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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
0005696-81.2009.8.26.0396, da Comarca de Novo Horizonte, em que é 
apelante CARLOS EDUARDO TEIXEIRA DE GODOY, é apelado 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 12ª Câmara Criminal Extraordinária do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Prejudicado o 
exame do mérito, declararam, de ofício, extinta a punibilidade do apelante 
Carlos Eduardo Teixeira de Godoy, ante a ocorrência da prescrição da 
pretensão punitiva retroativa, com fulcro no artigo 107, inciso IV, c.c. os artigos 
109, inciso V, e 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 
IVAN SARTORI (Presidente sem voto), ALEX ZILENOVSKI E LAURO 
MENS DE MELLO.

São Paulo, 14 de dezembro de 2017.

PAULO ROSSI
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0005696-81.2009.8.26.0396
Comarca de Novo Horizonte - 1ª. Vara Judicial
Apelante: Carlos Eduardo Teixeira de Godoy 
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
TJSP - 12ª CÂMARA CRIMINAL EXTRAORDINÁRIA
VOTO Nº 26.828

APELAÇÃO CRIMINAL  VIOLAÇÃO DE 
DIREITO AUTORAL  ARTIGO 184, § 2º, DO 
CÓDIGO PENAL)  PUGNA-SE PELA 
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA 
PROBATÓRIA OU PELA APLICAÇÃO DO 
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA  
RECURSO PREJUDICADO - 
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA 
PRESCRIÇÃO  MATÉRIA DE ORDEM 
PÚBLICA. Se, entre a data do recebimento da 
denúncia e da publicação da sentença, constata-se o 
transcurso de lapso superior ao exigido pela lei 
para a ocorrência da prescrição, deve ser 
declarada extinta a punibilidade do agente do 
delito.

Apelação prejudicada, reconhecendo-se, a 
prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

Vistos.

1  Trata-se de apelação interposta em favor de 

Carlos Eduardo Teixeira de Godoy, contra a r. sentença 

datada de 08 de março de 2016, do MM. Juiz de Direito da 

1ª Vara Judicial da Comarca de Novo Horizonte, que julgou 

procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime 
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tipificado no artigo 184, § 2º, do Código Penal, à pena de 

02 (dois) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-

multa, no piso, em regime inicial aberto, substituída por 

duas restritivas de direitos, sendo uma de prestação de 

serviços à comunidade por igual período e outra de 

prestação social alternativa consistente na entrega de 02 

cestas básicas com destinação social (fls. 176/181). 

A Defesa pugna pela absolvição por 

insuficiência probatória. Alternativamente, requer a 

aplicação do princípio da insignificância (fls. 207/210).

 Em contrarrazões, o Ministério Público 

sustentou o acerto da decisão e pugnou pelo não 

provimento do recurso (fls. 212/219).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo 

improvimento do apelo (fls. 227/233).

Este, em síntese, é o relatório.

2- Consta da denúncia que, no dia 20 de 

fevereiro de 2009, por volta das 09h, na rua Campos Sales, 

1083, Centro, na cidade e comarca de Novo Horizonte, 

Carlos Eduardo Teixeira de Godoy, tinha em depósito e 

expunha à venda, com intuito de lucro, cópias de 
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fonogramas (Cds e DVDs 'piratas'), produzidos ou 

reproduzidos com violação de direito autoral.

Conforme apurado, na data e local acima 

descritos, o denunciado tinha em depósito e expunha à 

venda 07 CDs e 13 DVDs, de autores e títulos diversos, não 

originais, denominados comumente 'piratas', conforme se 

verifica do laudo de fls. 08/18.

Contudo, policiais civis, em cumprimento de 

mandado de busca e apreensão expedido por este juízo, 

dirigiram-se até o local acima mencionado, onde 

surpreenderam o denunciado praticando os fatos acima 

mencionados, oportunidade em que os CDs e DVDs foram 

apreendidos e o denunciado conduzido até a Delegacia. 

O apelante foi denunciado em 23 de novembro 

de 2010 (fls. 01-D/02-D).

A denúncia foi recebida em 23 de dezembro de 

2010 (fls. 40). 

O apelante foi citado (fls. 44/45) e apresentou 

resposta à acusação (fls. 47/53).

Por sentença proferida em 22 de junho de 
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2011, o acusado foi absolvido sumariamente, com 

fundamento no artigo 397, inciso III, do CPP, ante a 

aplicação do princípio da insignificância (fls. 56/61).

Contra aludida decisão foi interposto recurso 

de apelação pelo Ministério Público (fls. 67/74) e contra-

arrazoado pela Defesa (fls. 78/82).

Por Acórdão proferido em 14 de março de 

2014, deram provimento ao recurso ministerial para cassar a 

decisão recorrida e determinar o prosseguimento da ação 

penal (fls. 104/112).

A sentença condenatória foi publicada em 

audiência, no dia 08 de março de 2016 (fls. 186) e transitou 

em julgado para o Ministério Público na mesma data (fls. 

181 e 187).

É a síntese dos fatos.           

O exame dos autos revela haver-se consumado 

a prescrição da pretensão punitiva do Estado, questão de 

ordem pública que incumbe ao juiz conhecer e declarar de 

ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, 

independentemente da fase na qual se encontre o processo, 

na forma do artigo 61 do Código de Processo Penal, ficando 
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prejudicado o exame do mérito com relação ao recurso 

interposto por Mauro Manoel José da Silva, por força do 

reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, em sua 

modalidade retroativa.

Neste sentido: 

"A prescrição é matéria de ordem pública e 

deve ser conhecida independentemente da vontade do réu, 

cuja declaração, com amplos e abrangentes efeitos, põe fim 

a demanda, apagando todo o acontecimento como se 

jamais tivesse existido, considerado o réu inocente com 

todos os seus corolários e obstruindo, por isso, a 

apreciação do meritum causae" (TACRIM-SP - AC - Rel. 

Ribeiro dos Santos - RT 646/299).

         Como é cediço, a prescrição penal 

retroativa, espécie regulada pelo "quantum" da pena fixada 

na sentença condenatória recorrível transitada em julgado 

para a acusação, ocorre com o decurso do prazo entre a data 

da consumação do delito e a do recebimento da denúncia, 

ou entre esta e a da sentença condenatória. Após a 

condenação, o prazo prescricional regula-se pela pena 

imposta, contado a partir do trânsito definitivo da decisão.

                        Conforme dispõe o artigo 110, § 1º, do Código 
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Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com 

trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena 

aplicada.

Dessa forma, entre a data do recebimento da 

denúncia (23/12/2010  fls. 40) e a publicação da r. 

sentença impugnada (08/03/2016 - fls. 186), transcorreu 

lapso superior a 04 (quatro) anos.

A pena imposta de 02 (dois) anos de reclusão 

prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, 

inciso V, do Código Penal.

De se observar que a sentença que absolveu 

sumariamente o acusado e o acórdão que determinou o 

prosseguimento do feito, não figuram como causas 

interruptivas da prescrição, previstas no artigo 117 do 

Código Penal.

Na hipótese foi ultrapassado o prazo 

prescricional estabelecido para a pena que foi imposta ao 

acusado, o que acarreta, compulsoriamente, na decretação 

da extinção da punibilidade do apelante, nos termos do 

artigo 107, IV, do Código Penal, c.c. os artigos 109, V, e 

110, § 1º, todos do Código Penal.
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Nesse sentido.

"PRESCRIÇÃO RETROATIVA - Pena concretizada na sentença - 

Lapso de tempo verificado entre o recebimento da denúncia 

e bem antes da sentença condenatória - Trânsito em 

julgado para a acusação - Extinção da punibilidade - 

Ocorrência -Provimento. É de ser reconhecida a prescrição 

retroativa da pretensão punitiva, pela pena em concreto 

inferior a quatro anos, quando, entre a data do recebimento 

da denúncia e, bem antes, a da publicação da sentença, 

com trânsito em julgado para a acusação, se verificou o 

lapso temporal superior a oito anos. Sendo a prescrição da 

pretensão punitiva matéria de ordem pública, ocorrido o 

prazo prescricional, opera-se em qualquer fase do processo 

e, por isso, deve ser reconhecida para, em conseqüência, 

ser decretada a extinção da punibilidade." (Rev. do FORO 

91/505 Des. Raphael Carneiro Arnaud - TJ-PB - 1993 - 

DATA DECISÃO 14/12/93  N PROCESSO 93.007269-9 - 

Apelação Criminal - ORG. JULG. 2a Câmara Cível - 

Capital).

                      A propósito:

                     "Julgada extinta a punibilidade pela 

prescrição da pretensão punitiva, inclusive intercorrente, 

não se pode discutir, em qualquer instância, sobre o mérito 
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do processo. Isto porque tem ela amplos efeitos, eliminando 

toda a carta jurídica da sentença e extinguindo qualquer 

conseqüência desfavorável ao acusado, de modo que o 

condenado adquire o status de inocente, para todos os 

efeitos legais Prepondera, aliás, o interesse social, de 

ordem pública, sobre a pretensão da inocência expressa 

procurada pelo Acusado" (Júlio Fabbrini Mirabete, 

Manual de Direito Penal São Paulo Saraiva, p 419).

Portanto, prejudicado o exame do mérito do 

recurso interposto, diante da prescrição da pretensão 

punitiva estatal, em sua modalidade retroativa.

3 - Ante o exposto, prejudicado o exame do 

mérito, declara-se, de ofício, extinta a punibilidade do 

apelante Carlos Eduardo Teixeira de Godoy, ante a 

ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, 

com fulcro no artigo 107, inciso IV, c.c. os artigos 109, 

inciso V, e 110, § 1º, todos do Código Penal.

                       Paulo Antonio Rossi

                                   Relator
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