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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0004490-76.2005.8.26.0459, da Comarca de Pitangueiras, em que é apelante 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ROGERIO 
APARECIDO FAGUNDES.

ACORDAM, em 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram extinta a punibilidade, pela prescrição da 
pretensão punitiva, prejudicado o exame do mérito. 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), NEWTON NEVES E OTÁVIO 
DE ALMEIDA TOLEDO.

São Paulo, 12 de junho de 2018

LEME GARCIA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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16ª Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0004490-76.2005.8.26.0459
Comarca: PITANGUEIRAS
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado: ROGÉRIO APARECIDO FAGUNDES
Voto: 11347

Apelação. Apropriação indébita. Sentença absolutória. 
Recurso ministerial. Reconhecimento, de ofício, da extinção da 
punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva em 
abstrato. Artigo 168, caput, do Código Penal, que prevê como 
pena máxima cominada ao delito 04 anos de reclusão. Prazo 
prescricional de 08 anos. Menoridade relativa à época dos 
fatos que enseja a redução do prazo prescricional pela metade. 
Prazo prescricional de 04 anos. Decurso de lapso temporal 
superior a 04 anos desde a data do recebimento da denúncia. 
Prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Ocorrência.  
Inteligência dos artigos 107, inciso IV, primeira figura, 109, 
caput e inciso IV, e 115, todos do Código Penal. Prejudicada a 
análise do mérito recursal.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo 

Ministério Público contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de 

Direito Gustavo Müller Lorenzato, da Vara Única da Comarca de 

Pitangueiras, que absolveu ROGÉRIO APARECIDO FAGUNDES da 

imputação da prática do crime previsto no artigo 168, caput, do Código 

Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal (fls. 220/221).

Em razões de recurso, a Promotoria de Justiça 

requer a condenação do acusado como incurso no artigo 168, caput, do 

Código Penal, por entender suficientemente comprovados os fatos 

articulados na denúncia (fls. 222/226).

Em contrarrazões, manifesta-se a Defesa pelo 

não provimento do recurso da acusação (fls. 241/243).
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A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da 

lavra do Dr. Marcos Hideki Ihara, opina pelo não provimento do apelo 

ministerial (fls. 250/252).

É o relatório.

A análise do mérito recursal está prejudicada 

pela extinção da punibilidade do acusado, em razão do reconhecimento 

da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Importa constar que, por se tratar de matéria de 

ordem pública, a prescrição deve ser reconhecida de ofício, em qualquer 

fase do processo e em qualquer grau de jurisdição. 

O apelado foi denunciado porque, em tese, no 

dia 12 de outubro de 2005, por volta das 19h, na “Casa do Paraguaia”, 

próximo ao “Brejo do Júlio Preto”, apropriou-se de coisa alheia móvel 

de que tinha a posse ou detenção, consistente em 01 bicicleta da marca 

Monark, avaliada em R$ 100,00. 

Foi imputado ao apelado o delito previsto no 

artigo 168, caput, do Código Penal, que tem como pena máxima 

cominada 04 anos de reclusão, de maneira que o prazo prescricional é 

de 08 anos, nos termos do artigo 109, caput e inciso IV, do Código 

Penal. 

Contudo, constata-se que o apelado tinha 20 

anos de idade ao tempo do crime (fls. 09), de maneira que o prazo 

prescricional deve ser reduzido pela metade, nos termos do que dispõe 

o artigo 115, do Código Penal, ficando, portanto, em 04 anos.
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A denúncia foi recebida no dia 10 de maio de 

2007 (fls. 34) e, após o seu aditamento, houve novo recebimento em 

15 de julho de 2008 (fls. 46).  Cumpre salientar que não houve no 

curso do processo qualquer outro termo interruptivo ou de suspensão 

do prazo prescricional, haja vista que o acusado não compareceu à 

audiência designada para proposta de suspensão condicional do 

processo (fls. 34), foi regularmente citado (fls. 36v) e a prolação de 

sentença absolutória não constitui marco interruptivo para fins de 

prescrição.

Nota-se que, entre a data do recebimento da 

denúncia -  inclusive do seu aditamento -  e o presente julgamento 

transcorreram mais de 04 anos. 

Assim, considerando que desde a data do 

recebimento da denúncia já transcorreu lapso temporal superior a 04 

anos, deve ser reconhecida, de ofício, a prescrição da pretensão 

punitiva em relação ao crime imputado ao apelado, ficando prejudicada 

a análise do recurso ministerial. 

Posto isso, pelo meu voto, declaro, de ofício, 

extinta a punibilidade de ROGÉRIO APARECIDO FAGUNDES, pela 

ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no 

artigo 107, inciso IV, primeira figura, c.c. artigos 115 e 109, caput e 

inciso IV, todos do Código Penal, ficando prejudicada a análise do 

mérito do recurso ministerial.

LEME GARCIA

Relator
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