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SENTENÇA

 
Trata-se  de  ação  penal  movida  pelo  Ministério  Público  Federal contra 

Francisco Assis Souza de Alencar, Augusto Pereira Alves, José Gomes de Melo e Carlos 
“de tal”, em razão da prática do crime descrito no art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, e art. 149,  

na  forma  do art.  69,  todos  do  Código  Penal,  e  em desfavor  de  Arthur Benedito  Côrtes 
Machado, acusado do delito previsto no art. 149, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 17.02.1994 (fl. 232). 

Os quatro primeiros réus foram citados por edital (fl. 233), tendo sido expedida 

carta precatória para a citação do quinto denunciado (fl. 234).

Interrogatório do réu Arthur Benedito Côrtes Machado (fls.  240/241),  o qual 

apresentou alegações preliminares às fls. 243/245.

Às fls. 430/431 foi determinada a suspensão do processo e do curso do prazo 

prescricional em relação aos réus citados por edital, nos termos do art. 366 do CPP, bem como 

o desmembramento dos autos relativamente ao acusado Arthur Benedito Côrtes Machado.

Em, 04.04.1997, a determinação de suspensão do processo e do curso do prazo 

prescricional foi revogada às fls. 477/482, pois aquela decisão havia levado em consideração a 
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redação do art. 366 do CPP que é posterior aos fatos, não podendo retroagir para prejudicar os 

réus. 

Sentença de pronúncia proferida em 21.10.97 (fls. 502/512), oportunidade em 

que foi decretada a prisão dos réus.

Decisão  de  declínio  de  competência  para  a  Comarca  de  Xinguara/PA,  em 

24.08.2001 (fl. 548).

Em 07.07.2011, aquele Juízo Estadual declinou da competência e determinou o 

retorno dos autos a esta Justiça Federal (fls. 612/623).

O réu  Francisco  Assis  Souza  de  Alencar  foi  localizado,  citado  e  apresentou 

resposta à acusação (fls. 677/694).

À fl.  701 foi  chamado o feito  à  ordem determinando-se a  intimação do réu 

Francisco  Assis  Souza  de  Alencar  para  ciência  da  sentença  de  pronúncia,  o  qual  interpôs 

recurso em sentido estrito (fls. 725/742).

À  fl.  758  manteve-se  a  sentença  recorrida  e  determinou-se  novo 

desmembramento dos autos, permanecendo o presente processo apenas com relação aos réus 

Augusto Pereira Alves, José Gomes de Melo e Carlos “de tal”.

Considerando que desde a data da sentença de pronúncia já se passaram mais de 

20  anos,  determinou-se  a  intimação  do  MPF  para  manifestar-se  sobre  a  ocorrência  da 

prescrição da pretensão punitiva (fls. 776/777).

Manifestação  do  MPF  às  fls.  779/786,  por  meio  da  qual  alegou  a 

imprescritibilidade dos crimes que são objeto da presente ação,  uma vez que se tratam de 
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delitos praticados mediante grave violação de direitos humanos, conforme normas cogente de 

direito internacional e, especificamente quanto aos fatos em apuração, o Brasil comprometeu-

se,  em âmbito  internacional,  a  perseguir  no  campo  interno  (Acordo  de  Solução  Amistosa 

perante  a  Comissão  Interamericana  de  Direitos  Humanos,  consubstanciada  no  Relatório  n. 

95/03 – Caso n. 11.289 da CIDH).

É o que importa relatar. Decido.

1.        Da prescrição penal – direito penal substancial

Inicialmente, importante consignar que a norma pena incriminadora em sentido 

latu possui requisitos essenciais para a sua aplicabilidade, dentre eles, destaco: suporte em lei 

formal, anterioridade e taxatividade normativa.

Tais aspectos buscam limitar o poder de punir do Estado, representando uma 

segurança jurídica mínima para que a liberdade do cidadão somente seja afetada quando esse 

viole regras claras,  anteriores à conduta e formalmente declaradas como conduta criminosa 

pelo parlamento. Nesse sentido, é fácil concluir que os requisitos formais e materiais da lei 

penal incriminadora ostenta o status de garantia fundamental.

No Brasil, estas garantias fundamentais foram elevadas a nível constitucional, 

como dispõe o art.  5º da Constituição Federal de 1988: “XXXIX - não há crime  sem lei 
anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal”.

Do  dispositivo  constitucional  destacado,  extraem-se,  com  facilidade,  os 

requisitos da lei penal incriminadora: “sem lei” (lei formal); “lei anterior” (anterioridade) e “o 

defina” (taxatividade – lei certa).
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De forma redundante, o constituinte elevou a irretroatividade da lei penal mais 

gravosa à garantia constitucional: “XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o 
réu”, permitindo a retroatividade apenas das normas penais benéficas ao réu.

O campo material da prescrição segue esses limites. Assim, verificada a prática 

de uma infração penal, surge para o Estado a denominada pretensão punitiva. Ocorre que, em 

regra,  o  ius puniendi  deve ser exercitado de um prazo legalmente preestabelecido e fixado 

anteriormente ao cometimento do ilícito penal, sob pena de ofensa às garantias constitucionais 

fundamentais já explanadas.

Não  há  qualquer  dúvida,  nem doutrinária,  tampouco  jurisprudencial,  que  as 

regras de prescrição criminal ostentam caráter de norma penal incriminadora em sentido latu, 

logo, de direito material, em que pese possuir também repercussões processuais, já que dispõe 

sobre a parametrização temporal do direito do Estado de punir e de executar a pena. Nesse 

sentido, é o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal há décadas[1], tanto que, em 

abril de 1997, o juízo que conduzia estes autos já assim se pronunciou (fls. 477/482).

Não se pode olvidar que a prescrição penal, além de representar uma das formas 

de limitação do poder de punir do Estado, é igualmente necessária para a própria segurança 

jurídica das relações sociais, no sentido de não tornar o poder-dever de punir do Estado em 

persecução penal perpétua.

De acordo com o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal de 1988, “a todos,  

no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os  

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. O que aqui se quer enfatizar é que, além 

de garantia fundamental do cidadão, a prescrição penal transborda para o campo da segurança 

das relações sociais.
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A  Carta  Constitucional  de  1988  traz  exceções  expressas  à  regra  de 

prescritibilidade penal, previstas no art. 5º, XLII e XLIV, da CF/88. É certo que o Supremo 

Tribunal  Federal  já  decidiu  que  tal  rol  não  é  taxativo,  podendo  a  lei  formal conceder  a 

imprescritibilidade a outras condutas - “3. Ademais, a Constituição Federal se limita, no art.  

5º,  XLII  e  XLIV,  a  excluir  os  crimes  que  enumera  da  incidência  material  das  regras  da  

prescrição, sem proibir, em tese,  que a  legislação ordinária criasse outras hipóteses.” (RE 

460.971)[2].

Importante assinalar que a imprescritibilidade penal, abstratamente firmada na 

Carta Política de 1988 a duas formas de condutas, tem seus contornos definidos pela lei formal 

- reduto mínimo de residência da norma penal incriminadora. Nesse sentido, pronunciou-se a 

Suprema Corte Brasileira:

Ementa:  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  DIREITO 

PENAL. CRIME DE RACISMO RELIGIOSO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. 

INOCORRÊNCIA.  IMPRESCRITIBILIDADE.  PREVISÃO 

CONSTITUCIONAL  EXPRESSA.  LIVRO.  PUBLICAÇÃO. 

PROSELITISMO  COMO  NÚCLEO  ESSENCIAL  DA LIBERDADE  DE 

EXPRESSÃO RELIGIOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. […] 2. 

Nos termos da jurisprudência do STF, “a divisão dos seres humanos em raças 

resulta de um processo de conteúdo meramente político-social” (HC 82424, 

Relator(a):  Min.  MOREIRA  ALVES,  Relator(a)  p/  Acórdão:  Min. 

MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal  Pleno,  julgado em 17/09/2003),  de  modo 

que o conceito jurídico associado ao racismo não pode ser delineado a partir 

de  referências  raciais  ancoradas  em  compreensões  científicas  há  muito 

superadas.  Assim,  a  imprescritibilidade  de  práticas  de  racismo  deve  ser 
aferida  segundo  as  características  político-sociais  consagradas  na  Lei 
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7.716/89,  nas  quais  se  inserem condutas  exercitadas  por  razões  de  ordem 

religiosa  e  que  se  qualificam,  em  tese,  como  preconceituosas  ou 

discriminatórias.  [...].

(RHC 134682, Relator(a):  Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado 

em 29/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 28-08-2017 

PUBLIC 29-08-2017)

Enfim, patente a conclusão de que o instituto da prescrição penal caminha sob os 

estreitos  limites  que  vetoram a  norma  penal  incriminadora  em sentido  latu,  sob  pena  de 

violação às mais caras garantias constitucionais fundamentais da República Brasileira.

2.        Da prescrição penal – tratados internacionais de direitos humanos

Da  manifestação  do  Ministério  Público  Federal  (fls.  779/786),  extrai-se  a 

arguição de aplicação da imprescritibidade das condutas denunciadas por considerar que “se 

está diante de crimes praticados mediante grave violação de direitos humanos” (fl. 780) e, 

nesse sentido, o Brasil, no plano internacional, teria se comprometido a dar cumprimento ao 

Acordo de Solução Amistosa perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (fl. 780-

v), cuja imprescritibilidade é emanada da CIDH.

Em  primeiro  lugar,  eventual  imprescritibilidade  penal,  acaso  seja  operada, 

deverá ostentar, no mínimo, status de lei ordinária, por representar norma penal incriminadora 

em sentido latu, além disso, compulsoriamente, deverá ter estado vigente ao tempo da conduta 

criminal.

Ressalte-se que, nos termos do art. 5º, §3º, da CF/88, “Os tratados e convenções  

internacionais  sobre  direitos  humanos que forem aprovados,  em cada Casa do Congresso  

Nacional,  em  dois  turnos,  por  três  quintos  dos  votos  dos  respectivos  membros,  serão  
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equivalentes às emendas constitucionais”.

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa 

Rica), incorporada no ordenamento jurídico por meio do Decreto n. 678/92, não observou a 

sistemática  acima  apresentada,  de  modo  que  não  é  equivalente  à  emenda  constitucional, 

conservando o status supralegal conferido pelo Supremo Tribunal Federal.

Nesse ponto,  ainda que o Supremo Tribunal  Federal  tenha  declarado que os 

Tratados de Direitos Humanos assinados pelo Brasil possuem o status de norma supralegal e, 

dessa forma, tornem inaplicáveis a legislação infraconstitucional com eles conflitantes, seja ela 

anterior ou posterior ao ato de adesão (RE 349703 – mencionado na manifestação ministerial), 

por  certo  que  a  Suprema  Corte  não está  concedendo  eficácia  retroativa  plena  às  normas 

supralegais, considerando os limites dispostos na própria Constituição Federal (art. 5º, incisos 

XXXIV e XL)[3] e nas regras do direito brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942).

Portanto, em que pesem as normas supralegais, decorrentes da incorporação de 

tratados de direitos humanos, não terem sua vigência obstada por normas ordinárias anteriores 

ou posteriores, pois que estão em outro plano de eficácia, tal cenário não representa a produção 

de  efeitos  a  fatos  penais  pretéritos,  até  porque há  dispositivo  constitucional  que  limita  tal 

aplicabilidade na seara criminal.

Ainda que se buscasse a aprovação da CIDH nos moldes previstos no art. 5º, 

§3º, da CF/88, o art. 60, §4º, IV, da Carta Magna, prevê que não será objeto de deliberação a 

proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias fundamentais. Portanto, no ponto 

em que estabelecesse a imprescritibilidade retroativa penal em prejuízo do réu, padeceria de 

vício de inconstitucionalidade material.
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E, ainda que a Convenção acima referida fosse admitida em nosso ordenamento 

jurídico  como  emenda  constitucional,  como  acima  esposado,  as  normas  constitucionais, 

segundo entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 493[4]), em regra, 

possuem  retroatividade  mínima,  ou  seja,  são  aplicáveis  a  fatos  ocorridos  a  partir  do  seu 

advento,  permitindo  a  retroatividade  máxima  e  média  apenas  nos  casos  expressamente 

previstos, que, por certo, estariam limitados pela regra pétrea disposta no art. 60, §4º, IV, da 

CF/88, assim, sem possibilidade de efeitos penais incriminadores pretéritos.

Por  último,  necessário  consignar  que  o  Supremo  Tribunal  Federal  tem 

entendimento de que  as regras de prescrição penal somente podem ser objeto de instituição 

por  norma  legal  de  direito  interno,  de  forma  que  normas  internacionais  não  têm  essa 

capacidade normativa:

Ementa: EXTRADIÇÃO REQUERIDA PELA REPÚBLICA ARGENTINA. 

DELITOS QUALIFICADOS PELO ESTADO REQUERENTE COMO DE 

LESA-HUMANIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SOB 

A PERSPECTIVA DA LEI PENAL BRASILEIRA. NÃO ATENDIMENTO 

AO  REQUISITO  DA DUPLA PUNIBILIDADE  (ART.  77,  VI,  DA LEI 

6.815/1980  E  ART.  III,  C,  DO  TRATADO  DE  EXTRADIÇÃO). 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO.  [...]  2.  O  Estado  requerente  imputa  ao 

extraditando a prática de delito equivalente ao de associação criminosa (art.  

288 do Código Penal), durante os anos de 1973 a 1975, e, no ano de 1974, de 

crimes equivalentes aos de sequestro qualificado (art. 148, § 2º, do Código 

Penal)  e  de  homicídio  qualificado  (art.  121,  §  2º,  do  Código  Penal). 

Evidentemente, todos esses delitos encontram-se prescritos, porquanto, desde 

sua  consumação,  transcorreu  tempo  muito  superior  ao  prazo  prescricional 

máximo previsto no Código Penal, equivalente a 20 (vinte) anos (art. 109, I). 
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Não consta dos autos, ademais, que se tenha configurado qualquer das causas 

interruptivas  da  prescrição.  3.  A circunstância  de  o  Estado  requerente  ter 

qualificado os delitos imputados ao extraditando como de lesa-humanidade 

não  afasta  a  sua  prescrição,  porquanto  (a)  o  Brasil  não  subscreveu  a 

Convenção sobre a Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e dos Crimes 

contra a Humanidade, nem aderiu a ela; e (b) apenas lei interna pode dispor 
sobre  prescritibilidade  ou  imprescritibilidade  da  pretensão  estatal  de 
punir (cf. ADPF 153, Relator(a): Min. EROS GRAU, voto do Min. CELSO 

DE MELLO, Tribunal Pleno, Dje de 6.8.2010). [...]

(Ext 1362, Relator(a):  Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. 

TEORI  ZAVASCKI,  Tribunal  Pleno,  julgado  em 09/11/2016,  ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO  DJe-200  DIVULG  04-09-2017  PUBLIC  05-09-2017 

REPUBLICAÇÃO: DJe-175 DIVULG 24-08-2018 PUBLIC 27-08-2018)

3.        Da  prescrição  penal  –  invocação  do  sistema  interamericano  de 
direitos humanos e outros atos internacionais como fonte normativa penal

No plano  normativo,  constata-se  que  a  suposta  regra  de  imprescritibilidade, 

manejada pelo MPF, não possui os requisitos essenciais de uma norma penal incriminadora em 

sentido latu, tanto por ausência de previsão no tratado invocado, como pela violação à regra de 

ouro de irretroatividade de lei penal mais grave e sua imprescindível taxatividade. Vejamos.

a)        Violação à garantia constitucional da reserva legal estrita – ausência de previsão da  

imprescritibilidade invocada no Decreto 678/1992 – Convenção Interamericana de Direitos  

Humanos

A  invocada  regra  de  imprescritibilidade  penal,  com  base  no  sistema 

interamericano  de  direitos  humanos,  não  possui  qualquer  menção  no  texto  apenso  ao 
Decreto n. 678/1992, que é a própria Convenção Interamericana de Direitos Humanos (CIDH). 
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Analisando todos os dispositivos da citada Convenção, nenhum deles traz a alegada regra de 

imprescritibilidade. Na realidade, esse tema – imprescritibilidade penal - nem é tratado no texto 

da Convenção. 

Diante de tal lacuna legal, relevante registrar que qualquer manobra jurídica, no 

sentido de extrair a imprescritibilidade penal de outros atos internacionais, como documentos, 

resoluções ou precedentes jurisprudenciais do sistema interamericano de direitos humanos será 

absolutamente inócua na seara criminal, já que, no Brasil, a existência de lei formal no campo 

penal incriminador é garantia fundamental e constitucional.

Portanto, aqui falece a tentativa do MPF de impor uma imprescritibilidade penal 

sem amparo  em lei  formal,  já  que  o  tratado invocado -  CIDH,  ainda  que  incorporado ao 

ordenamento  jurídico,  não  possui  tal  regra  penal,  sem  olvidar  que  o  próprio  STF  tem 

entendimento  de  que  somente  norma  de  direito  interno  podem  dispor  a  respeito  de 

prescritibilidade ou imprescritibilidade (Ext 1362).

Também não há melhor sorte no campo contratual. Do citado Acordo de Solução 

Amistosa da CIDH, referido pelo MPF,  no plano penal, extrai-se apenas o compromisso do 

Brasil de dar cumprimento aos “mandados de prisão em desfavor dos acusados” (item II do 

Acordo  –  f.  780-v),  assim,  não  há  qualquer  compromisso  desta  Nação  Brasileira  em 

reconhecer,  especificamente,  a  imprescritibilidade  das  condutas  denunciadas,  tendo  como 

fundamento  a  citada  solução  amistosa.  Ainda  que  existisse  tal  compromisso  contratual 

internacional, somente haveria aplicabilidade prática quando incorporado às normas penais por 

lei formal, acaso superado o entendimento da Suprema Corte no sentido de que apenas normas 

de direito interno podem dispor a respeito de prescrição penal e, logicamente, para condutas 

posteriores, sem violar a garantia constitucional da irretroatividade de lei penal mais gravosa.
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b)        Violação à garantia fundamental constitucional da irretroatividade da lei penal mais  

gravosa ao réu

Mesmo que fosse superada a questão da inexistência de lei formal estabelecendo 

a imprescritibilidade penal dos delitos denunciados, já que a CIDH não contempla essa regra, 

considerando que o Decreto n. 678 entrou em vigor apenas em novembro de 1992, verifica-se 

que a  sua vigência é  posterior aos  fatos  em apuração -  ocorridos  no  ano de 1989,  não 

podendo a eles ser aplicado.

Saliente-se que a  própria  Convenção Interamericana sobre Direitos  Humanos 

dispõe, em seu artigo 9, que não se pode impor pena mais grave que a aplicável no momento  

da perpetração do delito, do que se extrai que qualquer legislação de direito material posterior 

aos fatos que prejudique a situação do réu não pode a ele ser aplicada, no que se inclui, por  

certo, o tema da imprescritibilidade:

ARTIGO 9

Princípio da Legalidade e da Retroatividade

Ninguém pode ser condenado por ações ou omissões que, no momento em 

que forem cometidas, não sejam delituosas, de acordo com o direito aplicável. 

Tampouco se pode impor pena mais grave que a aplicável no momento da 

perpetração do delito.  Se depois  da  perpetração  do  delito  a  lei  dispuser  a 

imposição de pena mais leve, o delinqüente será por isso beneficiado.

Em resumo, não há qualquer sentido em dar aplicabilidade a uma regra não 

disposta expressamente (ou mesmo referencialmente) na Convenção Interamericana de Direitos 

Humanos  (imprescritibilidade),  superando regra  expressa  do  mesmo tratado,  que  impede  a 

retroatividade de lei penal mais gravosa.
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Saliente-se  que  a  Declaração  Americana  dos  Direitos  e  Deveres  do  Homem 

(OEA, abril de 1948) e a Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, dezembro de 

1948), por se tratarem de declarações e não de tratados, não possuem efeito vinculante entre os 

seus signatários, embora tenham servido de inspiração e orientação para a elaboração de nossa 

Constituição Federal,  razão pela  qual  os dispositivos  delas constantes  em nada amparam a 

pretensão do Parquet Federal, até porque tal aplicabilidade violaria a exigência de lei formal e 

interna pelo STF, quando a matéria é prescrição penal.

No mesmo sentido encontra-se a aventada jurisprudência da CIDH, já que não 

ostenta o quilate de lei formal, exigido pela norma constitucional, e a condição de lei interna,  

essa sob a ótica do Supremo Tribunal Federal.

c)        Violação à garantia constitucional da taxatividade da norma penal

A adoção  da  tese  da  imprescritibilidade  dos  delitos  decorrentes  de  “graves  

violações  a  direitos  humanos”,  da  forma  como  pretendida  pelo  MPF,  além de  ofender  o 

princípio da estrita legalidade (art. 5º, XXXIX, da CF/88), e da irretroatividade da penal mais 

gravosa ao réu (art. 5º, XL, da CF/88), também viola o princípio da taxatividade, decorrente 

daquele,  segundo  o  qual,  não  basta  existir  uma lei  que  defina  uma  conduta  como crime, 

devendo a norma incriminadora ser clara e compreensível, de modo que possibilite ao cidadão 

a real consciência da conduta que o Estado pretende punir.

Claus Roxin[5], citado por Cezar Roberto Bitencourt[6], sintetiza a questão:

“[...] uma lei indeterminada ou imprecisa e, por isso mesmo, pouco clara não 

pode  proteger  o  cidadão  da  arbitrariedade,  porque  não  implica  uma 

autodeterminação do jus puniendi  estatal,  ao qual  possa recorrer.  Ademais, 

contraria o princípio da divisão de poderes, porque permite ao juiz realizar a  
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interpretação que quiser, invadindo, dessa forma, a esfera do legislativo.”

In casu, “graves violações a direitos humanos” é expressão por demais genérica, 

sem permitir a adequada certeza ao cidadão se a conduta por ele praticada se enquadra naquele 

conceito, o que gera um alto grau de insegurança jurídica. Ou seja, ainda que ultrapassadas as 

fases acima já analisadas (superioridade da Constituição Federal de 1988, estrita legalidade 

penal e irretroatividade da norma penal para prejudicar o réu), verifica-se que ainda faltaria a 

certeza da descrição dos fatos delituosos que se pretende tornar imprescritíveis.

A imprecisão  da  conduta  que  se  almeja  tratar  com  maior  rigor,  tornando-a 

imprescritível, atribui ao julgador a realização de juízo de valor em cada caso posto à análise, o 

que  ofende,  dentre  outros,  o  princípio  da  estrita  legalidade,  da  igualdade  e  da  segurança 

jurídica. 

In  casu,  conceder  imprescritibilidade  penal  à  tentativa  de  homicídio  e  à 

exploração de trabalho análogo a de escravo – ora denunciados, com base na escolha do juiz, 

ao dar aplicabilidade material à expressão “graves violações a direitos humanos”, obrigaria a 

impor essa mesma ilimitada ação punitiva do Estado a outras condutas tão ou mais graves, 

como homicídio  qualificado  consumado,  latrocínio,  extorsão  mediante  sequestro.  Enfim,  a 

estratégia de tornar imprescritíveis condutas à escolha do julgador, além de promover enorme 

insegurança jurídica, por ausência de uma taxatividade penal mínima, levaria a maximização da 

lei penal, a ponto de tornar regra aquilo a Constituição Federal estabeleceu como exceção – a 

imprescritibilidade penal,  sem desconsiderar  a  indevida intromissão do Poder  Judiciário  na 

esfera das competências do Poder Legislativo, a quem cabe estabelecer as regras penais.

4.        Síntese Conclusiva

Desta feita, diante dos fundamentos acima expendidos, concluo que se aplica o 
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instituto da prescrição ao presente caso, afastando a imprescritibilidade suscitada pelo MPF, 

frente à ausência dos requisitos legais e violação às garantias constitucionais fundamentais dos 

acusados.

Os delitos descritos na peça inicial acusatória – art. 149 e art. 121, §2º, I e IV, c/c 

art. 14, II, todos do CP, possuem a pena máxima abstratamente fixada em 08 (oito) e 20 (vinte)  

anos,  respectivamente,  prescrevendo  em 12  (doze)  e  20  (vinte)  anos  a  pretensão  punitiva 

estatal, nos termos do art. 109, III e I, do Código Penal. Considerando que desde a data da 

sentença de pronúncia (21.10.1997) até a presente data já se passaram mais de vinte anos, 

impõe-se a declaração da prescrição de pretensão punitiva.

5.        Dispositivo

Ante o exposto,  declaro extinta a punibilidade de  Augusto Pereira Alves, 
José Gomes de Melo e Carlos “de tal”, em face da ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva, com espeque no art. 61, caput, do CPP, e nas disposições combinadas dos artigos 107, 

IV, e 109, I e III, ambos do Código Penal.

Transitada em julgado, proceda-se às anotações e comunicações pertinentes.

Após, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 

(Assinada digitalmente)
MARCELO HONORATO

Juiz Federal
VMPG
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