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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0005971-77.2010.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que é apelante CLAUDIO 
DONIZETE AZARIAS, 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: "Declararam extinta a punibilidade 
de Claudio Donizete Azarias, com fundamento no art. 107, inciso IV, c. c. os arts. 
109, inciso VI, 110, § 1º, 119, todos do Código Penal, restando prejudicado o exame 
do mérito recursal.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 
acórdão.

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

São Paulo, 24 de maio de 2018.

AMARO THOMÉ
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0005971-77.2010.8.26.0272
Apelante: Claudio Donizete Azarias 
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Itapira
Voto nº 15.047

DESACATO, RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL – 
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA 
PRETENSÃO PUNITIVA – DECURSO DE MAIS DE 
03 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA 
E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – PENAS 
INFERIORES A 01 ANO DE DETENÇÃO - EXAME 
DO MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO. 

Cuida-se de apelação interposta por Claudio 

Donizete Azarias contra a r. sentença de fls. 199/204, que o 

condenou pela prática dos crimes tipificados nos artigos 129, 

caput, 329 e 331, na forma do art. 69, todos do Código Penal, ao 

cumprimento de 01 ano, 02 meses e 28 dias de detenção, em 

regime inicial semiaberto.

Ainda, a r. sentença absolveu o acusado da 

imputação pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo 

único, inc. III, do Código Penal, com base no art. 386, inc. VII, do 

CPP.

A defesa requer, preliminarmente, a 

declaração da extinção da punibilidade em razão da prescrição 

da pretensão punitiva. No mérito, postula a absolvição, alegando 

insuficiência de provas (fls. 232/235).

O recurso foi contrarrazoado pelo Ministério 
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Público (fls. 237/239).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou 

pelo desprovimento do recurso (fls. 250/252).

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.

O recebimento da inicial acusatória se deu em 

07 de novembro de 2012 (fl. 66) e a r. sentença foi publicada em 

03 de maio de 2016 (fl. 205).

Tendo em vista que a pena dos três delitos foi 

fixada em patamar inferior a 01 ano de detenção, assim como que 

o art. 119, do CP, estipula que “no caso de concurso de crimes, a 

extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, 

isoladamente”, é de rigor o reconhecimento da prescrição da 

pretensão punitiva, uma vez que o lapso prescricional de 03 anos 

(art. 109, inc. VI, do CP), transcorreu entre o recebimento da 

denúncia e a publicação da sentença. 

De rigor, portanto, o reconhecimento da 
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extinção da punibilidade do apelante, em relação a todos os 

delitos, pela ocorrência da prescrição, prejudicado o exame do 

restante do mérito recursal.

Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade 

de Claudio Donizete Azarias, com fundamento no art. 107, 

inciso IV, c. c. os arts. 109, inciso VI, 110, § 1º, 119, todos do 

Código Penal, restando prejudicado o exame do mérito recursal.

AMARO THOMÉ

Relator
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