta Turma sobre o tema ora em análise está em harmonia com o entendimento 

esposado pela Sexta Turma. De fato, no julgamento do Recurso Especial n. 

1.255.240/DF, em 19/9/2013, de relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, a Quinta Turma manifestou-se à unanimidade nos termos da seguinte 

ementa:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. 1. 
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA 
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NEGATIVA DE 
VIGÊNCIA AO ART. 110, § 1º, DO CP. PRESCRIÇÃO DA 
PRETENSÃO PUNITIVA. MODALIDADE INTERCORRENTE. 
INTERESSE RECURSAL. EFEITOS DIVERSOS. 2. MOMENTO EM 
QUE OCORRE A COISA JULGADA. DECURSO DE PRAZO OU 
INTERPOSIÇÃO INTEMPESTIVA DE RECURSO. 3. VIOLAÇÃO 
AOS ARTS. 6º, § 3º, DA LINDB E 467 DO CPC. SEGUNDO JUÍZO 
DE ADMISSIBILIDADE QUE RATIFICA A NEGATIVA DE 
SEGUIMENTO AOS RECURSOS EXCEPCIONAIS. TRÂNSITO EM 
JULGADO QUE RETROAGE AO PRIMEIRO JUÍZO. 
INVIABILIDADE. 4. PRINCIPAL ATRIBUTO DA COISA JULGADA. 
IMUTABILIDADE DA DECISÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. 5. AGRAVO 
CABÍVEL E TEMPESTIVO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. ARTS. 
544 DO CPC E 28 DA LEI 8.038/1990. EFEITOS DOS RECURSOS. 
IMPEDIR A FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. 6. EXECUÇÃO DA 
PENA. PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. TRÂNSITO EM 
JULGADO QUE DEPENDE DO EXAURIMENTO DA VIA 
RECURSAL. 7. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ 
PROVIMENTO. 1. Importante esclarecer ser notório o interesse no 
provimento do presente recurso especial, para que se mantenha a 
extinção da punibilidade, porém com fundamento na prescrição da 
pretensão punitiva e não da pretensão executória. De fato, ainda que 
ambas possam ter se implementado, tem-se que os efeitos da primeira 
são mais abrangentes, elidindo a reincidência e impedindo o 
reconhecimento de maus antecedentes. 2. Não há dúvidas que o 
recurso manejado intempestivamente não tem o condão de impedir o 
implemento do trânsito em julgado, o qual pode ser de pronto 
identificado, haja vista se tratar de evento objetivamente aferível, sem 
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necessidade de adentrar o próprio mérito do recurso. Com efeito, 
ainda que submetido ao duplo juízo de admissibilidade, inevitável o 
reconhecimento da intempestividade. 3. Caso não se cuide de prazo 
recursal, não é possível dar o mesmo tratamento ao juízo negativo de 
admissibilidade dos recursos excepcionais, quando negado o 
seguimento por outros motivos, pois se trata de juízo eminentemente 
subjetivo. Dessarte, ante a instabilidade da decisão proferida, a qual 
efetivamente tem chances de ser revertida em segundo juízo de 
admissibilidade, não há se falar em coisa julgada, mesmo 
considerada de forma retroativa. Imperativo registrar, ademais, que 
o juízo prévio de admissibilidade realizado pelas instâncias 
ordinárias não vincula nem restringe a aferição dos pressupostos 
recursais a ser realizado pelos Tribunais Superiores. Portanto, 
mostra-se temerário considerar que o controle inicial, realizado pela 
instância recorrida, prevalece para fins de trânsito em julgado sobre 
o exame proferido pela própria Corte competente. 4. Ademais, não 
sendo possível agregar ao primeiro juízo de admissibilidade o 
atributo da imutabilidade, haja vista a interposição de recurso 
legalmente previsto no ordenamento jurídico, de pronto se verifica a 
não ocorrência do trânsito em julgado. Com efeito, se a principal 
característica da coisa julgada é a irreversibilidade da decisão, a 
ausência dessa característica torna, a meu ver, evidente sua não 
ocorrência. 5. Inquestionável o cabimento do agravo para subida do 
recurso especial e do recurso extraordinário, haja vista previsão 
expressa no art. 544 do CPC e 28 da Lei nº 8.038/1990. Portanto, se 
manejado dentro do prazo legal, deve produzir os efeitos comuns aos 
recursos em geral, dentre eles impedir a formação da coisa julgada. 
Registre-se, ademais, ser obrigatória a remessa do recurso de agravo 
à Corte Superior, sob pena de caracterização de usurpação de 
competência, legitimando a utilização da reclamação. 6. Outrossim, 
diante da impossibilidade de se iniciar o cumprimento da pena antes 
do trânsito em julgado, em observância ao princípio da não 
culpabilidade, não há dúvidas que a coisa julgada no processo penal 
se forma apenas após o exaurimento do prazo do último recurso 
cabível, e não de forma retroativa, com a confirmação da não 
admissibilidade do recurso excepcional. 7. Recurso especial a que se 
dá provimento, para manter a extinção da punibilidade, porém pela 
prescrição da pretensão punitiva e não da pretensão executória. 
(REsp 1255240/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
Quinta Turma, julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013).

Concluo portanto no sentido de que, mostrando-se cabível a 

interposição do agravo para subida do recurso especial ou do recurso extraordinário, e 

tendo sido devidamente observados os requisitos legais, inclusive a tempestividade, 

não vejo como considerar a formação da coisa julgada antecipada, tendo em 
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consideração a efetiva ausência do atributo da imutabilidade da decisão.

Necessário considerar ainda que, se o trânsito em julgado retroagir em 

todas as hipóteses, pode-se chegar à situação de a decisão do Superior Tribunal de 

Justiça ensejar o reconhecimento retroativo do trânsito, a autorizar inclusive o 

cumprimento da pena, não obstante a possibilidade de interposição de recurso 

extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, contra a decisão desta Corte.

Registro, ademais, conforme ponderado pelo Ministro NEWTON 

TRISOTTO (Desembargador Convocado do TJ/SC) durante a sessão de julgamento do 

dia 11.03.15, que a retroatividade do trânsito em julgado pode repercutir também sobre 

o prazo para ajuizamento da ação civil ex delicto . Com efeito, a apuração do fato no 

juízo penal impede o transcurso da prescrição, até a respectiva sentença definitiva, nos 

termos do art. 200 do Código Civil. Outrossim, ainda, que seja possível se valer da 

sentença penal como título executivo judicial, conforme autoriza o art. 475-N do 

Código de Processo Civil, tem-se que a execução prescreve no mesmo prazo da ação, 

nos termos do verbete n. 150 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Por oportuno, destaco ainda que a entrada em vigor do novo Código 

de Processo Civil em 2016, o qual expressamente estabelece, em seu art. 1030, 

parágrafo único, que a remessa do recurso especial e do recurso extraordinário às 

instâncias superiores "dar-se-á independentemente de juízo de admissibilidade", não 

terá influência imediata sobre a matéria em discussão, porquanto ainda haverá agravos 

em recurso especial pendentes de julgamento nesta Corte.

Além disso, o que ficar assentado no presente recurso poderá 

repercutir também na seara cível, além de ser possível deflagração de uma grande 

discrepância entre o juízo de admissibilidade cível e penal realizado nesta Corte, não 

obstante ambos possuírem os mesmos requisitos processuais. Nesse contexto, sugiro 

que, acaso prevaleça o voto do eminente relator, seja a matéria levada a julgamento 

perante a Corte Especial, para que o juízo de admissibilidade possua os mesmos 

efeitos, independentemente da matéria tratada.

Documento: 1365104 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 03/09/2015 Página  5 7 de 76



 

 

Superior Tribunal de Justiça

Desse modo, por todos os argumentos esposados, considero ser 

inviável retroceder a formação da coisa julgada ao primeiro juízo de não 

admissibilidade do recurso especial, razão pela qual, peço vênia ao eminente Relator, 

para negar provimento aos embargos de divergência.

É como voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

 
 

Número Registro: 2014/0217267-2 PROCESSO ELETRÔNICO EAREsp 386.266 / SP
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  00314896320078260114  1140120070314897  201302889970  314896320078260114  
77107  7712007

PAUTA: 22/04/2015 JULGADO: 13/05/2015

Relator
Exmo. Sr. Ministro  GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JORGE MUSSI

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. EITEL SANTIAGO DE BRITO PEREIRA

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA

AUTUAÇÃO

EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : LUCIANO TOZZI NOGUEIRA
EMBARGADO : JOSÉ CARLOS BOLLIGER NOGUEIRA FILHO
EMBARGADO : CARLOS EDUARDO TOZZI NOGUEIRA
ADVOGADOS : MARIA PATRÍCIA VANZOLINI FIGUEIREDO

ALFREDO PORCER
ALEXIS AUGUSTO COUTO DE BRITO E OUTRO(S)

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Retomado o julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo 
(Desembargador convocado do TJ/PE), acompanhando a divergência, negando provimento aos 
embargos de divergência, pediu vista antecipadamente o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Aguardam os Srs. Ministros Newton Trisotto (Desembargador convocado do TJ/SC), 
Sebastião Reis Júnior e Nefi Cordeiro. 

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Jorge Mussi.
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EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL Nº 386.266 - SP (2014/0217267-2)

VOTO-VISTA

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ: 

I.

Nestes embargos de divergência opostos pelo MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL, a quaestio iuris  discutida diz respeito à natureza dos 
efeitos da decisão proferida por esta Corte Superior, ao analisar o agravo no 
recurso especial aviado pelo acusado, cujo teor confirma o juízo negativo de 
admissibilidade realizado pelo Tribunal recorrido. 

Seriam tais efeitos ex-tunc  ou ex-nunc ? É dizer, esgotados os 
recursos cabíveis contra decisão, proferida na instância ordinária, que 
inadmitiu o recurso especial, a coisa julgada deve ter como marco 
temporal o momento em que inicialmente se reconheceu a 
inadmissibilidade da impugnação especial (efeito ex tunc) ou, ao contrário, 
deve dar-se tão somente no instante em que, aqui no Superior Tribunal de 
Justiça, se reconhece que o REsp era mesmo inadmissível (efeito ex nunc). 

A relevância de se uniformizar o tema no âmbito do Superior 
Tribunal de Justiça traz como consectário lógico o momento em que se 
aperfeiçoaria o trânsito em julgado no processo penal.

O relator, Ministro Gurgel de Faria, entende ser de cunho 
estritamente declaratório a decisão que inadmite os recursos extraordinários 
(lato sensu ), "tendo em vista que apenas pronuncia algo que já ocorreu 
anteriormente – e não naquele momento – motivo pelo qual, opera efeitos ex 
tunc", termos em que a data do trânsito em julgado retroage ao último dia 
do prazo recursal. Afirma que tal entendimento melhor se coaduna com o 
princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), além de 
opor-se à impunidade em geral, "pois a procrastinação indefinida de recursos 
contribui para prescrição". 

Conclui, assim, que o julgamento do agravo deve anteceder à 
análise da prescrição, pois apenas se caracterizadas as hipóteses previstas no 
art. 544, § 4º, II, do CPC, ou seja, quando o especial é considerado admissível, 
ainda que não provido, poder-se-ia afastar o trânsito em julgado no Tribunal de 
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origem; sendo cogente, nas demais hipóteses (CPC, art. 544, § 4º, I; art. 544, § 
4º, II, "a" e art. 544, § 4º, II, "b" - 1ª parte), o reconhecimento da coisa julgada à 
data do escoamento do prazo para o recurso.

O Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador 
Convocado do TJ/PE) trouxe voto-vista em que diverge do entendimento acima 
relatado, sob o argumento de que a análise quanto à admissibilidade  do recurso 
especial demanda inevitavelmente o exame das razões recursais, com o fim de 
se aferir a possibilidade de conhecimento do mérito, circunstância que 
demonstraria a superação do preenchimento dos requisitos intrínsecos e 
extrínsecos inerentes ao cabimento  do recurso.

Nessa diretriz, assere que "a decisão de inadmissibilidade 
proferida nas instâncias superiores não é meramente declaratória, pois nega 
provimento ao recurso de agravo de forma expressa e motivada, com 
fundamento em óbices ao exame do mérito e não ao cabimento do recurso". 
Aduz também que a instabilidade das decisões proferidas pelos Tribunais 
recorridos sobre temas que guardam semelhança pode implicar incongruência 
com relação à retroatividade do trânsito em julgado, a depender do juízo de 
admissibilidade erigido na origem.

Menciona que, na hipótese de ser acolhida a tese da 
retroatividade do trânsito em julgado, "a interposição do recurso impedirá o 
início do cumprimento da pena, mas não impedirá o trânsito em julgado", o 
que, segundo pondera, "não se mostra coerente com o ordenamento jurídico". 
Diz, ainda, que "Cabe ao Poder Judiciário buscar ferramentas ágeis para 
entregar a prestação jurisdicional em tempo hábil" e que o uso indiscriminado 
de recursos já está sendo combatido pelas Cortes Superiores, mediante a baixa 
definitiva dos autos com certificação de trânsito em julgado. 

Dada a excelência dos votos proferidos, pedi vista dos autos, 
reapresentado a matéria nesta assentada.

II. 

Acerca do tema, a jurisprudência da Suprema Corte vaticina 
que "os recursos extraordinário e especial indeferidos na origem, por 
inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e STJ, não têm o condão de 
impedir a formação da coisa julgada, que deverá retroagir à data do 
término daquele prazo recursal. Precedentes."  (ARE n. 723.590 AgR/RS, 
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª T., DJe 13/11/2013). 
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Em igual direção se colocam pronunciamentos mais recentes: 

[...] Prescrição da pretensão punitiva. Matéria de ordem pública 
que pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício 
(art. 133, CPM). Não ocorrência. Recurso extraordinário 
indeferido na origem, por ser inadmissível. Ausência de óbice à 
formação da coisa julgada. Condenação transitada em julgado 
em momento anterior à data limite para a consumação da  
prescrição, considerada a pena em concreto aplicada. 
Precedentes de ambas as Turmas. Agravo regimental não 
provido.
[...]
4. A prescrição em direito penal é matéria de ordem pública e, 
por isso, pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo (art. 
133, CPM).
5. Na espécie, diante da jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal de que o indeferimento do recurso extraordinário na 
origem, porque inadmissível, e a manutenção dessa decisão 
pelo STF não têm o condão de obstar a formação da coisa 
julgada (HC nº 86.125/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra 
Ellen Gracie, DJ de 2/9/05), o trânsito em julgado da condenação 
se aperfeiçoou em momento anterior à data limite para a 
consumação da prescrição, considerada a pena em concreto 
aplicada. Não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.
6. Agravo regimental não provido.  (ARE n. 822.047 ED/SP, 
Rel. Ministro Dias Toffoli, 2ª T., DJe 8/6/2015. No mesmo 
sentido, ARE n. 785.693 AgR/MG, Rel. Ministro Gilmar 
Mendes, 2ª T., DJe 30/4/2014; HC 86.125, Rel.ª Min.ª Ellen 
Gracie; RHC 116.038, Rel. Min. Luiz Fux; AI 807.142-AgR, 
Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 740.953-AgR, Rel.Min. Gilmar 
Mendes; ARE 723.590-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; 
AgReg no ARE 689.503/RJ, Rel. Min Roberto Barroso, j. 
13/05/2014).

Em julgamentos monocráticos ainda colho os pronunciamentos 
de Ministros que compõem a 1ª Turma: ARE n. 741.098 AgR/DF, Rel. Min. 
Luiz Fux, DJe 30/6/2015; ARE 809.173/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 
18/3/2015 e ARE 703.656/ MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 4/6/2013. 

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, os julgados abaixo 
colacionados demonstram a atualidade do dissenso pretoriano: 
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(...)
3. A Quinta Turma deste Tribunal Superior, acompanhando 
posicionamento da Suprema Corte, tem se manifestado no 
sentido de que, se o STJ reconhece a inadmissibilidade do 
recurso especial  confirmando o que decidido no juízo de 
admissibilidade ,  os efeitos desse reconhecimento 
retroagem à data da publicação do acórdão proferido pelo 
Tribunal a quo.  Precedentes.
(...)
(EDcl no AgRg no AREsp 469.158/RN, Rel. Ministro Gurgel 
de Faria, 5ª T, DJe 2/2/2015).

(...)
2. A teor da jurisprudência desta Corte, o juízo negativo de 
admissibilidade do recurso, salvo quanto à intempestividade, 
opera efeito ex nunc , ocorrendo o trânsito em julgado com a 
preclusão da oportunidade para interposição de qualquer 
recurso contra o último pronunciamento judicial. Por 
conseguinte, desde que aferida a tempestividade do meio 
recursal, é possível declarar-se a prescrição da pretensão 
punitiva sem que seja necessário manifestação expressa sobre a 
sua admissibilidade. Precedentes.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 
605.663/MT, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., 
julgado em 14/4/2015, DJe 23/4/2015) Destaquei.

Vê-se, do cotejo desses dois julgados, ser mais restritivo o 
entendimento adotado pela Sexta Turma, visto que somente na hipótese de 
inadmissibilidade do recurso especial por intempestividade se operariam os 
efeitos ex tunc da decisão que, aqui no STJ, confirmou o decisum  prolatado na 
instância original.

Devo admitir que o tema passou, provavelmente, ao largo de 
decisões monocráticas em que acabei por reconhecer a prescrição intercorrente 
da pretensão punitiva, em Agravos em Recurso Especial nos quais a 
impugnação especial houvera sido obstruída na instância de origem, por motivo 
outro que não sua intempestividade. 

III.

Feita essa contextualização do tema alçado ao crivo da Terceira 
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Seção, reputo de fundamental importância – e assinalo aqui meu dissenso com 
a opinião assentada no brilhante voto do Min. Leopoldo Raposo – enfatizar 
serem plenamente compatíveis, segundo creio, os preconizados efeitos 
retroativos da decisão que, após esgotados os meios impugnativos postos à 
disposição das partes aqui no STJ, encerra, definitivamente, a relação 
processual e, por conseguinte, declara a ocorrência de coisa julgada penal, 
com o inalienável direito do acusado de ver preservada sua presunção de 
inocência até o trânsito de julgado da sentença condenatória (art. 5º, inc. LVII 
da C. R.) e de exercer, com amplitude, seu direito à ampla defesa, com os 
recursos a ela inerentes (art. 5º, inc. LV, da C. R.).

Em sua celebérrima e seminal obra, dizia Beccaria que “um 
homem não pode ser chamado réu antes da sentença do juiz, e a sociedade só 
lhe pode retirar a proteção pública após ter decidido que ele violou os pactos 
por meio dos quais ela lhe foi outorgada” (BECCARIA, Cesare. Dei delitti e 
delle pene . Milano: Giuffrè, 1973, p. 39).

Do texto constitucional brasileiro (art. 5º, inc. LVII, da CF) – 
que segue a terminologia italiana, cuja Lei Maior, ao invés de presumir a 
inocência do acusado, determina que “l'imputato non é considerato colpevole 
sino alla condanna definitiva” (art. 27 da Constituição da República italiana) – 
deriva, entre outras ilações jurídicas, a ideia de que o acusado conserva seu 
status  de não culpável (ou inocente) até que lhe advenha sentença condenatória 
definitiva.

É preciso dizer que a presunção de inocência “vale e impõe, sem 
quaisquer graduações, até ao trânsito em julgado” (TAIPA DE CARVALHO, 
A. A. Sucessão de leis penais . 2a ed. Coimbra Editora, 1997 p. 311), sendo 
repudiável, portanto, uma concepção gradualista dessa garantia individual, 
segundo a qual se enfraqueceria progressivamente a presunção à medida em 
que, ao longo da persecução penal, sobreviessem decisões desfavoráveis ao 
acusado (recebimento da denúncia, pronúncia e sentença condenatória ainda 
recorrível).

É, assim, impossível, segundo penso, o estabelecimento de 
marco final anterior ao trânsito em julgado da condenação, para a 
incidência dessa garantia, dada a redação do artigo 5º, inciso LVII, o qual, 
ineludivelmente, condiciona a perda do status  de inocente ao efetivo trânsito 
em julgado da sentença condenatória.

Poderia ser diferente, de lege ferenda , se seguíssemos modelo 
preconizado em tratados e convenções internacionais, nos quais a 
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formulação da presunção de inocência não se vincula ao trânsito em julgado da 
condenação, mas à comprovação da culpa do acusado. 

Refiro-me, exemplificativamente, ao texto positivado no artigo 
8º (Garantias Judiciais) da Convenção Americana sobre Direitos Humanos 
(incorporada ao direito positivo brasileiro por meio do Decreto nº 678/92), que 
diz: “2. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua 
inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa.” (dispositivo 
que, aliás, segue a formulação original da Declaração dos Direitos do Homem e 
do Cidadão de 1789, cujo artigo 9º preceitua: “Todas as pessoas são 
consideradas inocentes até que sejam declaradas culpadas). 

Menciono, outrossim, o art. 11 da Declaração Universal dos 
Direitos do Homem da ONU de 1948, que reza: “Toda a pessoa acusada de um 
delito penal tem o direito à presunção de inocência até legalmente provada a 
sua culpa em um processo público em que ele tem todas as garantias 
necessárias para a sua defesa”.

Houvesse, portanto, alteração do texto positivado no art. 5º, 
inciso LVII da Carta de 1988, prescrevendo algo como “todos devem ser 
considerados inocentes até que se prove o contrário”, ou “o acusado em um 
processo penal deve ser considerado inocente até que se prove sua culpa”, seria 
juridicamente sustentável – por não se vincular a presunção de inocência ao 
trânsito em julgado da condenação – o início do cumprimento da pena mesmo 
na pendência de eventual recurso especial ou extraordinário, em que, como 
sabido, não se permite discussão sobre matéria fática ou probatória. Acrescento 
que tal modificação não importaria, a meu aviso, em supressão ou abolição da 
referida garantia – o que reclamaria incidência da vedação contida no art. 60, § 
4º, da C.R. – pois o núcleo essencial da presunção de inocência continuaria 
preservado.

Nesse caso, não haveria vinculação da presunção de inocência 
ao trânsito em julgado da sentença condenatória, mas sim à comprovação da 
culpa do réu. Equivaleria isso a dizer que, tão logo esgotada a jurisdição 
ordinária (com o julgamento da apelação e, eventualmente, dos embargos 
infringentes e de nulidade) – locus  próprio para a produção de provas, 
argumentação fática e, portanto, para a comprovação (ou não) da culpa do réu – 
cessaria a comentada garantia, de sorte a autorizar-se o início do 
cumprimento da pena. 

Porém, não é essa a realidade normativa brasileira, de modo que 
enquanto não transitar em julgado a sentença (ou o acórdão) condenatória, 
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continua o acusado a gozar do status  de inocente e, portanto, imune a 
consequências jurídicas que somente poderão decorrer da preclusão máxima do 
processo.

IV.

Essa conclusão robustece a insurgência que vem tomando corpo 
da jurisprudência dos tribunais superiores nos últimos anos, contra a abusiva 
interposição de sucessivos recursos vocacionados à procrastinação do 
encerramento dos processos criminais pela parte que se verá prejudicada pelo 
trânsito em julgado de uma condenação. 

Cito dois exemplos ocorridos na Suprema Corte. O primeiro, 
assim ementado:

EMENTA : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – 
MATÉRIA CRIMINAL – INTUITO PROCRASTINATÓRIO – 
PRÁTICA ABUSIVA. O Supremo Tribunal Federal tem se 
mostrado intolerante com as sucessivas interposições de recursos 
manifestamente incabíveis que possuem o claro propósito de 
impedir o trânsito em julgado das decisões judiciais. 
Precedentes. Determinado o imediato cumprimento da decisão 
proferida por esta Suprema Corte, bem como daquela emanada 
do Tribunal a quo, independentemente da publicação do 
acórdão. Embargos de declaração rejeitados. (AI n. 612.398 
ED-AgRg, Relator Ministro Joaquim Barbosa, 2ª T.,  DJe 
4/4/2011)

Da mesma forma, já agora com a chancela do Pleno da Corte, 
validou-se decisão monocrática da lavra do Ministro Dias Toffoli, que 
determinara o trânsito em julgado e a baixa dos autos, independentemente de 
publicação do acórdão, com o declarado objetivo de evitar a iminente 
ocorrência de prescrição. Permito-me, para melhor ilustrar o debate, 
transcrever a notícia veiculada no sítio eletrônico do STF a respeito desse 
importante julgamento:

Quarta-feira, 05 de novembro de 2014
STF rejeita recursos de Luiz Estevão contra condenação por 
fraude processual
Por unanimidade de votos, o Plenário do Supremo Tribunal 

Documento: 1365104 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 03/09/2015 Página  6 6 de 76



 

 

Superior Tribunal de Justiça

Federal (STF) rejeitou duas petições apresentadas pela defesa de 
ex-senador Luiz Estevão de Oliveira Neto contra decisão do 
ministro Dias Toffoli, que considerou protelatórios recursos da 
defesa contra a condenação do ex-senador e determinou, 
monocraticamente, a baixa imediata dos autos, com certificação 
do trânsito em julgado. A decisão foi tomada na sessão desta 
quarta-feira (5), na análise de duas questões de ordem 
apresentadas no Recurso Extraordinário (RE) 839163.
De acordo com os autos, Luiz Estevão foi condenado a três anos 
e seis meses de reclusão pelo delito previsto no artigo 347 do 
Código Penal – fraude processual. A prescrição da pretensão 
punitiva, de acordo com o relator, seria alcançada em oito anos, 
ou seja, em 2 de outubro deste ano, uma vez que o quantum  da 
pena foi majorado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região 
em 3 de outubro de 2006.
Antes de alcançado o prazo prescricional, o Plenário julgou o RE 
839163, no dia 26 de setembro último, ocasião em que o relator 
explicou que o recurso era originado de uma série de agravos e 
embargos em recurso especial em curso no Superior Tribunal de 
Justiça desde 2007. Da análise detida dos autos, o ministro disse 
ser nítida “a intenção do recorrente de procrastinar o trânsito em 
julgado da sua condenação e, assim, obstar a execução da pena 
que lhe foi imposta, conduta essa repelida pela jurisprudência 
deste Supremo ao definir que a utilização de sucessivos recursos 
manifestamente protelatórios autoriza o imediato cumprimento 
da decisão proferida por esta Suprema Corte, independente de 
sua publicação”.
A defesa, então, apresentou duas questões de ordem: a primeira 
por entender que o ministro não poderia ter determinado baixa 
dos autos, com trânsito em julgado, independente de publicação 
do acórdão, em decisão monocrática. A segunda, por considerar 
que o ministro não poderia ter despachado monocraticamente em 
dois recursos extraordinários pendentes de julgamento de 
admissibilidade no STJ. Como havia sido determinada baixa dos 
autos do RE em tramitação no STF, o caso não estaria sob 
jurisdição da Corte.
Prescrição
Em seu voto na primeira questão de ordem, depois de relatar a 
série de recursos apresentados no STJ e no STF, o ministro 
Toffoli disse entender que esse agrupamento somente demonstra 
que a intenção não seria outra senão alcançar a prescrição da 
pretensão punitiva, que seria alcançada em 2 de outubro último, 
“o que de fato aconteceria não fosse a decisão que tomei”.
A alegação de desrespeito ao principio do colegiado, disse o 
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relator, não se sustenta. O ministro frisou que a jurisprudência 
dominante da Corte aponta para a possiblidade de o relator 
decidir monocraticamente em casos que apresentem risco 
iminente de prescrição, no caso de recursos manifestamente 
incabíveis ou contrários à jurisprudência dominante do tribunal, 
exatamente para evitar abuso do direito de recurso para obstar 
trânsito em julgado. Nesse sentido, o ministro apresentou 
diversos precedentes da Corte.
Princípios
Ao acompanhar o relator, o ministro Teori Zavascki disse que o 
pano de fundo do RE apresenta um conflito de natureza 
constitucional entre vários princípios da própria Constituição, os 
quais convivem bem no plano teórico, mas entram em conflito 
no plano prático. Nesse sentido, o ministro explicou que o 
princípio da presunção da inocência diz que enquanto não 
houver trânsito em julgado de todas decisões, o acusado é 
inocente e não pode começar e cumprir pena. Mas esse 
pensamento pode comprometer outro princípios, como o dever 
do Estado de prestar jurisdição em tempo útil e adequado, ou o 
princípio da duração razoável do processo e mesmo do devido 
processo legal, que não comporta recursos abusivos.
Para o ministro, é preciso encontrar uma solução para 
estabelecer convivência harmônica entre princípios. “E isso foi 
feito no caso”, concluiu o ministro. Quando os recursos forem 
reconhecidamente protelatórios, deve-se determinar a baixa 
imediata.
A ministra Rosa Weber ressaltou que tem adotado a mesma 
solução apresentada pelo ministro Toffoli. “Quando vislumbro 
abuso, entendo viável que monocraticamente se declare o 
trânsito em julgado da decisão e a baixa dos autos à origem”.
O ministro Luiz Fux também manifestou-se pelo não 
conhecimento dos recursos. Para ele, seria importante ficar 
assentada a tese anunciada pelo ministro Dias Toffoli, no sentido 
de que, à luz de recurso manifestamente procrastinatório, o 
relator pode decretar o trânsito em julgado da condenação.
A ministra Cármen Lúcia afirmou não haver nada que destoe das 
regras processuais ou princípios constitucionais na decisão do 
ministro Toffoli. Se existe colisão aparente de princípios, 
segundo ela, essa colisão seria apenas aparente, uma vez que o 
condenado teve direito a um processo, garantidos todos os seus 
direitos constitucionais.
A presunção da inocência não pode legitimar recursos 
sabidamente procrastinatórios, emendou o ministro Gilmar 
Mendes, para quem é preciso evitar a possibilidade de 
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manipulação da justiça.
Para o decano da Corte, ministro Celso de Mello, se o direito de 
recorrer é garantido constitucionalmente, é certo que o abuso 
desse poder não pode ser tolerado pelo sistema normativo. “O 
abuso se revela contrário ao dever de probidade que se impõe às 
partes”, disse o ministro ao considerar lícito ao relator agir 
monocraticamente e, ao reconhecer o caráter protelatório de 
determinado recurso, determinar as providências cabíveis como 
no caso.
“O relator nada mais fez do que caminhar na senda aberta pela 
jurisprudência da Corte”, complementou o presidente do STF, 
ministro Ricardo Lewandowski. Além de correta, a decisão 
atendeu ao que determina o artigo 93 (inciso IX) da CF, uma vez 
que foi devidamente fundamentada, não tendo sido arbitrária ou 
discricionária, revelou o presidente.
Com esses argumentos, o Plenário concluiu por não conhecer da 
petição, determinando a devolução aos seus subscritores.

Também aqui no Superior Tribunal de Justiça já grassam 
julgados em que, verificada a nítida intenção de adiar o encerramento 
definitivo do caso, por meio de sucessivos recursos manejados pela parte 
interessada, determina-se a baixa dos autos com imediato trânsito em 
julgado da condenação. Tomo, como exemplo recentíssimo, aresto desta 
Terceira Seção, da lavra do Ministro Gurgel de Faria:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.  
INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS.  RECURSO 
INTEGRATIVO PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO DE
RECORRER. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS.
1.  Os embargos de declaração devem atender aos seus 
requisitos: suprir ambiguidade, omissão, contradição ou 
obscuridade. Não havendo qualquer um desses elementos 
essenciais, os embargos devem ser rejeitados.
2.  Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê 
amparo ao recurso integrativo.
3. O inconformismo com o resultado da decisão não pode servir 
de argumento à interposição continuada de recursos,  
especialmente diante da ausência de vícios no julgado. 
Configuração do nítido caráter protelatório do recurso, com o 
reconhecimento do abuso do direito de recorrer.
4. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de 
baixa imediata dos autos, independentemente do trânsito em 
julgado. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EAg 1431103/SP, 
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Relator Ministro Gurgel de Faria, 3ª S., DJe 2/6/2015).

Afigura-se, pois, nítida a tendência da cúpula do Poder 
Judiciário – irreversível, a meu aviso – de não mais aceitar que a jurisdição 
penal fique à mercê da vontade do particular que, manejando sucessivos 
recursos de cariz evidentemente protelatório, acaba por, na prática, eternizar os 
processos judiciais cujo desfecho lhe trará consequências desfavoráveis, após o 
exame, à exaustão, da matéria decidida na instância ordinária, com todas as 
garantias subjacentes ao devido processo legal, e ratificada em jurisdição 
extraordinária.

V.

Julgo, todavia, importante sublinhar que não se pode moldar o 
exercício da jurisdição penal apenas pela patologia funcional de seus institutos, 
mas também por sua fisiologia, a qual determina ser direito do réu interpor o 
recurso de Agravo contra a decisão do Presidente do Tribunal de Justiça (ou 
do Tribunal Regional Federal) que obsta o seguimento do Recurso Especial, 
por sua afirmada inadmissibilidade. Ainda assim, o legítimo exercício desse 
direito ao recurso não impedirá que, confirmado o juízo negativo de 
admissibilidade do AREsp, se tenham como retroativos os efeitos da 
decisão, de natureza declaratória, proferida na Corte Superior.

Aqui reside, pontuo, a fulcral diferença entre os votos dos 
Ministros Gurgel de Faria e Leopoldo Raposo, visto que, para este último, “a 
decisão de inadmissibilidade proferida nas instâncias superiores não é 
meramente declaratória, pois nega provimento ao recurso de agravo de forma 
expressa e motivada, com fundamento em óbices ao exame do mérito e não ao 
cabimento do recurso”.

Sem embargo, como salientado pela Ministra Ellen Gracie (HC 
nº 86.125-3), em excerto de voto transcrito pelo Ministro Relator,

O condenado pode, sim, impedir e obstar a formação da coisa 
julgada. Basta interpor recursos especial e extraordinário. 
Indeferidos, porque inadmissíveis, pode o condenado lançar mão 
dos agravos de instrumento. E até mesmo dos agravos 
regimentais, caso tenham o seguimento negado. Pode, ainda, 
manejar embargos de declaração. Porém, não pode ser olvidado 
que o recurso capaz de impedir a coisa julgada é o recurso 
admissível. E, se o Supremo Tribunal Federal e o Superior 
Tribunal de Justiça reconhecem a inadmissibilidade, 
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confirmando o que decidido no juízo de admissibilidade, os 
efeitos desse reconhecimento retroagem. Destaquei. 

Isso porque, na lição de Barbosa Moreira, também reportada no 
voto do Ministro Gurgel de Faria, 

Positivo ou negativo o juízo de admissibilidade é essencialmente 
declaratório. Ao proferi-lo, o que faz o órgão judicial é verificar 
se estão ou não satisfeitos os requisitos indispensáveis à legítima 
apreciação do mérito do recurso. A existência ou a inexistência 
de tais requisitos é, todavia, anterior ao pronunciamento, que não 
a gera, mas simplesmente a reconhece (...). Recurso 
inadmissível ou tornado tal, não tem a virtude de empecer ao 
trânsito em julgado: nunca a teve, ali, ou cessou de tê-la, aqui. 
Destaquei. 

Dito isso, não diviso qualquer impedimento a que o trânsito em 
julgado da condenação se dê em momento outro que não, necessariamente, 
o ato decisório final que reconheceu e declarou a esse fenômeno processual. 
Normalmente assim o será, mas, em situações como a verificada na espécie, em 
que não houve superação do dúplice juízo de admissibilidade do recurso 
extraordinário (lato sensu ), vejo como irrazoável e contrária à lógica do 
sistema a possibilidade de – afirmada a falta de preenchimento de requisitos 
exigidos em lei ou na Constituição da República para o prolongamento da 
jurisdição penal, tanto pela Presidência do Tribunal de origem, quanto pelo 
órgão julgador do recurso manejado perante o STJ para combater a primeira 
decisão – postergar para este segundo momento o marco definidor da 
ocorrência da res judicata .

VI.

A propósito, considero importante sublinhar que qualquer  
compreensão que se possa ter de um sistema – e aqui tomo CANARIS como 
mera referência conceitual – implica a presença de duas características, a saber, 
a ordenação e a unidade. (CANARIS, Claus Wilhelm. Pensamento sistemático 
e conceito de sistema na ciência do direito . 3. ed. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2002). Para o Professor da Universidade de Munique, a 
ordenação no sistema jurídico pretende “exprimir um estado de coisas 
intrínseco-racionalmente apreensíveis, isto é, fundado na realidade” e a 
unidade “modifica o que resulta já da ordenação, por não permitir uma 
dispersão numa multiplicidade de singularidades desconexas, antes devendo 
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deixá-las reconduzir-se a uns quantos princípios fundamentais” (CANARIS, 
2002, p. 12)

Assim, um sistema jurídico, assim compreendido, não pode 
afastar-se da ideia de um complexo normativo cujas partes se ajustam de 
modo lógico, conexo e ordenado. 

Sob tais premissas, dado que o subsistema processual penal 
outorga ao acusado o direito a impugnar, por diversos recursos, as decisões 
que, ao longo da persecução penal, lhe tragam atual ou potencial prejuízo 
jurídico, e também lhe assegura, enquanto não se esgotarem esses recursos, o 
direito de ser tratado como inocente (ou de não culpado), haveria um 
desequilíbrio injustificável dos fins a que se presta o processo penal se, após 
sucessivas decisões negando ao recorrente o preenchimento dos requisitos 
legais e constitucionais para a continuidade da atividade recursal, pudesse, 
ainda assim, beneficiar-se do tempo naturalmente necessário para essa sucessão 
de atos decisórios se consumar. 

A conclusão é fortalecida ao rememorar-se que, a partir do 
julgamento, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do HC nº 84.078, não 
mais se tem como possível a execução provisória da pena, na pendência do 
Recurso Extraordinário ou Especial. E que, a despeito dessa nova compreensão, 
o STJ não se tem afastado da interpretação literal do art. 112, I, do Código 
Penal ("A jurisprudência predominante do Superior Tribunal de Justiça 
orienta-se no sentido de que a prescrição da pretensão executória tem, como 
termo inicial, a data em que a sentença transitou em julgado apenas para a 
acusação, consoante dispõe o art. 112, I, do Código Penal." (AgRg no REsp 
1380585/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, 6 T., DJe 01.10.2013).

Daí se percebe, com facilidade, a vantagem de buscar a defesa 
estender ao máximo o tempo para o julgamento definitivo da causa, buscando 
ou a intercorrência do fenômeno da prescrição, ou, quando menos, adiar o 
início da execução da pena já consolidada na instância original. Tal 
comportamento processual, explicável sob a ótica das estratégias defensivas, há 
de merecer atento exame pelo Poder Judiciário, até para que não se descure de 
zelar pelo direito – que não é só do acusado, mas de toda a coletividade – de 
que os julgamentos ocorram em prazo razoável (art. 5º, LXXVIII, da 
Constituição da República), "sem dilações indevidas", como anotado no 
homólogo texto espanhol. 

VII.
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Assim, no que diz respeito a requerimento da parte, por meio de 
Embargos de Declaração ou de Agravo Regimental, em Recurso Especial ou 
em Agravo em Recurso Especial, para que se reconheça a prescrição, o 
julgamento dos aclaratórios ou do agravo deve preceder a eventual 
declaração de prescrição da pretensão punitiva, exatamente para que se 
tenha a oportunidade de examinar a natureza dos efeitos (ex tunc  ou ex nunc) 
do trânsito em julgado da condenação, de acordo com a situação versada nos 
autos.

Para tanto, será mister averiguar quais das decisões, tomadas 
nesta Corte Superior, que não conheçam do Agravo em Recurso Especial 
(art. 544, § 4º, I, do CPC) ou que, embora o conhecendo, confirmam a 
decisão que não admitiu o Recurso Especial (art. 544, § 4º, II, "a", do 
CPC), ou, ainda, que conheçam do AResp para negar provimento ao REsp 
manifestamente inadmissível (art. 544, § 4º, II, "b", 1ª parte). Nesses casos, 
sendo reconhecida a inadmissibilidade do AResp (quer de forma original no 
STJ, quer confirmando a decisão da origem), o efeito da decisão será 
meramente declaratório e, portanto, a coisa julgada deverá retroagir à data do 
vencimento do prazo para a interposição do recurso previsto, na origem.

A contrario sensu , se ocorrer alguma das outras hipóteses 
previstas no § 4º, II, do art. 544 do CPC – em que se ultrapassa o juízo de 
admissibilidade da impugnação extraordinária – o julgamento do Recurso 
Especial, quer para ser provido, quer para ser improvido (ou ter seu 
seguimento negado), produzirá efeitos ex nunc , firmando, como marco da 
coisa julgada, a data da decisão final proferida aqui no Superior Tribunal 
de Justiça. 

Para mim, e nesse ponto estou de acordo com o voto do Min. 
Leopoldo Raposo, o juízo de admissibilidade empreendido na instância de 
origem é provisório e não vincula o exame inaugural realizado no Superior 
Tribunal de Justiça. E, sendo assim, o que irá importar, para fins de 
averiguação dos efeitos (ex nunc  ou ex tunc) da decisão de inadmissibilidade 
recursal, será a apreciação ocorrida aqui no STJ, seja para confirmar o juízo 
negativo da admissibilidade do Recurso Especial – e que deu ensejo ao 
recurso de Agravo, de caráter nitidamente instrumental e acessório àquele – 
seja para declarar inadmissível um Recurso Especial inicialmente 
entendido como admissível na origem. Em ambas as situações, não se se têm 
por ultrapassados os requisitos de cabimento legal e/ou constitucional 
necessários para o enfrentamento do mérito da pretensão recursal, hipóteses, 
portanto, em que a decisão proferida no STJ há de ter efeitos declaratórios, 
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retroativos ao momento em que, na origem, teria escoado o prazo para a 
interposição do recurso cabível.

Caminho, pois, na mesma direção do percuciente voto 
apresentado pelo Ministro Gurgel de Faria, do qual, consoante precisa síntese 
assentada na proposta de ementa, se conclui:

a) não é a interposição de recurso dentro do prazo legal que 
impede o trânsito em julgado da decisão judicial, mas, sim, 
a interposição de recurso cabível e admissível (que 
superou o juízo de admissibilidade), pois o recurso só 
terá o poder de impedir a formação da coisa julgada se o 
mérito da decisão recorrida puder ser modificado.

b) A decisão que inadmite o recurso especial possui 
natureza jurídica eminentemente declaratória, tendo em 
vista que apenas pronuncia algo que já ocorreu 
anteriormente – e não naquele momento – motivo pelo qual 
opera efeitos ex tunc. Assim, o trânsito em julgado 
retroagirá à data de escoamento do prazo para a 
interposição de recurso previsto.

c) Recursos inadmissíveis não podem ter o seu tempo de 
tramitação computado no prazo da prescrição da 
pretensão punitiva, razão pela qual é necessário o 
julgamento do Agravo ou dos Embargos Declaratórios, no 
tocante à questionada admissibilidade da impugnação 
extraordinária, para só então deliberar-se sobre o tema da 
prescrição da pretensão punitiva.

Eu acrescentaria, apenas para o debate - dadas as limitações 
formais inerentes à cognição do EAREsp -  que:

d) tais conclusões não se aplicam apenas às hipóteses em 
que o acusado recorre com finalidade notoriamente 
procrastinatória, assim reconhecido nesta Corte Superior, 
mas também nas hipóteses de legítimo exercício do direito 
ao recurso, porquanto ainda assim terá o réu se socorrido de 
impugnação que, conquanto prevista em lei, não 
ultrapassou, por qualquer motivo, o juízo de 
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admissibilidade, de modo a torná-la inidônea a impedir que 
a decisão declaratória nesse sentido remeta o marco 
temporal da coisa julgada para o momento em que escoou o 
prazo do recurso em tese cabível.

e) não importa se a inadmissibilidade do recurso – Especial 
ou Agravo em Recurso Especial – foi apenas confirmada 
no STJ ou se, admitida a impugnação na origem, não 
ultrapassou aqui tal fase preliminar ao julgamento do 
mérito; é que, por ser provisório e precário, o juízo de 
admissibilidade dos referidos recursos se aperfeiçoa apenas 
no órgão jurisdicional competente para o julgamento do 
mérito do recurso.

VIII.

Com essas ponderações, eminentes Pares, peço vênia para 
acompanhar o voto do Ministro Relator.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
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PAUTA: 22/04/2015 JULGADO: 12/08/2015

Relator
Exmo. Sr. Ministro  GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO MOREIRA DE ALMEIDA

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA

AUTUAÇÃO

EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : LUCIANO TOZZI NOGUEIRA
EMBARGADO : JOSÉ CARLOS BOLLIGER NOGUEIRA FILHO
EMBARGADO : CARLOS EDUARDO TOZZI NOGUEIRA
ADVOGADOS : MARIA PATRÍCIA VANZOLINI FIGUEIREDO

ALFREDO PORCER
ALEXIS AUGUSTO COUTO DE BRITO E OUTRO(S)

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Retomado o julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 
acompanhando o Sr. Ministro Relator, acolhendo os embargos de divergência (com acréscimos), e 
dos votos dos Srs. Ministros Nefi Cordeiro e Newton Trisotto (Desembargador convocado 
doTJ/SC) acompanhando o voto do Sr. Ministro Relator, a Terceira Seção, por maioria, acolheu os 
embargos de divergência, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Vencidos a Sra. Ministra 
Maria Tereza de Assis Moura e o Sr. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador 
convocado do TJ/PE), que rejeitavam os embargos de divergência.

Os Srs. Ministros Newton Trisotto (Desembargador Convocado do TJ/SC), Ericson 
Maranho (Desembargador convocado do TJ/SP), Felix Fischer, Rogerio Schietti Cruz (com 
acréscimos) e Nefi Cordeiro votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Vencidos a Sra. Ministra Maria Tereza de Assis Moura e o Sr. Ministro Leopoldo de 
Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE). 

Não participou do julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (art. 162, §2°, 
RISTJ). 

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
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