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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0000322-52.2010.8.26.0654, da Comarca de Vargem Grande Paulista, em que é 
apelante EDER GONÇALVES DO NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Declararam extinta a punibilidade pela 
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, o que prejudica a análise do 
recurso defensivo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMARGO 
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E 
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.

São Paulo, 22 de maio de 2018. 

Newton Neves
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 36477
APEL.Nº: 0000322-52.2010.8.26.0654
COMARCA: VARGEM GRANDE PAULISTA
APTE...: EDER GONÇALVES DO NASCIMENTO
APDO...: MINISTÉRIO PÚBLICO

DESACATO  Prescrição da pretensão punitiva 
estatal  Condenação à pena de 10 dias-multa - 
Decurso de lapso de tempo superior a dois anos entre 
a data do recebimento da denúncia e da publicação da 
r. sentença penal condenatória  Extinção da 
punibilidade reconhecida de ofício  Recurso da 
defesa prejudicado  (voto nº 36477).*

A r. sentença de fls. 166/170, com 

relatório adotado, julgou procedente a ação penal 

para condenar EDER GONÇALVES DO NASCIMENTO a pena 

corporal de 10(dez) dias-multa, no valor mínimo 

legal, como incurso no art. 331, do Código Penal.

Apela o réu, por sua defensora e 

razões de fls. 211/215, buscando a absolvição pela 

atipicidade da conduta.

Recurso processado e respondido, com 

manifestação do Ministério Público, em ambas as 

instâncias, preliminarmente, a ocorrência da 

prescrição da pretensão punitiva e, no mérito, 

pleiteando o não provimento do pedido.

É o relatório.

Impõe-se o reconhecimento, de ofício, 

da extinção da punibilidade do réu pela ocorrência 

da prescrição retroativa, como bem apontado pelo 

órgão ministerial, restando prejudicado o apelo 

defensivo.
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Foi o acusado processado e condenado 

porque, segundo a denúncia, no dia 18 de abril de 

2009, na cidade de Vargem Grande Paulista, 

desacatou a funcionária pública, Mirian Paes no 

exercício de sua função.

A denúncia foi recebida em 19 de 

junho de 2011 (fls. 59). Todavia, como o réu não 

foi localizado, sendo realizada sua citação por 

edital, e nem compareceu ao processo ou constituiu 

advogado para sua defesa, foi determinada a 

suspensão do feito em 23 de agosto de 2012 (fls. 

80), nos termos do art. 366 do CPP. 

A ação penal, e o curso do prazo 

prescricional, só retomou seu andamento com a 

citação do apelante, ocorrida em 20 de janeiro de 

2016 (fls. 103). Posteriormente, a sentença penal 

condenatória foi publicada no dia 16/12/2016 (fls. 

172), impondo ao acusado a pena de 10 dias-multa. 

Não houve recurso por parte do Ministério Público.

Tendo sido aplicada apenas a pena de 

10 dias-multa e não havendo recurso ministerial 

para sua majoração, pela pena imposta está 

delimitado o prazo prescricional que se verifica 

em 02 anos, nos termos do art. 114, I, do Código 

Penal.

E, da análise dos autos, verifica-se 

que transcorrido lapso de tempo superior a dois 

anos entre a data do recebimento da denúncia 
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(19/06/2011) e a da publicação da sentença penal 

condenatória recorrível (16/12/2016), considerando 

ainda o período em que o processo ficou suspenso 

por força do art. 366 do CPP (de 23/08/2012 a 

20/01/2016), razão pela qual deve ser reconhecida, 

de ofício, a extinção da punibilidade do acusado 

pela ocorrência da prescrição retroativa.

Anote-se que a prescrição retroativa 

implica reconhecer extinta a própria pretensão de 

se obter uma decisão de mérito, rescindindo-se a 

condenação. Portanto, não impõe responsabilidade 

alguma ao acusado, não marca seus antecedentes e 

nem gera reincidência, assim como fica ele isento 

do pagamento de custas do processo.

Ante o exposto, com fundamento nos 

artigos 107, IV, 110, §1º e 114, I, todos do 

Código Penal, declara-se extinta a punibilidade 

pela ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva estatal, o que prejudica a análise do 

recurso defensivo.

É como voto.

Newton Neves

Relator
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