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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0001549-12.2012.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante LUCIANE 
LIMA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO.

ACORDAM, em 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "de ofício, declararam extinta a 
punibilidade de Luciane Lima da Silva, com fundamento no art. 107, inciso IV, c. c. 
os arts. 109, inciso V, 110, § 1º, todos do Código Penal. v.u.", de conformidade com 
o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto), CARLOS MONNERAT E ANDRADE 
SAMPAIO.

São Paulo, 14 de dezembro de 2017.

AMARO THOMÉ
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0001549-12.2012.8.26.0168
Apelante: Luciane Lima da Silva 
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Dracena
Voto nº 13.869

VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL – 
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA 
PRETENSÃO PUNITIVA – DECURSO DE MAIS DE 
04 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA 
E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – EXTINÇÃO DA 
PUNIBILIDADE – RECURSO PROVIDO – 
PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO.

Cuida-se de apelação interposta por Luciane 

Lima da Silva contra a r. sentença de fls. 289/294, que a 

condenou pela prática do crime tipificado no artigo 184, § 2º, do 

Código Penal, ao cumprimento de 02 anos de reclusão, em 

regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, no piso 

legal. A pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas 

de direitos consistentes em prestação pecuniária e prestação de 

serviços à comunidade. 

A defesa pleiteia a absolvição por atipicidade 

da conduta, erro de proibição ou aplicação do princípio da 

adequação social. Subsidiariamente, requer a redução da pena 

pecuniária ao valor mínimo legal (fls. 313/320).

O recurso foi contrarrazoado pelo Ministério 

Público (fls. 322/324).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou 

pela extinção da punibilidade em razão da prescrição da 
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pretensão punitiva (fls. 330/331).

É o relatório.

De fato, impõe-se o reconhecimento da 

prescrição da pretensão punitiva, vez que se trata de matéria de 

ordem pública, devendo ser conhecida a qualquer tempo ou grau 

de jurisdição.

Tendo em vista que não há recurso do 

Ministério Público, incide à espécie o art. 110, § 1º, do Código 

Penal.

A inicial acusatória foi recebida em 01 de 

novembro de 2012 (fl. 135) e a sentença foi publicada em 12 de 

maio de 2017 (fl. 295).

Deste modo, é de rigor o reconhecimento da 

prescrição da pretensão punitiva, uma vez que a pena imposta 

não excede a 02 anos e, assim, o lapso prescricional é de 04 anos 

(art. 109, inc. V, do CP), que se verificou ter transcorrido entre os 

marcos mencionados acima. 

De rigor, portanto, o reconhecimento da 

extinção da punibilidade da apelante, pela ocorrência da 

prescrição da pretensão punitiva, prejudicado o exame do 

restante do mérito recursal.

Ante o exposto, de ofício, declaro extinta a 

punibilidade de Luciane Lima da Silva, com fundamento no art. 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0001549-12.2012.8.26.0168 -Voto nº 4

107, inciso IV, c. c. os arts. 109, inciso V, 110, § 1º, todos do 

Código Penal.

AMARO THOMÉ

Relator
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