
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2017.0000164603

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito nº 
0009835-49.2010.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que são 
recorrentes/querelantes HEBERT LOPES, PAULO EDUARDO DAS NEVES e 
RICARDO OLIVEIRA CORDEIRO, é recorrido/querelado NOELY VARGAS 
RODRIGUES.

ACORDAM, em 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Prejudicado parcialmente o recurso, julga-
se, de ofício, extinta a punibilidade de Noely Vargas Rodrigues, pela prescrição da 
pretensão punitiva, no tocante aos delitos de difamação e injúria (art. 139 e art. 140, 
do CP), com fulcro no artigo 107, inciso IV, combinado com os artigos 109, incisos 
V, VI, e 119, todos do Código Penal. Outrossim, dá-se provimento ao recurso, na 
parte residual, para anular a r. sentença monocrática de fls. 151/151-verso e 
determinar o prosseguimento do processo penal no atinente ao crime de calúnia (art. 
138, do CP), até seus ulteriores termos.V.U.", de conformidade com o voto do 
Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FRANÇA 
CARVALHO (Presidente) e DE PAULA SANTOS.

São Paulo, 9 de março de 2017. 

Moreira da Silva
 Relator

(assinatura eletrônica)
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RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0009835-49.2010.8.26.0038

RECTES/QTES: HEBERT LOPES, PAULO EDUARDO DAS NEVES E 

RICARDO OLIVEIRA CORDEIRO 

RECORRIDO/QUERELADO: NOELY VARGAS RODRIGUES  

COMARCA: ARARAS

VOTO Nº 23.640

EMENTA: Recurso em sentido estrito  Calúnia, 
difamação e injúria  Queixa-crime  Decisão que 
reconheceu a prescrição em perspectiva ou antecipada e 
absolveu sumariamente o querelado  Inconformismo 
dos querelantes contra tal decisum  Admissibilidade  
Ausência de amparo legal no sistema jurídico brasileiro 
para o entendimento externado na sentença    
objurgada  Violação, ademais, dos princípios 
constitucionais da presunção de inocência e da 
individualização da pena - Precedentes do STF, STJ e 
deste TJSP  Incidência da Súmula 438 do STJ. 
Recurso parcialmente prejudicado, por reconhecer a 
prescrição da pretensão punitiva relativamente aos 
crimes dos artigos 139 e 140 do CP, e, na parte residual, 
provido para determinar a retomada da ação penal no 
tocante ao crime de calúnia (art. 138, CP).

 

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito 

interposto por Hebert Lopes, Paulo Eduardo das Neves e Ricardo 

Oliveira Cordero, nos autos da queixa-crime nº 3.630/2010, que 

movem contra Noely Vargas Rodrigues, em trâmite na Eg. Vara da 

Criminal da Comarca de Araras, inconformados com a r. decisão de fls. 

151 e verso, que absolveu sumariamente o querelado, com fundamento 

no artigo 397, inciso IV, do Código de Processo Penal, combinado com o 

artigo 107, inciso IV, do Código Penal, reconhecendo a extinção da 

punibilidade pela ocorrência da prescrição antecipada ou virtual.
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Inconformados, pleiteiam a anulação da r. 

decisão e o prosseguimento do feito, com designação de audiência de 

instrução, debates e julgamento (fls. 155/163).

 Processado e contra-arrazoado o recurso, em 

que o recorrido pugnou pelo improvimento, o MM. Juiz a quo manteve a 

r. decisão impugnada, manifestando-se a d. Procuradoria Geral de 

Justiça pelo retorno dos autos à origem, a fim de que se colha a 

manifestação do órgão do Ministério Público de primeira instância.

Colhida a referida manifestação, foi aberta 

nova vista à Procuradoria Geral de Justiça que opinou pelo provimento 

parcial do recurso. 

É o relatório.

2. O recurso comporta parcial provimento.

Antes do mais, cumpre registrar que, em se 

tratando de reconhecimento da prescrição, a irresignação cabível é o 

Recurso em Sentido Estrito, nos termos do que dispõe expressamente o 

artigo 581, inciso VIII, do Código de Processo Penal.

Com efeito, consoante se infere dos autos, o 

recorrido foi denunciado pelos crimes de calúnia, difamação e injúria, 

porque, no dia 14 de abril de 2010, por volta das 22:00 horas, no bairro 

Parque Industrial, na comarca de Araras, durante uma abordagem 

policial a três indivíduos suspeitos, aproximou-se dos suspeitos 
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atrapalhando o trabalho policial. 

Nesse momento, os policiais solicitaram ao 

requerido que se afastasse, momento em que chamou o policial Hebert 

de “idiota”. Instado a se identificar, o requerido atirou a pochete que 

carregava em direção a Hebert, atingindo-o no tórax, provocando um 

início de tumulto, uma vez que havia cerca de trinta populares 

presentes, e proferiu palavras ofensivas aos policiais, tais como “seus 

burros, idiotas, estou cansado das injustiças da parte de 

vocês”.

Vale observar que o MM. Juiz a quo reconheceu 

a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, sob a 

fundamentação de que “ao crime do artigo 138, do Código Penal, 

é imputada a pena de seis meses a dois anos. Já para o crime 

do artigo 139 é imputada a pena de três meses a um ano. 

Ainda, para o crime do artigo 140 é imputada pena de um a 

seis meses. Assim sendo, ainda que considerada a vida 

pregressa do querelado, as penas, individualizadas, jamais 

seriam aumentadas do dobro, ou seja, jamais chegariam a um 

ano de prisão, Com isso, tem-se o lapso prescricional de dois 

anos, pois os fatos se deram em 14 de abril de 2010 e, 

portanto, não são abrangidos pela alteração promovida pela 

Lei nº 12.234/10, que entrou em vigor em 05 de maio de 2010. 

Conclui-se, assim, sem muito esforço, que entre a data do 

recebimento da queixa, em 07 de dezembro de 2011 e a presente 
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data, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal”.

Cumpre ressaltar, no entanto, que a 

jurisprudência, tanto do Colendo Supremo Tribunal Federal e do 

Superior Tribunal de Justiça como desta Colenda Corte, orienta-se no 

sentido de considerar inadmissível o reconhecimento da prescrição em 

perspectiva ou virtual, por absoluta ausência de previsão legal. 

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA OU EM 

PERSPECTIVA. ORDEM DENEGADA. A jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal firmou-se contrariamente à 

tese da chamada prescrição antecipada ou em 

perspectiva. Precedentes: RHC 94.757, rel. min. 

Cármen Lúcia, DJe-206 de 31.10.2008; Inq 1.070, rel. 

min. Sepúlveda Pertence, DJ de 1º.7.2005; HC 83.458, 

rel. min. Joaquim Barbosa, DJ de 6.2.2004; e HC 

82.155, rel. min. Ellen Gracie, DJ de 7.3.2003. Ordem 

denegada.”1

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. 

ESTELIONATO. FRAUDE CONTRA A PREVIDÊNCIA SOCIAL. 

PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MÁXIMO DA PENA EM 

ABSTRATO. SÚMULA N.º 438 DESTA CORTE. CRIME 

PERMANENTE. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. 

CESSAÇÃO DO RECEBIMENTO DAS PRESTAÇÕES INDEVIDAS. 

ART. 111, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO. 

1 - HC 96653 / RS, Relator: Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgado em 29/09/2009.
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NÃO OCORRÊNCIA.

1. "É inadmissível a extinção da punibilidade pela 

prescrição da pretensão punitiva com fundamento em 

pena hipotética, independentemente da existência ou 

sorte do processo penal." Súmula n.º 438 deste 

Tribunal.

2. O crime de estelionato cometido contra a 

Previdência Social, que enseja a percepção sucessiva 

e indevida de benefício previdenciário, é permanente, 

reconhecendo-se como dies a quo do prazo 

prescricional o momento da cessação do recebimento 

ilícito do benefício.

Precedentes.

3. Recurso desprovido”. 2

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Extinção da 

punibilidade - Homicídio simples - Prescrição 

retroativa reconhecida  Inadmissibilidade - Ausência 

de amparo legal no sistema jurídico - Recurso 

provido.”3

Desse modo, malgrado exista probabilidade de 

reconhecimento do decurso do lapso prescricional ao final da presente 

ação penal, inadmissível é o reconhecimento da prescrição na 

modalidade 'virtual', máxime porque, antes da entrega da prestação 

jurisdicional, o cálculo se embasará em mera presunção quantitativa.

2 - STJ, RHC 26737 - Recurso Ordinário em Habeas Corpus 2009/0173922-6, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 06/10/2011, 

v.u.

3 - RSE nº 990.09.326823-0, Relator: Newton Neves, 16ª Câmara de Direito Criminal, Julgado em 30/03/2010.
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Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, recentemente, assim deixou assentado:

“STJ pacifica entendimento sobre extinção da 

punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. A 

Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

aprovou a Súmula n. 438, que reconhece ser 

inadmissível a extinção da punibilidade pela 

prescrição da pretensão punitiva com fundamento em 

pena hipotética, independentemente da existência ou 

sorte do processo penal.

A matéria sumulada foi relatada pelo ministro Felix 

Fischer e teve como referência os artigos 109 e 110 

do Código Penal. O artigo 109 diz que “a prescrição, 

antes de transitar em julgado a sentença final, salvo 

o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, 

regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade 

cominada ao crime”. Já o artigo 110 afirma que “a 

prescrição, depois de transitar em julgado a sentença 

condenatória, regula-se pela pena aplicada e verifica-

se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se 

aumentam de um terço, se o condenado é reincidente”.

No Resp n. 880.774, os ministros da Quinta Turma 

decidiram que, de acordo com o Código Penal, tem-se 

que a prescrição somente se regula pela pena 

concretamente aplicada ou, ainda, pelo máximo de 
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sanção, abstratamente previsto. Para eles, é 

imprópria a decisão que extingue a punibilidade pela 

prescrição com base em pena em perspectiva.

No julgamento do RHC n. 18.569, a Sexta Turma 

destacou que é inviável o reconhecimento de 

prescrição antecipada, por ausência de previsão 

legal. Segundo os ministros, trata-se de instituto 

repudiado pela jurisprudência desta Corte e do 

Supremo Tribunal Federal (STF), por violar o 

princípio da presunção de inocência e da 

individualização da pena, a ser eventualmente 

aplicada. 

Ao analisarem o HC n. 53.349, a Quinta Turma entendeu 

que a extinção da punibilidade pela prescrição regula-

se, antes de transitar em julgado a sentença, pelo 

máximo da pena prevista para o crime ou pela pena 

efetivamente aplicada, depois do trânsito em julgado 

para a acusação, conforme expressa previsão legal. 

Portanto, não existe norma legal que autorize a 

extinção da punibilidade pela prescrição em 

perspectiva”.4

De mais a mais, é sabido que o r. decisum 

impugnado, na medida em que reconhece antecipadamente a causa 

extintiva da punibilidade em comento, constitui inaceitável óbice ao 

4 - Matéria extraída do site do C. Superior Tribunal de Justiça: 

(http://www.stj.gov.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=96991). 
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evental reconhecimento da inocência do querelado e possibilita 

indevidamente o cálculo da pena de quem nem sequer foi julgado, 

vulnerando, assim, os princípios da presunção de inocência e da 

individualização da pena. 

Destarte, no concernente ao crime de calúnia 

(art. 138, CP), considerando a causa de aumento do artigo 141, incisos 

II e III, do mesmo Codex, verifica-se não se ter operado o fenômeno da 

prescrição da pretensão punitiva pela pena máxima em abstrato, que é 

de 8 (oito) anos (art. 109, IV, CP), exsurgindo imperioso o parcial 

provimento do recurso para cassar a r. decisão de fls. 151 e verso e 

determinar o prosseguimento do processo até seus ulteriores termos.

No mais, tem-se que o recurso se revela 

prejudicado.

Sim, porque quanto aos crimes de difamação 

(art. 139, CP) e injúria (art. 140, CP), é de se proclamar, de ofício, a 

extinção da punibilidade em face da prescrição da pretensão punitiva 

pelas penas máximas em abstrato.

De fato, as penas máximas em abstrato, de 1 

(um) ano e de 6 (seis) meses, respectivamente, como os crimes foram 

praticados contra funcionário público, em razão de suas funções, e na 

presença de várias pessoas, tem-se que incidente a causa de aumento 

de 1/3 da pena, previsto nos incisos II e III, do artigo 141 do Código 

Penal. Contudo, as penas em concreto, ainda assim, não excederiam a 2 
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(dois) anos de detenção, respectivamente, de sorte que os prazos 

prescricionais seriam de 4 (quatro) anos e 2 (dois) anos (art. 109, inc. 

V, e VI  redação anterior  e art. 119, todos do CP). 

No caso sub examine, considerando-se a data 

do recebimento da queixa (07.12.2011)5, segue-se que o quadriênio 

legal consumou-se em 06.12.2015, a denotar ter o Estado decaído de 

direito de perseguir a punição do recorrido, pelos crimes de difamação e 

injúria, por ter se verificado a prescrição da pretensão punitiva, na 

modalidade intercorrente.

3. Pelo exposto, prejudicado parcialmente o 

recurso, julga-se, de ofício, extinta a punibilidade de Noely Vargas 

Rodrigues, pela prescrição da pretensão punitiva, no tocante aos 

delitos de difamação e injúria (art. 139 e art. 140, do CP), com fulcro no 

artigo 107, inciso IV, combinado com os artigos 109, incisos V, VI, e 

119, todos do Código Penal. Outrossim, dá-se provimento ao recurso, 

na parte residual, para anular a r. sentença monocrática de fls. 151/151-

verso e determinar o prosseguimento do processo penal no atinente ao 

crime de calúnia (art. 138, do CP), até seus ulteriores termos.                               

RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator

(assinatura eletrônica)

5 - Fls. 103.
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