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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0002668-04.2015.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante MARCOS 
DONIZETI BASILIO, 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: "JULGARAM EXTINTA A PUNIBILIDADE DO 
RÉU, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 107, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL, 
FICANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO. V.U.", de conformidade com o 
voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO 
COELHO (Presidente) e COSTABILE E SOLIMENE.

São Paulo, 19 de abril de 2018

MÁRCIO EID SAMMARCO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 156
APELAÇÃO Nº 0002668-04.2015.8.26.297
COMARCA: 4ª Vara  Jales
APELANTE: Marcos Donizeti Basilio
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: Dra. Maria Paula Branquinho Pini

APELAÇÃO CRIMINAL  Embriaguez ao volante e desacato (artigo 306, 
caput, e §1º, inciso I, da Lei nº 9.503/1997, e artigo 331 do Código Penal, 
na forma do artigo 69 deste mesmo diploma legal)  Sentença condenatória 
 Defesa alega, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva. No 

mérito, pede a absolvição do acusado, com fundamento no artigo 386, 
inciso VII, do Código de Processo Penal  Reconhecimento, no entanto, da 
extinção da punibilidade com fundamento na prescrição da pretensão 
punitiva, com base nas penas aplicadas  Trânsito em julgado para acusação 
 Menoridade relativa do réu  Prazo prescricional de 1 (um) ano e 6 (seis) 

meses, com base nas penas individualmente aplicadas  Lapso temporal 
entre a publicação da r. sentença condenatória e o julgamento deste recurso 
superior a 1 (um) ano e 6 (seis) meses  Soma pelo concurso material 
desconsiderada para fins de prescrição  Artigo 119 do Código Penal - 
Prescrição da pretensão punitiva estatal  Extinção da punibilidade 
reconhecida  Mérito do recurso prejudicado.

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de 

MARCOS DONIZETI BASÍLIO contra a r. sentença de fls. 99/106, que o 

condenou, pela prática dos crimes previstos no artigo 306, caput e §1º, inciso 

I, da Lei nº 9.503/1997 e artigo 331 do Código Penal, na forma do artigo 69 

deste diploma legal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 1 

(um) ano de detenção, em regime inicial aberto, 10 (dez) dias-multa, no valor 

unitário mínimo, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor 

pelo prazo de 2 (dois) meses, substituindo a pena privativa de liberdade por 1 

(uma) restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade, pelo prazo 

da pena corporal).
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Nas razões de fls. 126/133, a defesa alega, preliminarmente, 

a prescrição da pretensão punitiva, com fundamento nos artigos 107, inciso 

IV, 109, inciso VI,  e 115, todos do Código Penal.

No mérito, sustenta a necessidade de absolvição do 

acusado, por insuficiência de provas, em relação ao crime previsto no artigo 

306, caput e §1º, inciso I, da Lei nº 9.503/1997, tendo em vista a inexistência, 

nos autos, de provas no sentido de que o acusado tenha efetivamente causado 

perigo ou dano a quem quer que fosse. Quanto ao crime de desacato, defende 

a ausência de dolo em ofender os policiais, tendo em vista que estava 

embriagado no dia dos fatos.

Pede o provimento do recurso, a fim de que o acusado seja 

absolvido.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (fls. 

135/143).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não 

provimento do recurso (fls. 147/151).

É o relatório.

Deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do réu pela 

prescrição da pretensão punitiva, consideradas individualmente as penas em 

concreto.
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Conforme dispõe o artigo 110, §1º, do Código Penal, a 

prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a 

acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.

Conforme a certidão de fls. 109, a r. sentença transitou em 

julgado para a acusação. As penas impostas foram de 6 (seis) meses de 

detenção, em relação ao crime previsto no artigo 306, caput e §1º, inciso I, da 

Lei nº 9.503/1997, e de 6 (seis) meses de detenção, no tocante ao crime 

previsto no artigo 331 do Código Penal (fls. 105). Nos termos do artigo 109, 

inciso VI, do Código Penal, o lapso prescricional, no caso, é de 3 (três) anos, 

mas, considerando que o réu era menor de 21 (vinte e um) anos à data dos 

fatos (fls. 18), aplica-se o artigo 115, do Código Penal, reduzindo-se o prazo 

prescricional para 1 (um) ano e 6 (seis) meses.

Considerando que entre a data da publicação da r. sentença 

condenatória (23/06/2016  cf. fls. 112) e a data do julgamento deste recurso 

já transcorreu prazo superior a 1 (um) ano e 6 (seis) meses, consumou a 

prescrição.

Por fim, observo que, no caso de concurso de crimes, a 

extinção da punibilidade, inclusive quanto à ocorrência da prescrição, incide 

sobre a pena de cada um dos delitos, isoladamente, nos termos do artigo 119 

do Código Penal, desconsiderando-se, portanto, a soma pelo concurso 

material.

Ante o exposto, pelo meu voto, julgo EXTINTA A 
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PUNIBILIDADE do réu, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do 

Código Penal, ficando prejudicada a análise do mérito.

MÁRCIO EID SAMMARCO

                 Relator
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