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RESUMO
O objeto do presente trabalho é o estudo da prescrição, especificadamente uma
modalidade não positivada no ordenamento jurídico brasileiro, conhecida, entre
outros nomes, como prescrição antecipada. Será trazido em discussão o instituto da
prescrição e suas peculiaridades levando em consideração a doutrina e a
jurisprudência sobre os pontos favoráveis e desfavoráveis referentes a modalidade
antecipada de prescrição de forma a levar ao convencimento mediante estudo dos
princípios do direito pátrio que a aplicação do presente instituto corrobora com a
correta aplicação do direito, garantindo não somente direitos singulares dos
acusados mas também a resolução célere de lides e atendimento adequados as
demandas judiciais, que serão favorecidas pela exclusão de atos processuais
inúteis.

Palavra-chave: prescrição antecipada; extinção de punibilidade; admissibilidade
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INTRODUÇÃO
A vida em uma sociedade só é viável em virtude da existência de regras que
garantam a sobrevivência pacífica dos cidadãos. Nem sempre as regas legítimas
impostas pelo ordenamento são cumpridas, exigindo, em nome da lei, a força para
garantir o seu cumprimento. Cabe ao Estado, como ente legitimado, fazer cumprir as
normas positivadas no ordenamento que rege sociedade, cabendo a ele, caso o
descumprimento do tipo legal, aplicar a devida punição.
É conferido ao Estado o direito, e dever, de punir qualquer pessoa que
infrinja as normas de conduta e, em se tratando de matéria criminal, conforme o
código penal, ocorrendo um ato ilícito, far-se-á persecução do autor da ilicitude com
o intuito a aplicar a devida pena. Tal persecução é limitada por várias regras de
forma garantir a direitos fundamentais, entre elas está a prescrição, hipótese que
limita o direito de punir em virtude do tempo transcorrido.
O ordenamento jurídico, em sua complexidade, foi se aperfeiçoando e assim
surgiram novas teorias sobre o instituto da prescrição punitiva, onde se pode
destacar a prescrição retroativa, forma de conferir a aplicação da prescrição com
base na pena concretamente aplicada, e, também, uma modalidade ainda não
positivada, a controvertida, prescrição antecipada.
Embora a maioria dos tribunais e da doutrina discordem da aplicação desta
modalidade de prescrição, a prescrição antecipada, como o exemplo da criação da a
prescrição retroativa, surge de forma sutil em julgados pelo país e na doutrina como
forma de garantir, como as demais evoluções jurídicas, os direitos fundamentais. É
um tema que, embora já sumulado pelo STJ como não admissível, o instituto,
continua controvertido no meio jurídico surgindo posições favoráveis com
argumentos relevantes a serem considerados para o Direito.
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1. BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A PRESCRIÇÃO PENAL.
Tourinho Filho (2009) diz que alguns bens jurídicos tutelados pelo Estado,
quando violados, afetam substancialmente as condições na vida em sociedade, são
os chamados ilícitos penais definidos pelo legislador. Estes bens são protegidos em
razão da função da vida social, permitindo que o Estado (que é sua população
democraticamente organizada) aplique norma sancionadora afastando o exercício
do direito pela força do particular.
Teles (1997) explica que o direito de punir o criminoso pertence ao Estado,
que, logo que tenha a notícia da ocorrência de um ato ilícito dá início a chamada
persecução

penal.

Com

a

persecução

penal

ocorrem

investigações

das

circunstancias e características do ilícito, a identificação do autor para que o Estado
exercite o direito de ação e através do Poder Judiciário garantir a sua pretensão
punitiva e ver aplicado a medida de segurança adequada.
Quando no meio social ocorre um fato delituoso surge para o Estado o ius
puniendi, ou seja, direito de punir. Cleber Masson (2010) explica que o direito de
punir tem natureza abstrata, ou seja, pode ser exercido indistintamente sobre
qualquer pessoa ou modalidade de ato ilícito. Contudo tal direito é limitado a regras
penais e processuais que devem ser obedecidas, respeito ao devido processo legal,
ademais, acrescenta ainda Cleber Masson
O Estado deve aplicar a sansão dentro dos períodos legalmente fixados,
pois em caso contrário sua inércia tem o condão de extinguir a consciência
do delito, renunciando implicitamente ao poder que lhe foi concedido pelo
ordenamento jurídico. Cabe a ele, pois, empreender todos os esforços para
que a punibilidade se efetive célere e prontamente (2010, p. 856).

Assim explica Cezar Roberto Bittencourt (2008) relatando que esse direito,
que denomina como pretensão punitiva, não deve ser eterna. Para que não haja tal
perpetuidade na pretensão punitiva alega o referido autor que o Estado deve
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estabelecer critérios limitadores proporcionais com a gravidade da conduta e sua
sanção fixando um limite temporal em que legitimadamente o Estado possa aplicar a
pena.
Da mesma forma Mirabete e Fabbrini (2008) dizem que nasce para o Estado
a pretensão de punir quando da ocorrência de um crime, porém a pretensão Estatal
deve ser exercida dentro de um lapso de tempo. Escoado o prazo ocorre a
prescrição da pretensão punitiva, também, chamada impropriamente de prescrição
da ação penal1. Relatam que o instituto se justifica, pois some para o Estado o
interesse na repressão do crime com o decorrer do tempo, desta maneira, o ato
ilícito é esquecido pela sociedade e desaparecendo o medo e, nesses casos, não
havendo reincidência do autor em nova conduta ilícita, denota que se readaptou a
vida social.
Para demonstrar a finalidade da prescrição Fernando de Almeida Pedroso
usa seguinte alegoria para explicar o referido instituto:

Consta que Dionísio, o Antigo, para fazer Dâmocles, seu cortesão entender
quão frágil é a felicidade dos tiranos, que ele muito invejava, durante um
banquete ordenou que ficasse suspensa sobre a cabeça de Dâmocles uma
pesada espada mantida por um fio de crina de cavalo. Para que a
possibilidade de inflição ou execução da pena não represente uma
verdadeira espada de Dâmocles, a pairar indefinida ou eternamente como
uma ameaça sobre a pessoa do sujeito ativo de um crime, o Estado, por
meio de instituto da prescrição, renuncia ao ius puniendi de que é titular
tomando em consideração para operar tal causa extintiva de punibilidade,
única e exclusivamente, o decurso do tempo. (2008, p. 831)

Acerca do que até então se apresenta o Nucci (2009), diz que em virtude
desse decurso do tempo, o Estado perde o direito de punir porque não teria mais o
interesse na repressão do crime, pois o infrator, não reincidindo em conduta delitiva,
ter-se-ia reinserido na vida social.
1

“Não se confunde a prescrição, em que o direito de punir é diretamente atingido, com a decadência,
em que é atingido o direito de ação e indiretamente, o direito de Punir do Estado” Mirabete 424
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O referido professor fundamenta a existência da prescrição no processo
penal pelas seguintes teorias:
Teoria do Esquecimento: A sociedade com o passar do tempo esquece a
conduta delitiva e assim desaparece o medo característico da época do ato ilícito,
desaparecendo assim a necessidade de aplicar a punição ao infrator (NUCCI, 2009).
Teoria da Expiração Moral: tal teoria revela que o infrator sofre uma aflição
durante o tempo todo e tem a expectativa de que a qualquer momento perderá a sua
liberdade, uma espécie de punição que não necessitaria de outra pena (ibid, 2009);
Teoria da Emenda do Delinquente: o decurso do tempo pode demonstrar
que uma pessoa se regenerou, pois não praticou mais crimes. Neste caso
desnecessário seria a aplicação da pena (ibid, 2009);
Teoria da Dispersão das Provas: A perda das provas é proporcional ao
decurso do tempo e assim há tendências de julgamentos errôneos e injustos (ibid,
2009);
Teoria Psicológica: As pessoas com o decurso do tempo tendem a ter modo
de pensar e atitudes diferentes das que já praticou, e depois de certo lapso temporal
não haveria justificativa de aplicação de pena (ibid., 2009).
Bittencourt

(2008)

Relata

que

o

instituto

da

prescrição

veio

se

desenvolvendo lentamente através dos séculos, era admitido entre muitos povos,
principalmente entre os Germânicos. Porém a prescrição da condenação teve início
na França com o Código Penal de 1971 e, a partir disso, outros países adotaram a
prescrição. No Brasil o doutrinador explica que o uso da prescrição da ação penal se
deu a partir do Código Criminal de 1830.
Lembra Pedroso (2008) que a prescrição e a decadência têm características
comuns, ou seja, no decorrer do tempo ocorre a extinção de punibilidade, porém, se
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diversificam pelo fato de que a decadência é possível somente para crimes de ação
penal condicionada ou de exclusiva iniciativa privada, e sempre ocorre a decadência
antes da propositura da ação, ao passo que a prescrição pode se consumar antes,
no decorrer, ou após ação penal.

1.1.

CONCEITOS E DISCUSSÕES SOBRE SUA NATUREZA JURÍDICA

MATERIAL OU PROCESSUAL

1.1.1

Normas materiais e normas processuais.
Não há unanimidade sobre afirmativa de que a prescrição refere-se à

matéria processual ou material, pois, para aqueles que defendem o instituto, na
primeira hipótese, diz-se que a prescrição é uma real barreira processual, e para os
que defendem que o tema é de direito material, dizem que a prescrição é uma das
causas de exclusão da pena (SHIMIDT, 1997).
Machado (2000) explica que o Direito Penal é conjunto de normas princípios
que regem as relações da vida das pessoas regulando os conflitos de interesses a
fim de que apenas um prevaleça. Já o Direito Processual, continua o doutrinador, é
um instrumento do Estado para o exercício de sua jurisdição, cria regras para a
aplicação do direito substancial.
A corrente Jurídico-material defende o instituto da prescrição com o cunho
meramente substantivo sem qualquer conexão com o direito formal. O tempo
harmoniza a sociedade, sendo assim, desnecessária a sansão que se torna
injustificável e inútil e desproporcional ao delito. (FERRARI, 1998).
Ainda na ótica de Eduardo Reale Ferrari.
Não é o transcurso do tempo que torna um delito incensurável. A
censurabilidade, como juízo ético e reprovável, não muda com o passa dos
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anos. Um crime praticado nos anos 40 ou 50 ainda hoje é censurável a não
ser punível apenas por impossibilidade de alcançar as finalidades da
sansão. A punição é dispensada não com o fulcro no desaparecimento da
censurabilidade da conduta, mas sim porque as finalidades das sansões
não exigem mais a punição, sendo esse motivo fundamental a justificar a
prescrição do procedimento criminal e sua natureza substantiva. (1998, p.
18).

Na mesma linha de raciocínio Prado (2002) declara a prescrição como
instituto de direito penal, mesmo trazendo alguns efeitos para o direito processual
penal, pois as regras de contagem de prazo prescricional estão tipificadas no artigo
10 do código Penal.
Segundo Tornaghi (1987, apud MACHADO, 2000, p. 71) escreve que em
virtude das causas excludentes de culpabilidade estejam no âmbito do direito
material não agem sobre o processo, agem sobre o direito de punir.
Na corrente jurídico-processual, há o entendimento que o tempo prejudica
na produção das provas, que perdem gradativamente a veracidade com o
transcorrer do tempo, justificando a renúncia do direito de punir do Estado. Desse
modo é afastada a ideia de finalidade punitiva atrelando a prescrição voltada
produção probatória. Neste meio há críticas sobre esta corrente não considerando
que ocorre o instituto por ineficácia dos órgão jurisdicionais (FERRARI, 1998)
Na visão de Heleno Cláudio Fragoso a característica da prescrição como
intervenção do processo em si:
[...] o aspecto processual da prescrição é mais nítido, sobretudo quando de
tratada prescrição da pretensão punitiva. Parece claro que neste último
caso desaparece o direito do Estado a persecução: a prescrição constitui
um pressuposto negativo, implicando a suspensão do processo sem
decisão do mérito (1997, p. 421).

Como se observa na lição de Fragoso (1997) a posição por ele defendida
remete ao processo penal em virtude de considerar um pressuposto processual
negativo que geraria a suspensão do processo.
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Aponta Shimidt (2007) que a importância do tema, quanto natureza jurídica
do instituto, se material ou processual, altera a forma de tratamento em relação a
contagem de prazo. Acredita o doutrinador que embora a doutrina não seja unânime
entende que a prescrição está na ceara Penal e não na Processual Penal pois além
da sua presença esteja positivada no Código Penal, lembra ainda, que a prescrição
pode ocorrer antes mesmo que da existência de um processo.
Explana Jesus (1998), que embora considere o instituto da prescrição como
pertencente ao direito material, relata que para parte da doutrina a prescrição tem
natureza mista, considerado que sobre o prisma do direito material o Estado em
virtude do tempo que transcorreu perde a razão em aplicar o direito positivado não
mais havendo a exigência da punição, e que, quanto ao direito processual, o tempo
enfraquece as provas possibilitando sentenças injustas. Por isso, fica impedida a
iniciativa da persecução penal.
Ainda, Dotti (2010) aponta, de igual forma, para o instituto uma natureza
jurídica mista porque estão previstas e regulados pelos códigos Penal e Processual
Penal estando presente inclusive pela Lei de Execução Penal.
Sobre o tema Guilherme de Souza Nucci escreve:
São aquelas que, apesar de estarem no contexto do processo penal,
regendo atos praticados pelas partes durante a investigação policial ou
durante o trâmite processual, têm forte conteúdo de Direito Penal. E referido
conteúdo extraído da sua inter-relação com as normas de direito material,
isto é, são normalmente institutos mistos, previstos no Código de Processo
Penal, mas também no Código Penal [...] (2009, p. 139).

Consoante as idéias expostas nas lições de Nucci (2009) se extrai que a
prescrição serve tanto ao direito material quanto ao processual e, portanto deve se
conferir a ela um caráter mitigado não havendo possibilidade de manter o instituto
acorrentado a uma delas somente.
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1.1.2

Eficácia.
Jesus (1998) relata que o decorrer do tempo traz efeitos relevantes no

ordenamento jurídico, criando, alterando, transmitindo ou causando a perda de
direitos. No Direito Penal como transcurso do tempo, conforme a conveniência
política, se verifica a necessidade de manter a persecução criminal contra o autor de
uma infração. A prescrição limita o jus puniendi concreto do Estado em face do
tempo, tornando-o inoperante. Entre os efeitos da prescrição, o doutrinador lembra
que na ocorrência da prescrição antes do trânsito em julgado da sentença
condenatória, não é considerado reincidente, para efeitos de uma nova condenação.
Prado (2002) diz que após uma conduta ilícita pode surgir para o réu uma
causa que extinga a sua punibilidade, não sendo possível juridicamente uma
imposição de pena. Estas são as chamadas causas extintivas de punibilidade postas
no ordenamento jurídico devido a contingências, como a prescrição, por motivos de
conveniência e oportunidade.
A aplicação da causa extintiva de punibilidade caracteriza a renúncia do ente
Estatal em exercer o seu direito/dever de aplicar a pena correspondente ao ato
lesivo em decorrência da não execução. (PRADO, 2002)
Para Fabio Guedes de Paula Machado as causas de extinção de
punibilidade, onde se inclui a prescrição, “[...] extingue a punibilidade do fato, sem
que este fato perca a sua característica de injusto penal [...] (2000, p.70)
Fernando Capez (2008) expões que os efeitos da prescrição da pretensão
punitiva impedem o início da ação penal pelo trancamento do inquérito ou
interrupção da ação ou processo penal em trâmite e, com isso, é afastado todos os
efeitos possíveis, principais e secundários, penais e extra-penais da condenação.
Desarte, com a prescrição da pretensão do estado punir o agente, sequer poderá
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constar condenação em seus antecedentes criminais. Relata o referido doutrinador
que “o reconhecimento da prescrição impede o exame do mérito, um vez que os
seus efeitos são tão amplos quanto os de uma sentença absolutória” (CAPEZ, 2008,
p. 585)
No mesmo sentido apregoa Guilherme de Souza Nucci:
Concretizando-se a causa de extinção de punibilidade antes do trânsito
em julgado da sentença, atinge-se o direito de punir (jus puniendi) do
Estado, não persistindo qualquer efeito do processo ou da sentença
condenatória eventualmente proferida (2009, p. 558)

Como observado no trecho acima na lição de Nucci (2009) os efeitos recaem
sobre o direito/dever do Estado em aplicar a devida punição não restando, contudo,
qualquer consequência ao acusado que não terá sobre si qualquer punição como se
absolvido fosse.

1.1.3

Enquadramento da prescrição
A história traz a informação que o instituto criado pelos romanos para que se

evitassem acusações prolixas e ineficazes, criando para esses casos, prazos
máximos para a conclusão do processo. (FERRARI, 1998)
Eduardo Reale Ferrari explica quanto a origem do termo prescrição:
Originária do latim praescritio, a prescrição era compreendida como um
escrito posto antes, significando meio de defesa expedido antes da
desmostratio, a advertir o magistrado de que, com a sua presença,
impossível ficava o exame do mérito da questão (1997, p. 1)

Assim esclarece Ferrari (1997) que o próprio termo indica a impossibilidade
de verificação de mérito por ocorrência de um direito anteriormente existente.
Pedroso (2008) afirma que a prescrição possui natureza jurídica de extinção
da punibilidade e, como é o caso da decadência o prazo é contado a partir do dia do
começo, conforme apregoa o artigo 10 do CP, tendo seu prazo improrrogável e
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ainda não se suspendendo por férias, domingos e feriados.
Jesus (1998) demonstra que o instituto da prescrição se encontra no art.
107, IV, no capítulo das causas de extinção de punibilidade, e faz desaparecer o
direito do jus persequendi in juditio ou o jus punitionis do Estado.

1.2. CAUSAS MODIFICADORAS DO CURSO PRESCRICIONAL.
Durante

o

curso

do

prazo

prescricional

pode

ocorrer

situações

supervenientes que venham interrompê-la ou suspendê-la. São as regras dispostas
no artigo 117 e 116 respectivamente no Código Penal Brasileiro (BITTENCOURT,
2008)

1.2.1

Causas de interrupção da prescrição.
Na

ocorrência

de

interrupção,

desaparece

o

prazo

prescricional

anteriormente decorrido, explica Bittencourt (2008) que a contagem do prazo após o
evento que impedia seu percurso começa do zero correndo por inteiro até atingir o
seu temo final, ou até que ocorra nova interrupção. A hipótese ora apresentada
corresponde ao artigo 117, do Códex Penal, com exceção ao disposto no inciso V do
referido artigo2.
Pedroso (2008) elenca como causas de interrupção do prazo prescricional
as hipóteses taxativamente dispostas no artigo 117 do CP verificadas a seguir:
O recebimento da denúncia é a primeira causa de interrupção do prazo
prescricional no inciso I do artigo anteriormente citado. Alerta que não se trata de
oferecimento simplesmente da exordial acusatória, mas da publicação do momento
do despacho de delibação. Ainda explica que o recebimento da denúncia por juízo
2

O inciso V refere-se a hipótese de evasão da prisão ou revogação do livramento condicional, nestes
casos a pena não corre por inteiro e sim pelo tempo correspondente que restar para cumprimento
(arts. 113 e 117, §2 CP). (Bittencourt, 2008 p. 749).
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incompetente não interrompe a prescrição.
Para casos em que a denuncia ou queixa não seja recebida em juízo
singular em que se demande ao tribunal na forma de recurso em sentido estrito,
informa Pedroso que o prazo começa a correr da data em que for julgado o recurso.
Caso ocorra aditamento da denúncia com inclusão de novos ilícitos, co-autores e
participe identificados posteriormente, ocorre a interrupção para o prazo para os
novos itens não subsistindo a interrupção a autores e crimes anteriormente
existentes na denúncia.
Nos crimes dolosos contra a vida “é interrompida a prescrição com a
publicação da sentença de pronúncia3” (PEDROSO, 2008, p. 839) e pode ser
alcançado para situações de crimes conexos com os crimes dolosos contra a vida,
também, na hipótese de desclassificação de um crime por outro ainda dentro da
competência do tribunal do júri há interrupção do prazo prescricional. Contudo,
adverte Fernando de Almeida Pedroso:
“[...] desclassificação do homicídio para participação – por auxílio – em
suicídio. Porém, se, ao invés de pronunciar, há desclassificação para outro
delito da competência do juízo singular ou monocrático, tal decisão não
importa na interrupção da prescrição”. (2008, p.839)

Tal afirmativa revelada por Pedroso (2008) não se trata de marco interruptivo
da prescrição, ou seja, quando em lugar da pronuncia ocorre a desclassificação da
infração imputada nos autos para outro do crime de competência de juízo diverso ao
Tribunal do Júri.

1.2.2

Causas de suspensão da prescrição.
Ferrari (1998) ensina que no decorrer de um processo ocorrem, muitas

3

“Trata-se de sentença de natureza interlocutória provisional que encerra o juízo de mera
admissibilidade da acusação e que da o encaminhamento do fato criminoso ao julgamento popular”
(Pedroso 2008 p. 839)
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vezes, paralisações em virtude de acontecimentos fáticos ou jurídicos e, quando
ocorrem, portanto, fica o Estado privado de seu ius persequendi in juditio por lapso
de tempo em que o prazo prescricional deve ser compensado de forma a prolongar
na proporção do tempo perdido com a finalidade de dificultar o retardamento do
poder de punir do Estado.
Quando se verifica causa suspensiva, Bittencourt (2008) ensina que é
suspenso o curso do prazo prescricional, e, depois de suprido o impedimento, volta
o prazo a correr do momento que ele foi interrompido, correndo a partir deste
momento o restante do prazo prescricional. O referido doutrinador diz que durante a
suspensão da prescrição o prazo já percorrido não desaparece, permanece válido e
deverá ser contado de onde parou.
São hipóteses da legislação em que suspendem o prazo prescricional:
Enquanto não for resolvida questão prejudicial, artigos 92 a 94 do CP.
Bittencourt (2008) ensina que nesta ocasião se deve suspender o andamento do
prazo prescricional enquanto não for resolvida questão de outro processo que
dependa o reconhecimento da existência de um crime.
Shimidt (1997) explica melhor o que seria questão prejudicial:
A questão prejudicial é um impedimento, um empecilho ao desenvolvimento
normal e regular do processo penal. O fim deste é a aplicação da lei ao
caso concreto e se a as conclusão depende de um questão jurídica, a
questão prejudicial é um obstáculo ao exercício da ação penal. (1997 p. 89)

Shimidt (1997) informa a existência de basicamente dois sistemas para o
tratamento das questões prejudiciais. A primeira refere-se ao sistema de cognição
incidental sendo o juiz competente para solucionar questão incidental penal ou
extrapenal. A segunda é o sistema da prejudicialidade civil absoluta onde a matéria
referente a prejudicial que irá firmar a competência civil ou penal como em caso da
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prejudicial referente ao estado civil das pessoas
Enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro. Bittencourt (2008) revela o
fundamento político da hipótese que se justifica pelo fato de no momento que
cumpre pena no exterior não se consegue a extradição deste, ainda, a pena imposta
fora do Brasil pode ser maior que qualquer prazo prescricional da legislação pátria o
que justifica a suspensão.
Imunidade Parlamentar. Bittencourt (2008) informa que além das causas
anteriormente vistas, como dispõe o Código Penal no artigo 116, a Constituição da
República prevê mais uma no artigo 53 § 2º. Esta regra se refere ao parlamentar que
só deve ser processado sob condição de ser autorizado pelo Congresso Nacional,
nestes casos também haverá a suspensão do prazo prescricional.4
Exemplifica Eduardo Reale Ferrari:
Caso o parlamentar, no exercício do seu mandato, pratique um crime
tipificado em nossa legislação comum, caberá ao órgão representante, por
meio de seus pares, analisar discricionariamente se é caso ou não de
instauração de processo-crime, permitindo ou não a instalação do
procedimento. (1998, p.70)

A suspensão se dá durante da decisão do Congresso de não instauração do
processo de forma, se autorizado, começa a correr os prazos prescricionais
(FERRARI, 1998)
Shimidt (1997) traz a hipótese em que o réu citado por edital não
compareça. Tal regra, expõe o doutrinador, foi acrescentada pela Lei. N.º 9271/96
que alterou o artigo 366 do CPP determinando que ao réu citado por edital que não
compareça e nem constitua advogado terá o prazo prescricional suspenso. Tal

4

“Procurando amenizar esse privilégio parlamentar, o Supremo Tribunal Federal, em duas
oportunidades, com composição plenária, decidiu que tanto na hipótese de indeferimento do pedido
de licença quanto na de ausência de deliberação a suspensão da prescrição ocorre na data do
despacho do Ministro Relator determinado a remessa do pedido ao parlamento” (Bitencourt, 2008 p.
737).
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hipótese justifica-se na oportunidade de réu desaparecido tenha seu processo
julgado, porém devido ao evento do desaparecimento ocorra a prescrição
executória, sendo na visão do professor uma movimentação inútil do judiciário

1.3 PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
A prescrição da pretensão punitiva nas palavras de Pedroso (2008) ocorre
antes da condenação e tem o lapso temporal fixado de forma proporcional a
gravidade do ilícito. O prazo para consumar a prescrição tem base na pena in
abstrato contida no Código Penal levando em consideração a pena máxima para a
figura criminosa, regra positivada no artigo 109 e incisos do CP.
O referido doutrinador exemplifica hipoteticamente a prescrição aplicada a
um caso de furto, ilícito descrito no artigo 155 do CP, que tem a pena máxima fixada
em quatro anos. Pela regra do artigo 109, IV do Códex Penal a prescrição fixada
para ilícitos com essa pena conta com prazo prescricional em 8 anos. Caso não
ocorra propositura da ação penal dentro deste prazo, a ocorrerá a extinção de
punibilidade ou, ainda, caso seja proposta a ação no prazo previsto, porém decorre
o prazo de 8 anos sem sentença penal condenaria fulminará, como declara Pedroso
(2008), o efeito liberatório.
Bittencourt (2008), narra que a pretensão punitiva só deve ocorrer antes da
sentença penal condenatória que transitou em julgado e esta modalidade de
prescrição, por sua vez, tem como conseqüência a extinção de todos os efeitos do
crime, e, como bem disse o referido doutrinador, “é como se este nunca tivesse
acontecido”.
O professor esclarece que o lapso temporal tem início da consumação do
crime ou quando cessou a atividade criminosa regra disposta no Código Penal artigo
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11 levando em consideração as hipóteses de suspensão e interrupção do prazo
prescricional.

1.2.3

Prescrição Retroativa.
Bittencourt (2008) explana sobre a modalidade de prescrição chamada de

prescrição da pretensão punitiva retroativa como uma modalidade construída pelo
Supremo Tribunal Federal a partir do ano de 1961, oportunidade em que o órgão
editou uma Súmula 146 versando sobre prescrição da ação penal que deveria ser
regulada pela pena concreta após o trânsito em julgado. Expõe o doutrinador que
esta criação jurídica teve fundamentação na redação original do artigo 110,
parágrafo único, do Código Penal de 1940, onde se impedia que a pena fosse
aumentada quando ausente recurso da acusação e assim podendo-se utilizar esta
pena fixada em decisão judicial para o cálculo para verificar a prescrição, quanto a
sua ocorrência, em lapso temporal anterior a sentença.
Jawsnicker (2008) complementa que nesta modalidade de prescrição
retroativa resulta da combinação dos art. 109, caput, e 110, §§ 1º e 2º, do Código
Penal e deve ser considerado para a base de cálculo a pena in concreto. A sua
criação se deu por via jurisprudencial que posteriormente foi acolhida pela lei.
Prado (2002) afirma que a peculiaridade da prescrição retroativa é que se
mede pela pena imposta ao réu contando o prazo de forma regressiva. Assim com
base da pena in concreto se verificar que prescreveu a pretensão punitiva entre os
marcos da prescrição é extinta a punibilidade de forma retroativa.
Nesta oportunidade, explica Cezar Roberto Bittencourt:
A prescrição retroativa leva em consideração a pena aplicada, in concreto,
na sentença condenatória, contrariamente à prescrição in abstrato, que tem
como referencia o máximo de pena cominada ao delito. A prescrição
retroativa (igualmente a intercorrente), como subespécie da prescrição da
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pretensão punitiva, constitui a exceção à contagem dos prazos do art.
109.(2008, p. 733).

Desta maneira Bittencourt (2008) distingue as modalidades da prescrição
abstrata e a retroativa apontando que enquanto a aplicação da modalidade abstrata
se da pela pena máxima abstratamente positivada no código penal a modalidade
retroativa funda-se na pena concretamente aplicada em decisão judicial.

1.2.3.1. Conceito
Guilherme de Souza Nucci estabelece que a prescrição retroativa “[...] é a
perda do direito de punir do Estado, considerando-se a pena concreta estabelecida
pelo juiz, com trânsito em julgado para a acusação, bem como levando-se em conta
os prazos anteriores a própria sentença [...]” (2009, p. 557).
Para Juarez Cirino dos Santos a prescrição retroativa define-se como:
A hipótese de pena aplicada com transito em julgado para a acusação, ou
depois de improvido seu recurso, fundamenta a prescrição retroativa – uma
criação original da jurisprudência brasileira -, regida pela pena concretizada
na sentença e contada retrospectivamente até a causa de interrupção
anterior: da sentença à denúncia, ou da denúncia ao fato – segundo a
jurisprudência dominante. (2008, P.697).

Consoante a lição de Cirino (2008) se extrai que a prescrição retroativa é a
aplicação dos efeitos da prescrição do direito de punir, ao observar que na sentença
penal transitada em julgado a pena concretamente imputada dá condições a
incidência do instituto em qualquer marco de interrupção anteriormente a sentença.

1.2.3.2. Contagem do prazo prescricional
Shimidt (1997) explica que para a contagem da prescrição na modalidade
retroativa deve se fazer uso da pena concreta que fora decretada na sentença
condenatória. Explica que após uma sentença condenatória, em que a prescrição se
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dava por pena máxima abstrata, usa-se a pena em concreto ao cálculo da
prescrição. Nesta ocasião, diferente da prescrição “in abstrato”, ocorre que a pena
imposta contém questões que podem agravantes e atenuantes, bem como as
majorantes e minorantes que serão levadas em conta na contagem do prazo
prescricional.
Jesus (1998), por sua vez, assevera que após o trânsito em julgado, ou da
data do improvimento do recurso, deve se verificar a pena imposta na sentença
condenatória e fazer a adequação do prazo num dos incisos do art. 109 do Código
Penal conforme o período prescricional correspondente e, em seguida procura-se
encaixá-lo entre os pólos interruptivos. Se couber haverá a extinção da punibilidade
nos termos do § 2º do art. 110 do CP.
Existe

para

a

regra

uma

exceção:

“desprezam-se,

para

fins

de

prescricionais, o quantum de majoração referente ao concurso formal próprio e ao
crime continuado” (Shimidt, 1997, p130).
Essa exceção à regra geral se se dá porque, das espécies de concurso de
crimes, a continuidade e o concurso formal, são as hipóteses mais brandas.
Ora, se na hipótese mais grave, que é o concurso material, os prazos
prescricionais são computados separadamente em relação a cada crime,
sem majoração (as penas são somadas, mas o prazo singular de cada
delito), não seria justo, que em casos mais severos, fosse computado o
devido aumento. (SHIMIDT, 1997, P.131)

Verificar o prazo prescricional que o artigo 109 do CP. Nesta ocasião Shimidt
(1997) usa como base a pena concreta de acordo com o disposto no Código Penal
no seu artigo 109 em seus incisos verificando em que faixa prescricional se
enquadra a pena sentenciada: Exemplo “réu condenado à pena final de 2 meses de
detenção pela prática do delito de violação de domicílio. Prazo prescricional de 2
meses  2 ANOS (art. 109, VI)” (SHIMIDT, 1997, p.134).
Verificar se ocorre alguma causa modificadora. Shimidt (1997) diz que como
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a prescrição abstrata, deve-se observar as hipóteses do artigo 115 do Código Penal
em que prevê as causas que influem no prazo, idade maior de 70 anos ou a
menoridade na época do fato.

1.2.3.3. Efeitos.
Ensina Shimidt (1997) que a prescrição retroativa extingue a punibilidade, ou
seja, a pretensão punitiva do Estado. Em havendo uma sentença em que se
verifique a prescrição retroativa ela será rescindida porque quando proferida a
sentença já não existia o ius puniendi para o Estado, porém somente subsistirá, para
efeitos de base do prazo da prescrição retroativa.
Dentre outros efeitos, caso o réu esteja preso deverá ser liberto contando,
ainda, com a não inclusão do seu nome na lista de condenados ou sua exclusão
caso haja transito em julgado de sentença condenatória não subsiste qualquer custa
judicial sendo, ainda, devolvido qualquer material de apreensão ao proprietário, ou
habilitação para dirigir, em casos específicos. Para todos os efeitos permanece em
sua situação de primariedade, não podendo ser considerado reincidente se cometer
novo crime. Em caso de funcionário público que perdeu o cargo ou mandato, a sua
reintegração (SHIMIDT, 1997)
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2. A POLÊMICA DOUTRINÁRIA SOBRE A PRESCRIÇÃO “ANTECIPADA”.
Dotti (2010) alerta que há um congestionamento nas pautas forenses
implicando na demora das prestações jurisdicional, aponta o doutrinador, que em
virtude da espera por decisão, favorável ou não, é gerada uma modalidade de
sansão aplicada após réus que não está prevista nas leis penais. Além do problema
individual apontado pelo doutrinador, como angústia do acusado pela demora e
incerteza sobre seu destino, atinge o interesse público e causa desilusão com
relação ao judiciário.
Levando em consideração ao direito do réu Dotti (2010) declama que a
qualquer cidadão que esteja envolvido em qualquer tipo de procedimento criminal
possui o direito subjetivo ao cumprimento dos prazos que são impostos aos órgãos
de justiça conforme dispões art. 251 do CPP5.
A doutrina e a jurisprudência vêm discutindo sobre a possibilidade da
aplicação do instituto da prescrição antecipada, ou seja, aquela que ainda não se
efetivou em virtude da morosidade processual e das circunstâncias de ilicitude onde
certamente, de acordo com o caso concreto, seja inevitável a culminância da
extinção de punibilidade (SCHIMIDT, 1997)
Fábio Ataíde refere-se ao instituto da prescrição antecipada da seguinte
forma:
Fazendo uma análise do instituto em estudo à luz do princípio da
proibição da proteção deficiente, cabe esclarecer que a questão da
prescrição antecipada não é meramente formal. Não é tempo de
repreender juízes que reconhecem a prescrição antecipadamente; essa
técnica trata de um meio capaz de justificar os fins aos quais prestam o
Direito Penal protetor de bens jurídicos em última instância. À vista disso,
não será difícil inferir que a proteção da liberdade poderia muito bem
fundar a opção de deixar para um plano secundário as ações penais
incapazes de proteger ditos bens. (2009, p. 14)
5

“Ao juiz incumbirá prover à regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos
atos, podendo, para tal fim, requisitar a força pública” (Decreto-Lei Nº 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE
1941).
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Desta maneira Ataíde (2009) indica a importância de utilizar melhor a
atividade jurisdicional em ações penais que sejam capazes de proteger bens
jurídicos em favor daquelas que não tem condições de prosperar e que devido ao
decurso do tempo serão alcançadas pela prescrição não galgando aos objetivos a
que foram propostas.

2.1 ORIGEM E NATUREZA JURÍDICA DA PRESCRIÇÃO “ANTECIPADA”
Ataíde (2009) ensina que a prescrição antecipada ou virtual é uma técnica na qual o
julgador analisa a pena provável a ser aplicada antes que se realize o julgamento da
causa, após isto, se verificado que futuramente será reconhecida a prescrição,
decreta a prescrição de plano em virtude da consciência que de fato ela ocorrerá.
Santos (2010) explica que a hipótese de pena virtual daria a possibilidade de
fazer o pedido de arquivamento do inquérito policial ou de extinção de punibilidade a
ser declarada pelo judiciário, podendo ser formulado pela defesa ou até mesmo a
acusação declara que: “[...] outra generosa invenção da jurisprudência brasileira,
amplamente empregada por segmentos liberais do Ministério Público e da
Magistratura nacionais.” (SANTOS, 2010, p.649).
Para Capez (2008) a prescrição a da pretensão punitiva projetada, ou
antecipada é o reconhecimento da excludente de culpabilidade ainda mesmo na
fase extrajudicial, com base na pena em concreto provável que será fixada pelo juiz
no momento da condenação.

2.2 A DISCUSSÃO DOUTRINÁRIA ACERCA DA PRESCRIÇÃO “ANTECIPADA”.
2.2.1. Teorias que defendem a aplicação da prescrição “antecipada”
2.2.1.1 Interesse de agir
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Machado (2000) assevera que o “interesse de agir esta ligado à idoneidade
do pedido levado ao juiz pela demanda” (2000 p.196), afirma que só há condição da
ação quando existir a possibilidade concreta de conquistar o que se pretende em um
decisão judicial. Aos defensores da prescrição penal antecipada a efetividade de
justiça penal só se dá quando presente as condições da ação, como o interesse de
agir sem o qual não há provimento útil, sendo inútil desde o início quando da
ocorrência liminar da prescrição.
Shimidt (1997) sobre o interesse de agir:
“Do mesmo modo, não haverá interesse, como pressuposto ao
oferecimento da peça incoadora da ação penal, quando a despeito da
existência de provas altamente incriminadoras, em razão do transcurso
acentuado do tempo, a provável pena da sentença em perspectiva apontar
lapso prescricional passível de consideração desde a data do fato ou entre
quais os marcos interruptivos aludidos no art. 117 do CP (1997, p. 143)

Da mesma forma Jawsnicker (2008) profere que a prescrição antecipada
tem em seus principais fundamentos a falta de interesse de agir, o que acarretaria a
ausência de justa causa para o início da persecução penal. Lembra que de acordo
com a teoria geral do processo existem três condições para a ação penal
fundamentais para o direito, entre elas está o direito de agir. Ainda relata a
importância para o direito penal do interesse de agir que é diverso ao direito civil, em
que pode estar atrelado a simples afirmação da existência de um direito. Para o
Direito Penal, em que se coloca em jogo a liberdade individual de uma pessoa em
virtude de um ilícito praticado, não basta que o magistrado leve em consideração
apenas alegações levianas, mas, verificar a idoneidade do pedido contido na
denúncia.
Afirma ainda Francisco Afonso Jawsnicker:
Não havendo base razoável para a instauração da instância penal, ou seja,
não havendo elementos que sirvam de apoio à sustentação de uma
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acusação formal, configura-se situação de ausência de justa causa, que
enseja a impetração de habeas corpus, nos temos do art. 648, inc.I, do
Código de Processo Penal. (2008, p. 86).

Ademais, existe o interesse de agir quando o provimento jurisdicional que
será prestado seja adequado, necessário e útil. (JAWSNICKER, 2008)
Quanto à adequação Oliveira (2009) discorre, contrariamente a outros
doutrinadores, a discutida adequação não possui qualquer utilidade para o Processo
Penal Condenatório, pois, segundo Eugênio Pacelli de Oliveira

“[...] ainda que o pedido de imposição de determinada sansão não
corresponda efetivamente àquela prevista na cominação legal pertinente ao
fato imputado ao agente, nada impede o recebimento da denúncia ou
queixa e o regular processamento do feito, consoante o disposto no art. 383
do CPP” (PACELLI, 2008 p. 107)

Nucci (2008) revela que a questão da necessidade está ligada diretamente
ao devido processo legal, sem o qual não se pode levar a alguém a ser submetido a
senão penal e a qualquer condição inerente.
Oliveira (2009) concorda que no âmbito do Direito Processual Penal a
preocupação com a efetividade do processo, enquanto instrumento de jurisdição, é
verificar o mínimo de viabilidade para a satisfação futura da pretensão, devendo ser
demonstrado que, desde a instauração, uma utilidade.
Processualmente

esta

concepção

é

proveitosa

em

hipótese

de

reconhecimento da aplicação de uma prescrição retroativa futura, feita nos próprios
autos do procedimento de investigação, ou outra peça penal qualquer, que informe a
inviabilidade fática de aplicação da pena ao final do processo judicial, demonstrando,
assim, a inutilidade da atividade jurisdicional ao caso. (PACELLI, 2009)
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2.2.1.2 Instrumentalidade do processo
Tourinho Filho (2008) afirma que é inegável o caráter instrumental do Direito
Processual, pois ele é meio para fazer atuar o direito material. No que diz respeito
ao Direito Processo Penal é onde se melhor apresenta a instrumentalidade não
servindo como o Direito Penal como coação direta e pela limitação ao Estado quanto
ao ius puniendi que não é exercido sem o processo. Embora, em virtude da busca
da paz social, os ramos material e processual se confundam, a finalidade imediata
do Direito Processual Penal é a “realização da pretensão punitiva derivada de um
delito, através da utilização da garantia jurisdicional” (TOURINHO, 2008 p. 29)
Segundo Pacheco (2003 apud JAWSNICKER, 2008, p. 97), leciona em sua
pesquisa, que com a evolução da teoria geral do processo e conseqüentemente e a
separação do direito material, o processo busca a solução de uma lide, um
provimento jurisdicional, a um caso concreto. Lembra que o processo não é fim em
si mesmo, é o instrumento para a aplicação do direito material invocado.

2.2.1.3 Economia processual
Pondera Nucci (2008) que é dever do Estado a procura do desenvolvimento
dos atos processuais no mais curto prazo de tempo possível a fim de dar resposta a
ação, com a finalidade de poupar o tempo e recursos de ambas as partes. Recorda
que com a reforma do judiciário pela Emenda Constitucional 45 de 2004 o princípio
se tornou explícito, figurando a garantia no art. 5º LXXVIII6, porém o presente
princípio, segundo o doutrinador, não pode obstar a produção de provas para a parte
buscar a verdade real.
Lopes (1993 apud JAWSNICKER 2008 p. 93), indaga que aqueles que
6

“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os
meios que garantam a celeridade de sua tramitação” (Constituição da República Federativa do Brasil
de 88)
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defendem a aplicação da prescrição antecipada encontram respaldo no princípio da
economia processual, pois a movimentação processual da máquina judiciária em
procedimentos que se sabe de antemão que será impossível a aplicação de uma
sanção penal é totalmente inútil.
Tal argumento, em que se acolhe a prescrição antecipada, não vai de
encontro apenas com a economia processual pois esta modalidade prescricional
busca meio de evitar desperdícios de recursos públicos e, desta forma, atender um
princípio da administração pública, a moralidade. (Jawsnicker, 2008)

2.2.2 Teorias contrárias à aplicação da prescrição “antecipada”
2.2.2.1 Princípio da legalidade.
Para que haja legitimação da atuação estatal Queiroz (2008) afirma que as
regras jurídicas devem exprimir a vontade popular, ou seja, a atuação do Poder
Legislativo. Alerta o doutrinador que é no âmbito jurídico penal que verifica as
maiores restrições ao direito de liberdade e, sendo assim, deve-se respeito ao
princípio da legalidade.
Antonio Lopes Baltazar sobre a aplicação da prescrição retroativa somente
após o trânsito em julgando em favor do princípio da legalidade.
“o art. 110,§§ 1º e 2º do Código Penal, determina que a prescrição retroativa
só possa ser reconhecida depois da sentença condenatória com trânsito em
julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso; logo,
afirmam, antes da sentença condenatória a prescrição só pode ser regulada
pela máxima cominada em lei. Tal procedimento vem violentar o texto legal,
pois somente após uma sentença condenatória é que pode cogitar da
prescrição em concreto.(2003, p. 108 apud JAWSNICKER, 2008, p. 102)

Contudo Baltazar (2008) em respeito ao princípio da legalidade revela acima
a seu argumento contrário a aplicação da prescrição retroativa antes do trânsito em
julgado da sentença penal condenatória pois o procedimento não é autorizado pelo
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texto legal.

2.2.2.2 Princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
É levantada a questão por Shimidt (1997) sobre a necessidade de considera
o devido processo legal quando esse for inefetivo. Assevera o referido doutrinador
que os recursos gastos com o processo só colaboram com a demora, com a
procrastinação de outros feitos, culminando na ineficácia da jurisdição.
Nucci (2008) quanto ao contraditório, assevera que qualquer alegação fática
ou qualquer prova que seja apresentada no processo da a possibilidade da parte
contrária se manifestar a respeito de forma a estabelecer um equilíbrio entre o ius
puniendi do Estado e o direito de liberdade e o estado de inocência do acusado
conforme os ditames do art. 5º, LV da Constituição da República.
Nucci (2008) acerca da ampla defesa expõe que ao réu é dado ao direito de
valer de amplas possibilidades para defender-se da imputação sobre a sua pessoa.
O réu para fins processuais é considerado hipossuficiente por natureza, merecendo
tratamento diferenciado em virtude da força Estatal que lhe é desproporcional as
suas capacidades.
Pacelli (2009) garante que o princípio da ampla defesa vai além do princípio
do contraditório, que confere a defesa o direito de impugnar qualquer alegação
contrária ao seu interesse. O doutrinador expõe que a ampla defesa esta na ceara
da disponibilidade do réu, que por oportunidade e conveniência exerce seu direito.
Esta disponibilidade não se refere a defesa técnica, em que é exigida participação
de assistente técnico regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil para
todos os atos processuais, regra disposta no art. 261, CPP. Com isso explica o
doutrinador que “enquanto o contraditório exige a garantia de participação, o
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princípio da ampla defesa vai além, impondo a realização efetiva desta participação
sob pena de nulidade, se e quando prejudicial ao acusado” (PACELLI, 2009, p. 40)
Eugênio Pacceli de Oliveira considera o princípio do contraditório juntamente
com ao princípio da ampla defesa:

“institui-se como pedra fundamental de todo o processo e, particularmente
para o processo penal [...], encontra-se encastelado no interesse público da
realização do processo justo e equitativo, único caminho para a imposição
da sansão de natureza penal” (PACELLI, 2009)

Jawsnicker (2008) assevera que poderia se argumentar contra a aplicação
da prescrição antecipada pelo fato de violar o princípio da ampla defesa e do artigo
contraditório, princípios contidos na Carta Constitucional de 88 artigo 5º, LV7

2.2.2.3 Princípio da presunção de inocência.
Teles (1998) refere ao princípio da presunção de inocência como a
presunção que o acusado deve ser considerado inocente da prática do crime
enquanto não recair sobre ele o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.
Esse princípio garante a liberdade até o trânsito em julgado, não sendo aplicável a
pena antes desta ocorrência.
Da mesma forma Nucci (2008) que o princípio em questão, também
conhecido como estado de inocência ou não culpabilidade, presume a inocência do
acusado até que seja declarado culpado em sentença condenatória. Afirma que o
grande objetivo deste princípio é o ônus da prova a acusação e não a defesa,
considerando que as pessoas nascem inocentes e tende a manter-se assim
naturalmente, sendo tal regra quebrada somente com acusação formulada com
7

“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e a ampla defesa, com os meios de recurso inerentes”
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provas suficientes para que o Estado possa considerar o réu culpado.
Ainda, há a integração deste princípio o da prevalência do interesse do réu,
o indubio pro reo, ocorrendo a dúvida quanto a culpabilidade do réu há de prevalecer
o estado de inocência. (NUCCI, 2008)
Juntamente ao exposto, Nucci (2008) reforça a ideia do princípio do estado
de inocência com outro princípio, o princípio penal da intervenção mínima, onde o
Estado influi de forma mínima na vida do cidadão, sendo que, a reprovação penal só
o alcançará se for efetivamente culpado.
Jawsnicker (2008) afirma que alguns operadores do direito acreditam que a
prescrição antecipada viola o princípio da presunção de inocência disposto no art.
5º, LVII da Constituição da República8.

2.2.2.4 Obrigatoriedade da ação penal.
Marques (2003) dispõe que na corrente contrária a prescrição penal
antecipada se discute a respeito da obrigatoriedade da ação penal. Lembra que este
é um dos princípios do direito processual penal que vincula o Ministério Público, a
oferecer a denúncia, a ao juiz, para o pronunciamento da pretensão de punir.
Marques (2003) declara que aqueles que são favoráveis a prescrição na
modalidade antecipada sustentam que falta justa causa o que nesta hipótese
deveria ocorrer o trancamento da ação por força do artigo 648, I do CPP
Eugênio Pacelli de Oliveira por sua vez profere a seguinte afirmativa
Estar obrigado a promoção da ação penal significa dizer que não se reserva
ao parquet qualquer juízo de discricionariedade, isto é, não se atribui a ele
qualquer liberdade de opção acerca da conveniência ou oportunidade da
iniciativa penal. A obrigatoriedade da ação penal, portanto, diz respeito à
vinculação do órgão do Ministério Público ao seu convencimento acerca dos
fatos investigados, ou seja, significa apenas a ausência de
discricionariedade quanto a conveniência e oportunidade da propositura da
ação penal.(OLIVEIRA, 2009, p. 126)
8

“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”
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Desta forma Oliveira (2009) alude que o Ministério Publico está compelido à
propositura de uma ação penal e, no exercício do princípio constitucional da
independência funcional do Ministério Público, promover a denúncia ou o
requerimento de arquivamento do inquérito policial, sendo a segunda possibilidade
figurada quando houver a prova indiscutível da existência de uma excludente que
torne o processo inútil.
Doutro prisma a extinção de punibilidade deve ser reconhecida sob pena da
burocratização em demasia do procedimento com prejuízo a todos, com dispêndio
de tempo pelo Ministério Público e gastos ao réu, que por vezes, para a sua defesa
técnica, tem a necessidade de contratara advogado (OLIVEIRA, 2009).

2.3 Cálculo da prescrição “antecipada”.
Queiroz (2008) relata que a aplicação da prescrição antecipada seria em
caso em que seria inevitável a incidência do instituto, pois o cálculo para a aplicação
desta é com base em uma pena provável ao acusado que, se condenado em
sentença condenatória transitada em julgado, terá sua pena extinta pela incidência
da prescrição retroativa da pretensão punitiva.
O Desembargador do Tribunal do Rio Grande do Sul Marcus Vinicius de
Lacerda Costa, em seu voto, explana como se dá o cálculo da prescrição penal
antecipada:
[...]
A prescrição em perspectiva, também denominada prescrição retroativa
antecipada ou prescrição virtual, reconhecida por alguns doutrinadores, é
calculada com base na pena em que possível ou provavelmente seria
imposta ao réu em caso de condenação, sendo o cálculo feito durante o
trâmite do processo, ou mesmo antes do recebimento da denúncia,
levando-se em conta uma estimativa do provável lapso temporal do
transcurso da demanda (TJPR - 5ª C. Criminal - RSE 0704052-4 Paranavaí - Rel.: Des. Marcus Vinicius de Lacerda Costa - Unânime - J.
09.12.2010)
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Para maior compreensão Schimidt (1997) demonstra um caso hipotético:
“A”, em 17/09/92, praticou um crime de lesões corporais leves. O Promotor
de Justiça somente recebeu o inquérito em 26/11/94. Assim pensou: “a
prescrição abstrata deste crime se dá em 4 ANOS (pena máxima de 1 ano
prazo prescricional do art. 109,V); que não incidirá entre o fato e o eventual
recebimento da denúncia. Entretanto, como o réu é primário e de bons
antecedentes, dificilmente a condenação ultrapassará o mínimo legal, ou
seja, 3 meses; a prescrição retroativa será, certamente, de 2 ANOS (art.
109, IV). Desarte, quando proferida a condenação, o crime estará prescrito.
O que eu faço? (1997, p.142)

Com o advento da Lei 12.234 de 2010 houve mudança quanto a
retroatividade da prescrição e na inteligência do § 1º do artigo 110 do Código Penal,
extinguiu parcialmente a prescrição retroativa e, também, a prescrição antecipada,
não possibilitando a retroatividade dos efeitos da prescrição com base na pena
aplicada, ou hipotética caso da aplicação da prescrição antecipada, quando se
referirem a período antes da denúncia ou queixa crime (SILVA, 2010).

3. A POLÊMICA JURISPRUDENCIAL SOBRE A PRESCRIÇÃO “ANTECIPADA”.

Machado (2000) em seus estudos declara que a jurisprudência é “uníssona”
a negativa da prescrição antecipada principalmente porque a nossa legislação não
prevê tal instituto e pelo fato de não saber quais são as circunstâncias que recairão
sobre o caso concreto, questão que levaria a insegurança e a credibilidade da
justiça.
Ainda, o doutrinador lembra que, embora alegação de a jurisprudência seja
“uníssona” a cerca da proibição da prescrição antecipada, há na jurisprudência,
indicações do instituto da prescrição antecipada sobre argumentos como: dispêndio
de tempo e o desgaste do prestígio da justiça.
Sobre o instituto da prescrição antecipada há jurisprudência favorável junto
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ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF 4 Região 1ª Turma – RSE
98.04.03997-4 – Relator Marcio Antônio Rocha – Acórdão de 09.02.1999; no
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS 6ª Câmara criminal – RSE
70005159371 – Rel Sylvio Baptista – Acórdão de 28.11.2002 – site www.tj.rs.gov.br;
Tribunal de Justiça de Pernambuco TJPE, Seção Criminal – APO 18452-9 – Rel
Des. Zamir Fernandes – Acórdão de 03.06.1999) ; Tribunal de Justiça do Distrito
Federal.
Em desfavor ao instituto temos a Súmula do STJ nº 438 que orienta a não
admissibilidade da modalidade prescritiva em virtude de ausência de previsão legal
e sobre a mesma alegação já se decidiu nos Tribunais do Estado do Paraná (TJPR
1ª Câmara Criminal – ED 120538701/Curitiba – Rel. Des. Moacir Guimarães –
Acórdão de 01.08.2002 – Site www.tj.pr.gov.br); do Estado de Minas Gerais (TJMG
1ª Câmara Criminal – RSE 00012379-3/00 – Rel. Des. Edelberto Santiago – Acórdão
de 15.12.1998 – site www.tjmg.gov.br); do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ 6ª
Câmara Criminal – HC 2001.059.02778 – Rel. Des. Índio Brasileiro Rocha – Acórdão
de 06.11.2001; do Estado de Santa Catarina (TJ SC 1ª Câmara Criminal – Recurso
Criminal 2002.007124-8 – Rel. Des. Jaime Ramos – Acórdão de 11.06.2002); entre
outros além do Supremo Tribunal Federal também já se posicionou contra a
prescrição antecipada (HC 102491, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma,
julgado em 10/05/2011, DJe-099 DIVULG 25-05-2011 PUBLIC 26-05-2011 EMENT
VOL-02530-01 PP-00179).

3.1 AS DISCUSSÕES DOS TRIBUNAIS SOBRE A PRESCRIÇÃO “ANTECIPADA”.
3.1.1 Concepção jurisprudencial do instituto

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região já reconheceu que a prescrição
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antecipada, embora não prevista em lei, como uma construção da jurisprudência e
da doutrina que é aceitável em casos excepcionais, ou seja, em hipóteses em que
se tenha a certeza que irá ocorrer ao caso a extinção de punibilidade em função do
tempo decorrido9
O Desembargador do Rio Grande do Sul Nereu José Giacomolli atuando
como Relator já se pronunciou da seguinte forma:

[...]
A propósito, tenho referido ser a prescrição antecipada uma variação
(doutrinária e jurisprudencial) da prescrição retroativa, pela qual se toma a
pena provável em caso de decisão condenatória e aplica-se a ela os prazos
prescricionais do artigo 109 do Código Penal. Daí a conclusão, inafastável,
de que somente se poderia falar em prescrição pela pena projetada quando
não for possível reconhecer, imediatamente, nem a prescrição abstrata
(porque não decorrido o prazo máximo), nem a prescrição retroativa –
porque ainda não imposta pena em concreto (que é a modalidade prevista
em lei). (Recurso em Sentido Estrito Nº 70038908422, Terceira Câmara
Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nereu José Giacomolli,
Julgado em 17/03/2011)

A jurisprudência gaúcha pronunciou-se sobre a possibilidade da aplicação
da prescrição antecipada defendendo-a como uma forma de solução para processos
inócuos que não estejam abrangidos no interesse de agir do Estado possibilitando a
abertura a julgamentos de processos que ainda são relevantes e que ainda não se
enquadrem em qualquer modalidade extintiva de punibilidade. Segundo o
entendimento do Relator gaúcho Nereu José Giacomolli esta modalidade prescritiva
não favorece a descriminalização e sim afastas processos com carência de
efetividade10.

9

“[...] 1. A prescrição pela pena em perspectiva, embora não prevista na lei, é construção
jurisprudencial tolerada em casos excepcionalíssimos, quando existe convicção plena de que a
eventual sanção aplicada não será apta a impedir futura ocorrência de extinção da punibilidade. [...]
(art. 43, inc. II, CPP: ao Parquet na continuidade do feito, ocasionando, assim, ausência de justa
causa face à prescrição antecipada (RSE 200170010057438, ÉLCIO PINHEIRO DE CASTRO, TRF4
- OITAVA TURMA, 30/10/2002)
10
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DO PROCESSO PENAL. JUSTA CAUSA. PRESCRIÇÃO
ANTECIPADA. [...] 4. Possível é o reconhecimento da prescrição, antecipadamente, sem
necessidade de instrução do feito quando, dos autos, houver de demonstração inequívoca de que,
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O Tribunal do Rio Grande do Sul acrescenta:
Recurso estrito. Prescrição antecipada. Se o processo não for útil ao
Estado, sua existência jurídica é socialmente inútil. O interesse de agir é
categoria básica para a noção de justa causa, no processe penal, e exige
da ação penal um resultado útil. Sem aplicação possível de sanção, inexiste
justa causa para a ação penal. Recurso prejudicado. (8ª Câmara Criminal –
SER 70003944857 – Rel. Des. Tupinambá Pinto de Azevedo – Acórdão de
22.05.2002 – Site www.tj.rs.gov.br). (grifo nosso)

Da mesma forma já foi fundamentadamente defendido o instituto pelo extinto
Tribunal de Criminal do Estado de São Paulo.
[...] É possível o reconhecimento da chamada "prescrição antecipada"
nos casos em que a pena eventualmente aplicada implicaria,
necessariamente, em reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva estatal, pois não se concebe, na atual concepção da
instrumentalidade do processo, que se movimente a máquina
judiciária por apego ao formalismo, quando se sabe de antemão
que a persecução penal irá desaguar em decreto de prescrição
(TACRIM-SP – AC 1302843 / 1 – rel. Poças Leitão – j. 04.6.2002,
m.v.). (grifo nosso)

O Tribunal do Rio Grande do Sul, com a justificativa de alcançar a
verdadeira finalidade do processo, já concordou com a aplicação da prescrição
antecipada para que se verifique conseqüências práticas ao processo.

RECURSO-CRIME. PRESCRIÇÃO PROJETADA OU ANTECIPADA.
ADMISSIBILIDADE EM ATENDIMENTO À REAL FINALIDADE DE UM
PROCESSO. Ratifica-se o entendimento adotado pelo Juízo a quo, que
extinguiu a punibilidade, com a adoção de uma forma de prescrição
antecipada, atentando-se à real finalidade de um processo, o que
envolve,
necessariamente,
o
vislumbrar-se
de
eventuais
conseqüências práticas do mesmo. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
IMPROVIDO. (Recurso em Sentido Estrito Nº 70009427998, Segunda
Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laís Rogéria Alves
Barbosa, Julgado em 30/09/2004) (grifei)

mesmo havendo condenação, em face da pena aplicada, esta resultaria sem utilidade. 5. Não há
punibilidade concreta quando o processo é utilizado para instrumentalizar o nada, o vazio, o inócuo e
para maquiar situações cujo serulstado [sic] será ineficaz. Nesses casos, é dever do magistrado
julgar antecipadamente o feito, prestando uma jurisdição efetiva. 6. Mesmo após ter sido afirmada a
ação em juízo e viabilizado seu trâmite, pela inutilidade superveniente da situação processual, é de
ser extinto o processo. [...] (Habeas Corpus Nº 70017025438, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Nereu José Giacomolli, Julgado em 26/10/2006)
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Consoante a decisão da desembargadora gaúcha é necessário observar

a

atividade jurisdicional de forma a obter consequências práticas ao processo.

3.1.2 Principiologia e garantias constitucionais
A jurisprudência dominante busca sua convicção na não aplicação da
prescrição antecipada, pois, o instituto não é previsto no ordenamento jurídico e não
há como prever a pena futura do réu sem o trânsito em julgado de uma sentença
condenatória. A suposta aceitação da prescrição antecipada suprimiria direitos
garantidos pela constituição como o devido processo legal, a ampla defesa, e a
presunção de inocência, como abaixo se observa:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUSPENSÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA PELA PENA EM
PERSPECTIVA. 1. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO
PRESCRICIONAL. Art. 366 do CPP. APLICAÇÃO PARCIAL.
INVIABILIDADE. (...) 3. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. CONDENAÇÃO
HIPOTÉTICA. IMPOSSIBILIDADE. Não contemplando o ordenamento
jurídico vigente a prescrição antecipada pela pena em perspectiva, não se
pode reconhecê-la. A prescrição retroativa pela pena concretizada na
sentença, pressupõe a efetiva existência de sentença condenatória, que vai
conferir ao réu o status de condenado, com a aplicação da pena
correspondente, e o trânsito em julgado daquela para a acusação. Fora
destes critérios legais, não se pode admitir a ocorrência de prescrição,
especialmente quando tem em conta ato jurídico inexistente, futuro e
totalmente imprevisível. Entendimento contrário afronta os princípios
constitucionais do due process of law, porque aborta prematuramente o
regular processamento do feito, impedindo o esgotamento das etapas
processuais previstas em lei, que vão sustentar o édito condenatório; da
ampla defesa e da presunção da inocência, de vez que o acusado tem,
efetivamente, o direito ao decreto absolutório, com a proclamação de sua
inocência, após o percurso processual devido, com ampla possibilidade de
produção de provas. Por outro lado, retira-se do Parquet a possibilidade de
insurgir-se contra a pena aplicada na sentença. Precedentes do E. STF, do
STJ e desta Corte. Decisão desconstituída para que o processo siga o seu
curso normal, até a entrega da prestação jurisdicional final, com a prolação
de sentença de mérito. APELO PROVIDO, para desconstituir a decisão que
extinguiu a punibilidade do réu, pela prescrição, devendo o processo seguir
seu curso normal, com a realização das diligências requeridas pelo
Ministério Público, POR MAIORIA. (Recurso em Sentido Estrito Nº
70023083066, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Fabianne Breton Baisch, Julgado em 26/03/2008)

Da mesma forma é o entendimento da Desembargadora Sonia Regina de
Castro.
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[...]
Aquele entendimento, sem dúvida, fere o princípio do devido processo
legal, porque frustra prematuramente a regular tramitação do feito e, por
conseqüência, o esgotamento das etapas processuais legalmente previstas,
que vão sustentar o futuro decreto condenatório que, acatada a tese da r
decisão ora atacada, não passa de mera hipótese. (TJPR - 3ª C.Criminal RSE 0635023-4 - Mandaguari - Rel.: Desª Sonia Regina de Castro Unânime - J. 12.08.2010) (grifei)

O Tribunal de Justiça de São Paulo na pessoa do Desembargador Ribeiro
dos Santos coaduna que a prescrição antecipada fere o princípio do devido
processo.

PRESCRIÇÃO ANTECIPADA - Decretação - Impossibilidade - Instituía que
carece de amparo legal e que fere o devido processo legal - Hipótese em
que, antes da sentença, a pena é abstratamente cominada, não podendo
ser concretizada por simples presunção -Recurso improvido. (Recurso em
Sentido Estrito n° 990.10.458715-8, 15ª Câmara Cri minal, TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Relator: RIBEIRO DOS SANTOS,
Julgado em 28/04/2011)

O Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo Marcus Vinicius de
Lacerda Costa corrobora com a ideia da não aplicação da prescrição penal
antecipada, pois, caso contrário, ocorreria violação a princípios constitucionais,
principalmente porque seria uma decisão baseada em proposição de que o acusado
seria ao final do processo culpado, uma forma de pré-julgamento. Além dos
princípios já mencionados o magistrado aponta a afronta ao princípio da legalidade,
garantia disposta no art. 5º inciso XXXIX da Constituição da República, sendo que a
atividade estatal é vinculada pelas normas positivadas11.
Já o Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Almeida Toledo
acerca do tema, em explanação a corrente favorável a prescrição antecipada,
11

[...] Ademais, o artigo 1º do Código Penal define o princípio da legalidade, a mais importante
conquista de índole política, norma básica do Direito Penal moderno, inscrito como garantia
constitucional no artigo 5º, inciso XXXIX, da Carta Magna.
A prescrição por antecipação é vedada, também, em decorrência do princípio da reserva legal. [...]
(TJPR - 5ª C.Criminal - RSE 0704052-4 - Paranavaí - Rel.: Des. Marcus Vinicius de Lacerda Costa Unânime - J. 09.12.2010 fl. 12)
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assevera que é válido a antecipação do cálculo da prescrição a fim de extinguir a
punibilidade sem que receba a denúncia como uma solução para a eficiência da
prestação jurisdicional e de economia processual, lembrando que o processo não
tem fim em si mesmo e que em nome da efetiva jurisdição devem-se evitar
formalismos desnecessários12.
Para a Desembargadora Cristina Pereira, do Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Sul, a prescrição antecipada deve ser aplicada nos Juizados Especiais
Criminais em virtude da própria proposta da Lei 9.099/95 em que prevê aos juizados
a observância dos princípios da celeridade e da economia processual. Descreve da
seguinte maneira:

Embora não desconheça a existência de entendimento em sentido
contrário, recentemente sumulado pelo STJ (enunciado número 438),
entendo que tal enunciado não deve ser aplicado no âmbito dos Juizados
Especiais, regido pelos princípios da celeridade e da economia processual,
e onde se impõe a imediata resposta estatal contra a violação da norma
penal, sob pena de desvirtuamento dos objetivos da Lei 9.099/95, que
busca a imediata solução dos conflitos, precipuamente de forma consensual
e com a aplicação, sempre que possível, de pena não privativa de
liberdade. Recurso Crime Nº 71002787588, Turma Recursal Criminal,
Turmas Recursais, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Julgado em
18/10/2010 fl. 05)

Alega ainda a referida Desembargadora:
A possibilidade de reconhecimento da prescrição pela pena projetada
também já foi objeto de enunciado do FONAJE, de número 75, verbis: “É
possível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do
Estado pela projeção da pena a ser aplicada ao caso concreto”. (ibid,
fl.05)

12

[...] A segunda corrente, por sua vez, admite a prescrição em perspectiva, validando o raciocínio
que antecipa o cálculo prescricional para extinguir a punibilidade sem recebimento da denúncia,
destinando solução que se harmoniza com o conceito de eficiência da prestação jurisdicional e de
economia processual, em que se tem o processo penal não como um fim em si mesmo, mas como
instrumento efetivo da jurisdição, suprimindo-se o que se teria por formalismo infrutífero. Com base
nela foi proferida a decisão recorrida.
[...] (TJSP - 16ª Câmara de Direito Criminal- RSE 0436057-06.2010.8.26.0000 - São Paulo- Rel.: Des.
Almeida Toledo - J. 24/05/2011 fls. 03 e 04)
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Em outra oportunidade a referida Desembargadora profere que nos Juizados
Especiais a prescrição penal antecipada, em virtude do princípio da Economia
Processual e da Celeridade não ofende as garantias constitucionais do contraditório
e ampla defesa, do devido processo legal e da presunção de inocência13.
DESACATO. ART. 331, CAPUT, DO CP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
PENA PROJETADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1- Correta a
declaração de extinção da punibilidade dos recorridos em face da
prescrição virtual da pretensão punitiva do Estado. 2- Em caso de
condenação, eventual pena aplicada seria alcançada pela prescrição da
pretensão punitiva, não se justificando, desse modo, a movimentação da
máquina judiciária. 3- Aplicação do princípio da economia processual, uma
vez que todo o processo deve carregar utilidade. RECURSO MINISTERIAL
DESPROVIDO. (Recurso Crime Nº 71003092210, Turma Recursal Criminal,
RS, Turmas Recursais, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Julgado em
20/06/2011)

Nestes termos a desembargadora gaúcha Cláudia Pereira Gonzales aponta
que há o porquê de um processo ficar tramitando se há certeza de que ao final não
haverá utilidade destes trabalhos e assim pelo princípio da economia processual
deve haver a ocorrência da prescrição antecipada a esses tipos de demandas.

3.1.3 A inexistência de previsão legal
Atualmente o entendimento do Supremo Tribunal Federal é que o instituto da
prescrição antecipada não é amparado pelo ordenamento jurídico pátrio motivo pelo
qual não deve ser vislumbrado

EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À CORTE ESTADUAL
TAMPOUCO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
INADMISSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO
ANTECIPADA.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
ORDEM DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. I - Não se conhece de
matéria não submetida à Corte a quo, sob pena de indevida supressão de
13

A prescrição pela pena projetada funda-se no princípio da economia processual, que mais
prestígio merece no âmbito dos Juizados Especiais, onde o processo se orienta pelo critério da
celeridade, não havendo falar em ofensa ao art. 5º, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.
(ibid, fl. 04)
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instância. II - Conforme a remansosa jurisprudência desta Corte, não se
admite a chamada prescrição antecipada por ausência de previsão
legal. III - Writ parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, denegada a
ordem.(HC 94338, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira
Turma, julgado em 31/03/2009, DJe-071 DIVULG 16-04-2009 PUBLIC 1704-2009 EMENT VOL-02356-04 PP-00684) (grifei)

Consoante se extrai do julgado acima o Supremo Tribunal Federal tem
voltado seu entendimento para a não aplicação da prescrição antecipada por não se
tratar de uma norma positivado no ordenamento jurídico pátrio, de forma que, não
seja possível o reconhecimento do instituto.
Ainda, vale ressaltar que o Superior Tribunal Justiça para pacificar o seu
entendimento sobre a matéria editou a Súmula 438 em que "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 438, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010)
O Ministro da Quarta Câmara do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
Gaspar Marques Batista assevera no seguinte sentido
“[...] tal forma de prescrição não encontra previsão legal no diploma penal
pátrio, sendo que, a rigor da lei, para que se possa avaliar a ocorrência da
prescrição retroativa, deve-se ter por base uma pena concreta, não virtual”
(Recurso em Sentido Estrito Nº 70040418915, Quarta Câmara Criminal,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gaspar Marques Batista, Julgado em
17/02/2011 f. 03).

Todavia, lembra a Desembargadora gaúcha Genacéia da Silva Alberton
sobre o caráter da súmula 438 que é de orientação e por isso não tem efeito
vinculante, devendo ser argüida para evitar abusos da aplicação da prescrição
antecipada

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRESCRIÇÃO PELA PENA
PROJETADA. POSSIBILIDADE. Mantida a decisão que julga extinta a
punibilidade do réu quando se antevê o reconhecimento da prescrição em
caso de eventual condenação. SÚMULA 438 DO STJ. Verbete que não está
dotado de eficácia vinculante. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso em
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Sentido Estrito Nº , 70041838418,Quinta Câmara Criminal, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Genacéia da Silva Alberton, Julgado em 01/06/2011)

Tourinho Filho (2008) assevera que a corrente majoritária,sob argumento da
falta de previsão legal, não pode o magistrado presumir uma pena imposta de forma
a reconhecer antecipadamente a prescrição, principalmente pelo fato da
possibilidade de ser ele absolvido. Segundo o doutrinador o argumento por esse
prisma não prospera porque caso haja a sentença decretando a extinção de
punibilidade pela ocorrência da prescrição não poderá o réu apelar na busca de
alegar a sua inocência pois a extinção da pena por meio da prescrição torna a
decisão de mérito prejudicada.
No mesmo sentido Paulo Queiros profere:
[...] o fato de não existir previsão legal – argumento próprio de quem
confunde a lei com o direito e supõe um sistema jurídico hermético e sem
lacunas - não impede que se reconheça, por analogia (analogia in bonan
partem), tal possibilidade, desde que compatível com as garantias inerentes
ao direito e processo penal [...] (2008, p. 428)

Destaca Queiros (2008) no trecho acima que apenas a análise do instituto
com olhos ao princípio da legalidade é desconsiderar outras regras do direito a
serem aplicadas a um caso concreto deixando todo o resto do sistema jurídico de
lado.
Nucci (2008), por sua vez, declara que, embora não conste na legislação
pátria e não aceita pela jurisprudência, existem várias decisões a pedido do
Ministério Público no sentido de arquivar inquéritos policiais, não propondo a ação
penal, quando da ocorrência da modalidade de prescrição antecipada. Tal
procedimento, segundo o doutrinador, já é tomado pela Procuradoria-Geral de
Justiça e São Paulo.
Ferreira (2010) a respeito deste assunto, verifica que no Senado tramita o
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anteprojeto do Código de Processo Penal, em que em seu artigo 37 propõe a
incumbência do Ministério Público propor o arquivamento do inquérito policial, por
além de outros motivos, pela provável superveniência de prescrição que não permita
futuramente a aplicação da pena ao caso concreto, levando em consideração as
circunstâncias que fixarão a pena. Ainda o dispositivo, no anteprojeto, conta com
parágrafo único onde estipula ao Ministério Público a propositura do arquivamento,
porém a incumbência do arquivamento permanece ao judiciário.
Contudo, com o advento da lei 12.234 de 2010 mudou a redação do Código
Penal em seu artigo 109, § 1º ordenando que a prescrição, depois da sentença
condenatória com trânsito em julgado, não tenha termo inicial em data anterior a
denúncia ou a queixa e desta maneira a prescrição de forma a impossibilitar a
prescrição retroativa e conseqüentemente a possibilidade de aplicação de possível
prescrição antecipada antes da denúncia ou queixa, ou seja, na fase de
inquérito.(SILVA, 2010)

3.1.4 O processo penal e a prescrição na modalidade antecipada.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entendeu, em
certa ocasião, a aplicação prescrição antecipada devido a hipótese em que processo
não possa realizar a sua finalidade material que é aplicação correta da prescrição
antes da ocorrência da prescrição, tal hipótese é a evidente ineficácia do Processo
Penal.14
Tal jurisprudência asseverava que quanto à eficácia do processo verifica a

14

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO MINISTERIAL. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PENA PELA
PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, CONDIÇÃO DA AÇÃO PENAL,
QUE SE NÃO SE RECONHECE PRESENTE NO CASO CONCRETO, LEVANDO AO MESMO RESULTADO.
DECISÃO MANTIDA COM ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTO. Recurso desprovido. (Recurso em Sentido
Estrito Nº 70042837559, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Batista
Marques Tovo, Julgado em 09/06/2011 fl. 14)
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jurisprudência que não se trata de uma faculdade do judiciário em reconhecer a
prescrição em hipóteses como acima citados, é dever do magistrado deixar de
receber a denúncia, pela falta de qualquer requisito positivado no art. 43 do Código
de Processo Penal sob pena de inutilidade da prestação jurisdicional em face do
decurso do tempo.15 Contudo, atualmente o artigo 43 do Código de Processo Penal
foi revogado pelo artigo 3º da lei 11.719 de 2008 e com isso ficou prejudicado a
fundamentação levantada na decisão proferida pelo Desembargador Nereu José
Giacomolli.16

15

Ibid, p.14-15
o
Art. 3 lei 11.709 / 2008 Ficam revogados os arts. 43, 398, 498, 499 , 500, 501, 502, 537,
539, 540, 594, os §§ 1º e 2º do art. 366, os §§ 1º a 4º do art. 533, os §§ 1º e 2º do art. 535 e os §§ 1º
o
a 4º do art. 538 do Decreto-Lei n 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal.
16
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CONCLUSÃO

É evidente que a quantidade de processos que tramitam na justiça criminal
vem emperrando as atividades do judiciário e, com isso, a espera por uma decisão
definitiva custa vários anos. Não bastasse o absurdo da demora, embora a tentativa
do Estado em desburocratizar o processo e agilizar as sentenças, os esforços
despendidos pelos magistrados sobre os autos, não rara as vezes, são inócuos.
A prescrição nos processos, que deveria ser em raros casos, está cada dia
mais presente nos tribunais, e os processos condenados a extinção continuam a sua
tramitação sobre a égide do princípio do devido processo legal, princípio que
condena o acusado, que deseja a sua inocência decretada, a tal sansão que não
corresponde a uma tipificação na lei, portanto indevida, principalmente no que
concerne em seu caráter de “perpetuidade”.
A modalidade de prescrição denominada antecipada, ainda que criada pela
doutrina e jurisprudência minoritária, tem uma função de resolver, em parte, a
necessidade atual do judiciário que é resolver lides rapidamente e eliminar
atividades sem efeitos futuros para que dêem espaço a outras discussões judiciais e
possibilitando que estas, que têm possibilidade de ser julgado dentro do prazo legal,
não caiam no campo da prescrição.
Essa modalidade prescricional não traz à tona a impunidade de ilícitos, pois
não muda o futuro, apenas aplica de forma mais célere o direito a bem da sociedade
atuando dentro da moralidade e da economia processual, valendo-se dos princípios
da administração pública.
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