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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 

3000771-56.2013.8.26.0620, da Comarca de Taquarituba, em que é apelante 

WILTON DA SILVA REIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

SÃO PAULO.

ACORDAM, em 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal 

de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram, de ofício, extinta 

a punibilidade do réu Wilton da Silva Reis, pela prescrição da pretensão punitiva, 

com fundamento nos artigos 107, inciso IV, primeira figura, 109, inciso VI, 110, § 

1º, 115 e 119, todos do Código Penal, prejudicada a análise recursal. V.U.", de 

conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. 

Desembargadores CARLOS BUENO (Presidente) e RACHID VAZ DE ALMEIDA.

São Paulo, 14 de junho de 2018

NELSON FONSECA JÚNIOR

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação s/Revisão nº 3000771-56.2013.8.26.0620

Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Taquarituba - SP

Apelante: Wilton da Silva Reis

Apelada: Justiça Pública

Juiz de 1ª Instância: Paulo Fernando Deroma de Mello

Voto nº 

APELAÇÃO CRIMINAL - RESISTÊNCIA E DESACATO - 
Sentença que aplica a pena de 11 (onze) meses de detenção, com 
trânsito em julgado para a acusação - Réu menor de 21 (vinte e 
um) anos ao tempo dos crimes - Decurso de lapso temporal 
superior a 01 (um) ano e 06 (seis) meses entre a data do 
recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença 
condenatória, bem como entre esta e a presente - Prescrição da 
pretensão punitiva - Ocorrência - Inteligência dos artigos 107, 
inciso IV, primeira figura, 109, inciso VI, 110, § 1º, 115 e 119, 
todos do Código Penal - Reconhecimento, de ofício, da extinção 
da punibilidade do réu, prejudicada a análise recursal.

Cuida-se de recurso de apelação da r. sentença de fls. 

145/149, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou 

o réu Wilton da Silva Reis como incurso nas penas dos artigos 329, caput, e 

331, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, a cumprir, em regime inicial 

semiaberto, 11 (onze) meses de detenção.

Inconformado, o réu apela buscando a absolvição por 

insuficiência de provas ou, ainda, por atipicidade de conduta, em razão da 

ausência de dolo (fls. 168/171).

O recurso foi recebido (fls. 162) e regularmente contrariado 

(fls. 173/175).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo 

desprovimento do apelo (fls. 186/188).

É o relatório.
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O apelante Wilton da Silva Reis foi condenado como incurso 

nas penas dos artigos 329, caput, e 331, na forma do artigo 69, todos do Código 

Penal, a cumprir, em regime inicial semiaberto, a pena total de 11 (onze) meses 

de detenção.

A r. sentença condenatória transitou em julgado para a 

acusação (fls. 182).

O prazo prescricional, no caso, é de 01 (um) ano e 06 (seis) 

meses, para cada crime isoladamente, nos termos do disposto nos artigos 109, 

inciso VI, 110, § 1º, 115 e 119, todos do Código Penal, já que o apelante era, ao 

tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos (fls. 04).

Assim, como entre a data do recebimento da denúncia 

(13/02/2014 - fls. 45/46) e a da publicação da r. sentença condenatória 

(05/05/2016 - fls. 150), bem como entre esta e a presente, já decorreu esse lapso 

liberatório, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do 

apelante, pela prescrição da pretensão punitiva, prejudicada a análise recursal.

Ante o exposto, julga-se, de ofício, extinta a punibilidade do 

réu Wilton da Silva Reis, pela prescrição da pretensão punitiva, com 

fundamento nos artigos 107, inciso IV, primeira figura, 109, inciso VI, 110, § 1º, 

115 e 119, todos do Código Penal, prejudicada a análise recursal.

            NELSON FONSECA JÚNIOR

          Relator
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