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18/06/2013 PRIMEIRA TURMA

HABEAS CORPUS 115.035 RIO DE JANEIRO

RELATOR : MIN. LUIZ FUX

PACTE.(S) :MARLLON JEFFREY JESUS DE SANTANA 
IMPTE.(S) :DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
COATOR(A/S)(ES) :SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR 

EMENTA: PENAL MILITAR.  HABEAS CORPUS.  DESACATO A MILITAR – 
ART. 299  DO CPM. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. 
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.  INEXISTÊNCIA.  PUBLICAÇÃO DO 
ACÓRDÃO DA APELAÇÃO: CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO (ART. 125, 
§  5º,  II,  DO CPM).  INOCORRÊNCIA DE ANALOGIA IN MALAM PARTEM. 
MENORIDADE. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. PENA 
DE 3 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO. NÃO TRANSCURSO DE 1 (UM) ANO ENTRE 
O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DA 
APELAÇÃO. ATENUANTE DA MENORIDADE. IMPOSSIBILIDADE: PENA FIXADA 
NO MÍNIMO LEGAL. DETRAÇÃO PENAL. FORMALIZAÇÃO PERANTE O JUÍZO 
DA EXECUÇÃO PENAL – ART. 66, II, C, DA LEI N. 7.210/84.

1. A causa interruptiva da prescrição, inserta no art. 125, § 5º, inciso 
II, do Código Penal Militar, refere-se à sentença ou acórdão condenatório 
recorríveis,  posto  não  haver  distinção  ontológica  entre  ambos,  não 
incidindo o entendimento em analogia in malam partem.

2. Consectariamente, absolvido o paciente em primeiro grau, a causa 
interruptiva  a  ser  considerada  é  a  data  da  publicação  do  acórdão  da 
apelação que o condenou,  sobretudo porque é nele que será fixada a 
pena in concreto  que balizará o cálculo da prescrição.  Precedentes:  RHC 
109.973, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 12/12/2011 e  HC 109.390, Rel. 
Min.  Gilmar Mendes, DJ de 9/10/2012.

3. In casu, a denúncia pelo crime de desacato a militar, tipificado no 
art.  299  do  CPM,  foi  recebida  em  28/04/2011,  sobrevindo  sentença 
absolutória,  em  30/11/2011,  e  acórdão  da  apelação,  publicado  em 
21/03/2012, condenando o paciente à pena de 3 (três) meses de detenção, 
com previsão de prazo prescricional de dois anos (art. 125, inciso VII do 
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Código Penal Militar).
4.  Ad argumentandum tantum,  ainda  que  se  admita  a  menoridade 

relativa  (vinte  e  um  anos),  afirmada  pela  impetrante,  mas  não 
comprovada nos autos, o que reduziria a prazo prescricional de 2 (dois) 
para 1 (um) ano, faz-se mister anotar que entre a data do recebimento da 
denúncia – 28/04/2011 –, primeira causa interruptiva da prescrição, e a 
publicação  do  acórdão  condenatório  –  21/03/2012  –,  segunda  causa 
interruptiva da prescrição, não transcorreu lapso temporal superior a 1 
(um) ano, por isso inocorrente a prescrição da pretensão punitiva.

5. A atenuante da menoridade é inaplicável quando a pena é fixada 
no mínimo legal (HC 94.243, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 31/03/2009).

6.  A detração  de  1  (um)  dia  da  pena  (o  paciente  foi  preso  em 
flagrante, em 30/03/2011, e posto em liberdade no dia seguinte),  deve ser 
formulada ao juízo da execução penal, a luz do art. 66, inciso III, alínea c, 
da Lei n. 7.210/84.

7. Ordem denegada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da 
Primeira  Turma  do  Supremo  Tribunal  Federal,  sob  a  Presidência  do 
Senhor Ministro Luiz Fux, na conformidade da ata de julgamento e das 
notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em denegar a ordem de 
habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Brasília, 18 de junho de 2013. 
LUIZ FUX – Relator 
Documento assinado digitalmente
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18/06/2013 PRIMEIRA TURMA

HABEAS CORPUS 115.035 RIO DE JANEIRO

RELATOR : MIN. LUIZ FUX

PACTE.(S) :MARLLON JEFFREY JESUS DE SANTANA 
IMPTE.(S) :DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 
COATOR(A/S)(ES) :SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR 

R E L A T Ó R I O

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): Trata-se de habeas corpus, 
com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal 
Militar cuja ementa possui o seguinte teor:

EMENTA:  APELAÇÃO.  DESACATO.  PROCESSUAL 
PENAL. PROVA.

Acusado  civil  absolvido  em  primeira  instância  de 
imputação de crime de desacato cometido em detrimento de 3º 
Sgt. em atividade de patrulha inerente aos exercícios da Força 
de Pacificação no Rio de Janeiro.

Recurso do Ministério Público Militar provido em razão 
de serem suficientes os meios de prova, quais sejam, auto de 
prisão em flagrante confirmado pela prova testemunhal,  no 
sentido de que o crime foi cometido pelo acusado. Unânime.

A  defesa  interpôs  embargos  de  declaração  sustentando  a 
superveniência  de  prescrição da  pretensão  punitiva,  omissão pelo  não 
reconhecimento  de circunstância  atenuante  e  quanto à  detração penal, 
tendo o Tribunal a quo rejeitado o recurso em acórdão cuja ementa possui 
o seguinte teor:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Rejeita-se  preliminar  de  extinção  de  punibilidade 

suscitada pela defesa, uma vez que não levou em conta que 
não há diferença ontológica entre o acórdão condenatório e a 
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sentença  condenatória,  enquanto  causas  interruptivas  de 
prescrição, e que este foi publicado um dia antes de decorrer o 
lapso temporal.

Incabível o argumento da defesa, no sentido de aplicar a 
atenuante para diminuir a pena aquém do mínimo legal, por 
força  dos  artigos  69,  §  2º,  e  73  do  CPM,  haja  vista  ser 
remansosa a jurisprudência desta Corte em sentido contrário.

Também não há que se exigir da Corte que se pronuncie 
quanto  à  detração  penal,  uma  vez  que  é  matéria  de 
competência do juízo de execução.

Embargos conhecidos e rejeitados.

Colhe-se da inicial que o paciente “... civil, foi preso no dia 20.03.2011 e  
denunciado (a 28.04.2011) pela suposta prática do crime de desacato (art. 299,  
CPM) proferido  contra  o  3º  Sargento  em atividade  de  patrulha  inerente  aos  
exercícios  da  Força  de  Pacificação  no  Rio  de  Janeiro,  tendo  o  mesmo  sido  
absolvido em  primeira  instância  da  imputação  que  lhe  foi  formulada,  nos  
termos  do  art.  439,  ‘e’,  do  CPPM”. Interposto  recurso  de  apelação,  “...  
restou este provido para condenar o paciente, pelo crime de desacato (art. 299,  
CPM), ao fundamento de serem suficientes os meios de prova produzidos nos  
autos,  qual seja,  auto de prisão em flagrante,  concluindo no sentido de que o  
crime de desacato foi cometido pelo paciente”.

A impetrante alega, em síntese:

a)  superveniência  da  prescrição  da  pretensão  punitiva,  tendo  em 
vista que o paciente era menor de idade à data dos fatos (30/03/2011), 
fazendo jus à redução, pela metade, do prazo prescricional de 2 (dois) 
anos, sendo certo que transcorreu lapso temporal superior a 1 (um) ano 
entre a data do recebimento da denúncia, em 28/04/2011, e o trânsito em 
julgado do acórdão da apelação,  impondo-se reconhecer a causa extintiva 
da  punibilidade,  considerada  a  pena  de  3  (três)  meses  de  detenção. 
Argumenta que não deve prevalecer a assertiva, do STM, de que “não há  
diferença ontológica entre sentença condenatória e acórdão condenatório […], há  
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equívoco  em tal  consideração,  pois  outra  é  a  letra  expressa  da  lei,  conforme  
prescreve o art. 125, § 5º, II, CPM1 ...”,  configurando a analogia  in malan  
partem ofensa ao princípio da legalidade estrita;

b) constrangimento ilegal pelo não reconhecimento da atenuante da 
menoridade,  prevista  no  art.  72,  I,  do  CPM,  desprezando-se  direito 
subjetivo do paciente;

c)  omissão  no  que  tange  à  detração  penal  a  que  tem  direito  o 
paciente em razão de ter sido preso em flagrante na madrugado do dia 
30/03/2011, sendo posto em liberdade no dia seguinte;

Requer  a  concessão  de  liminar  a  fim de  que  sejam suspensos  os 
efeitos do acórdão impugnado e, no mérito, o deferimento do  writ  para 
declarar extinta a punibilidade do paciente em face da superveniência da 
prescrição  da  pretensão  punitiva  ou,  alternativamente,  para  que  seja 
reconhecida  a  atenuante  da  menoridade  relativa,  em  virtude  de  o 
paciente ser menor de 21 (vinte e um) anos à data dos fatos narrados na 
denúncia; ainda alternativamente, requer a detração penal do tempo de 
prisão provisória (um dia).

Sem exame da liminar, os autos foram encaminhados ao Ministério 
Público Federal que se manifestou em parecer ementado nestes termos:

HABEAS CORPUS.  MILITAR. CRIME DE DESACATO 
(ART.  299  CPM).  ABSOLVIÇÃO  EM  PRIMERIO  GRAU. 
APELAÇÃO  PROVIDA  PELO  SUPERIOR  TRIBUNAL 
MILITAR.  CONDENAÇÃO.  HABEAS  NO  STF 
SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  ORDINÁRIO.  VIA 
RECURSAL  IMPRÓPRIA.  INCOMPETÊNCIA  DA 

1 Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-se pelo  

máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

§ 5º. O curso da prescrição interrompe-se:

II – pela sentença condenatória recorrível.
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SUPREMA CORTE PARA JULGAR O FEITO. PRELIMNAR 
DE  NÃO  CONHECIMENTO  DO  MANDAMUS.  
ALEGAÇÕES  DE  MÉRITO  IMPROCEDENTES. 
INOCORRÊNCIA  DE  PRESCRIÇÃO.  O  ACÓRDÃO 
CONDENATÓRIO  CONSTITUI  MARCO  INTERRUPTIVO 
DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE 
REDUÇÃO  DA  REPRIMENDA  AQUÉM  DO  MÍNIMO 
LEGAL A PRETEXTO DE SE APLICAR A ATENUANTE DA 
MENORIDADE. PRECEDENTES. DETRAÇÃO PENAL QUE 
É  DE  SER  DEDUZIDA  PERANTE  O  JUÍZO  DAS 
EXECUÇÕES PENAIS.  PARECER PELA DENEGAÇÃO DA 
ORDEM.

É o relatório.
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Voto - MIN. LUIZ FUX

18/06/2013 PRIMEIRA TURMA

HABEAS CORPUS 115.035 RIO DE JANEIRO

V O T O

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (RELATOR): O parecer ministerial é 
equivocado  ao  afirmar  que  se  trata  de  habeas  corpus  substitutivo  de 
recurso ordinário, visto que se trata de acórdão proferido em recurso de 
apelação, impugnável, em tese, pela via do recurso extraordinário.

A interrupção da prescrição, na espécie, está prevista no art. 125, § 
5º, II, do Código Penal Militar, litteris:

Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º  
deste  artigo,  regula-se  pelo  máximo da  pena privativa de  liberdade  
cominada ao crime, verificando-se:

§ 5º. O curso da prescrição da ação penal interrompe-se:
II – pela sentença condenatória recorrível.

A referida causa interruptiva da prescrição, inserta no art. 125, § 5º, 
inciso  II,  do  Código  Penal  Militar,  refere-se  à  sentença  ou  acórdão 
condenatório  recorríveis,  posto  não  haver  distinção  ontológica  entre 
ambos e, portando, descabe falar em analogia  in malam partem;  por isso, 
absolvido  o  paciente  em  primeiro  grau,  a  causa  interruptiva  a  ser 
considerada, obviamente, é a data da publicação do acórdão da apelação 
que o  condenou,   sobretudo porque é  nele  que será  fixada a  pena  in  
concreto  que  balizará  o  cálculo  da  prescrição,  consoante  precedente 
firmado nesta Corte em caso semelhante:

Recurso  ordinário  em  habeas  corpus.  Direito  Penal  Militar.  
Extinção  da  punibilidade.  Inocorrência.  Eficácia  interruptiva  do  
acórdão  condenatório  que  reforma  sentença  absolutória.  Recurso  
desprovido.  O  acórdão  condenatório  que  reforma  sentença  penal  
absolutória  reveste-se  de  eficácia  interruptiva  da  prescrição  penal,  
posto que equiparado, para tal, à sentença condenatória recorrível (HC  
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Voto - MIN. LUIZ FUX

HC 115035 / RJ 

70.810/RS,  rel.  Min.  Celso  de  Mello,  DJ  de  01.12.2006).  A  
jurisprudência desta Corte, mesmo antes da alteração introduzida pela  
Lei  nº  11.596/2007,  já  havia  sedimentado  entendimento  o  
entendimento de que o acórdão de segundo grau que altera a pena  
aplicada ou impõe preceito condenatório possui relevância jurídica e  
deve ser considerado como causa interruptiva do prazo prescricional,  
entendimento  este  que  também pode  ser  aplicado  no  Direito  Penal  
Militar. Recurso ao qual se nega provimento.”  (RHC 109.973, Rel. 
Min. Joaquim Barbosa, DJ de 12/12/2011)

Destarte, o acórdão que reforma a sentença absolutória interrompe o 
curso  prescricional  (HC  109.390,  Rel.  Min.   Gilmar  Mendes,  DJ  de 
9/10/2012).

Anote-se,  outrossim,  conforme consignado  no  parecer  ministerial, 
que não há comprovação nos autos de que o paciente era menor de 21 
(vinte e um) à época dos fatos.

In casu, a denúncia pelo crime de desacato a militar, tipificado no art. 
299  do  CPM,  foi  recebida  em  28/04/2011,  sobrevindo  sentença 
absolutória,  em 30 de agosto de 2011, e acórdão da apelação, publicado 
em  21/03/2012,  condenando  o  paciente  à  pena  de  3  (três)  meses  de 
detenção, cujo prazo prescricional de dois anos, a teor do art. 125, § 5º, II, 
do Código Penal Militar.

Ainda que  admitida a menoridade relativa, o que reduziria o prazo 
prescricional de 2 (dois) para 1 (ano), cumpre salientar que entre a data 
do recebimento da denúncia – 28/04/2011 –, primeira causa interruptiva 
da prescrição,  e  a publicação do acórdão condenatório  –  21/03/2012 –, 
segunda causa interruptiva da prescrição, não transcorreu lapso temporal 
superior a 1 (um) ano, por isso não cabe falar em prescrição da pretensão 
punitiva.

No que tange à atenuante da menoridade de que trata o art. 72, I, do 
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Voto - MIN. LUIZ FUX

HC 115035 / RJ 

Código Penal Militar1, é de todo incabível, porquanto a pena fixada não 
pode ficar aquém do mínimo legal previsto para o tipo legal, conforme 
entendimento consolidado nesta Corte, de que é exemplo o HC 94.243, 
Rel. Min. Eros Grau, DJ de 31/03/2009, verbis:

“Pena  fixada  no  mínimo  legal.  Impossibilidade  de  redução,  
abaixo desse patamar, com fundamento na circunstância atenuante da  
menoridade. Precedentes.”

A detração de 1 (um) dia da pena (o paciente foi preso em flagrante, 
em 30/03/2011, e posto em liberdade no dia seguinte),  deve ser formulada 
ao juízo da execução penal, a luz do art. 66, inciso III, alínea c, da Lei n. 
7.210/84, porquanto transitada em julgado a condenação, litteris:

Art. 66. Compete ao juiz da execução:
III – decidir sobre:
c) detração e remição da pena.

É  relevante  observar  que  a  condenação  transitou  em julgado  em 
08/10/2012, o que convola o presente em revisão criminal.

Ex positis, voto no sentido da denegação da ordem.

1 Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:

I – ser o agente menor de vinte e um ou maior de setenta anos.
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Extrato de Ata - 18/06/2013

PRIMEIRA TURMA
EXTRATO DE ATA

HABEAS CORPUS 115.035
PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATOR : MIN. LUIZ FUX
PACTE.(S) : MARLLON JEFFREY JESUS DE SANTANA
IMPTE.(S) : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Decisão: A Turma denegou a ordem de habeas corpus, nos termos 
do voto do Relator. Unânime. Presidência do Senhor Ministro Luiz 
Fux. 1ª Turma, 18.6.2013.

 
Presidência do Senhor Ministro Luiz Fux. Presentes à Sessão os 

Senhores  Ministros  Marco  Aurélio,  Dias  Toffoli  e  Rosa  Weber. 
Compareceram o Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, assumindo a 
cadeira  da  Senhora  Ministra  Rosa  Weber,  e  a  Senhora  Ministra 
Cármen Lúcia para julgar processos a eles vinculados.

Subprocurador-Geral da República, Dr. Wagner Mathias.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Secretária da Primeira Turma

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 4105041

Supremo Tribunal Federal

PRIMEIRA TURMA
EXTRATO DE ATA

HABEAS CORPUS 115.035
PROCED. : RIO DE JANEIRO
RELATOR : MIN. LUIZ FUX
PACTE.(S) : MARLLON JEFFREY JESUS DE SANTANA
IMPTE.(S) : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
COATOR(A/S)(ES) : SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Decisão: A Turma denegou a ordem de habeas corpus, nos termos 
do voto do Relator. Unânime. Presidência do Senhor Ministro Luiz 
Fux. 1ª Turma, 18.6.2013.

 
Presidência do Senhor Ministro Luiz Fux. Presentes à Sessão os 

Senhores  Ministros  Marco  Aurélio,  Dias  Toffoli  e  Rosa  Weber. 
Compareceram o Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, assumindo a 
cadeira  da  Senhora  Ministra  Rosa  Weber,  e  a  Senhora  Ministra 
Cármen Lúcia para julgar processos a eles vinculados.

Subprocurador-Geral da República, Dr. Wagner Mathias.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Secretária da Primeira Turma

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 4105041

Inteiro Teor do Acórdão - Página 10 de 10


	Ementa e Acórdão
	Relatório
	Voto - MIN. LUIZ FUX
	Extrato de Ata - 18/06/2013

