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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
0006147-38.2006.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante 
MARCELO AUGUSTO FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 8ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Reconheceram a prescrição 
punitiva retroativa e declararam extinta a punibilidade de Marcelo Augusto Ferreira, 
julgando prejudicado o exame do Apelo. V. U..", de conformidade com o voto do 
Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIS 
SOARES DE MELLO (Presidente) e EUVALDO CHAIB.

São Paulo, 5 de junho de 2018.

CARLOS MONNERAT

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0006147-38.2006.8.26.0291
Apelante: Marcelo Augusto Ferreira 
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada: Dra. Carmén Lúcia da Silva
Comarca: Jaboticabal
Voto nº 6.414

APELAÇÃO CRIMINAL. Apropriação indébita majorada 
em razão da profissão. Sentença condenatória. Defesa aduz, 
preliminarmente, a ocorrência de prescrição da pretensão 
punitiva. No mérito, almeja absolvição, alegando que a 
conduta por ele praticada não configurou o delito em tela, 
de modo que, em verdade, a responsabilidade seria das 
supostas vítimas. Alternativamente, que haja o 
redimensionamento da pena. 
Prejudicado o exame de mérito. Reconhecimento da 
prescrição retroativa da pretensão punitiva. Decorrido o 
prazo prescricional pela pena in concreto entre a data do 
fato e o recebimento da denúncia  Declarada extinta a 
punibilidade do réu.

Ao relatório da r. sentença, que se acolhe, acresço que 

MARCELO AUGUSTO FERREIRA restou condenado pela Juíza Dra. Carmén 

Lucia da Silva, da 1ª Vara Judicial da Comarca de Jaboticabal à pena de 02 (dois) 

anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 26 

(vinte e seis) dias-multa, como incurso no artigo 168, § 1º, inciso III, c.c. artigo 71, 

ambos do Código Penal. 

Irresignado com o desfecho da ação apela. Aduz, 

preliminarmente a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva. No mérito, almeja 

absolvição, alegando que a conduta por ele praticada não configurou o delito em 

tela, de modo que, em verdade, a responsabilidade seria das supostas vítimas. 

Alternativamente, que haja o redimensionamento da pena (cf. Razões Recursais de 

fls. 355/361). 
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Contrarrazões devidamente ofertadas às fls. 363/372, em que 

as premissas retromencionadas foram rebatidas. 

Regularmente processado o recurso, a douta Procuradoria 

Geral de Justiça manifestou-se pelo seu parcial provimento, a fim de reconhecer a 

atenuante concernente à confissão espontânea. 

Autos originalmente distribuídos para o culto Desembargador 

Dr. José Raul Gavião de Almeida em 06 de maio de 2016 e, posteriormente 

redistribuídos a este Relator em 31 de maio de 2017, por força da Resolução nº 

737/2016 e Ordem de Serviço 18/2017.

RELATADOS, passo a decidir.

O exame de mérito restou prejudicado em razão da prescrição.

Isso porque o ora Apelante foi condenado à pena de 02 (dois) 

anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, sendo a reprimenda 

exasperada em 1/3 (um terço) nos termos do artigo 71 do Código Penal, o que 

totalizou a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais o pagamento 

de 26 (vinte e seis) dias-multa.

Ocorre que o lapso prescricional a ser verificado no caso em 

tela é aquele disposto no artigo 109, inciso V, do Código Penal, ou seja, 04 (quatro) 

anos.

Isso porque em casos de pluralidade de delitos, a prescrição se 

regula pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da 

continuidade delitiva, conforme disposto no artigo 119 do Código Penal, que dispõe 

que “No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a 
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pena de cada um, isoladamente”.

Assim, para efeitos de contagem de prescrição retroativa, há 

de se tomar como base a pena privativa de liberdade sem o acréscimo da 

continuidade delitiva.

Desta forma, excluído o aumento, impõe-se a prescrição de 04 

(quatro) anos.

No presente caso, observando-se as datas dos cometimentos 

dos delitos (julho de 2005 a maio de 2006), o recebimento da denúncia (em 08 de 

julho de 2008) e a publicação da sentença condenatória (publicada em 21 de 

setembro de 2015), escoou por inteiro o prazo elencado no Estatuto Repressivo.

Logo, irremediavelmente prescrita a pretensão punitiva 

estatal, nos termos do artigo 110, § 1º do Código Penal.

Ante o exposto, reconheço a prescrição punitiva retroativa e 

declaro extinta a punibilidade de MARCELO AUGUSTO FERREIRA, 

julgando-se prejudicado o exame do apelo.

CARLOS MONNERAT
Relator 
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