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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

0052942-10.2010.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CASSIO 

MARQUES PEREIRA, 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 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 Exmo. Desembargadores 

RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO 

GOUVÊA.

São Paulo, 21 de junho de 2018.

RACHID VAZ DE ALMEIDA
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 33075
Relatora: Rachid Vaz de Almeida
Apelação: 0052942-10.2010.8.26.0050
Apelante: Cassio Marques Pereira 
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo 
Assistente do Ministério Público: João Bitar Quero
Comarca: São Paulo
Juiz de 1ª Instância: Erica Regina Colmenero Coimbra Ponchio

EMENTA

  
APELAÇÃO CRIMINAL  APROPRIAÇÃO INDÉBITA - 
Prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto  
Extinção da punibilidade  Reconhecimento de ofício.

CÁSSIO MARQUES PEREIRA foi condenado a 

cumprir pena de um ano e quatro meses de reclusão, em regime 

aberto, mais o pagamento de treze dias-multa, pela prática do crime de 

apropriação indébita (fls. 380/386, declarada a fls. 388/389). 

Irresignado apela postulando o reconhecimento da 

prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente extinção da 

punibilidade do réu (fls. 409/412). 

Recurso contra-arrazoado (fls. 415/417).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se 

pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva extinguindo-se 

a punibilidade do réu (fls. 429/432).

É O RELATÓRIO. 
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Ocorreu a prescrição da pretensão punitiva em concreto, 

na modalidade retroativa.

A pena aplicada de um ano e quatro meses de reclusão 

tem prazo prescricional de quatro anos (artigo 109, V, do Código 

Penal), cujo lapso restou superado entre a data dos fatos1 (fls. 01  

21.10.2006) e a data do recebimento da denúncia (fls. 229  

14.02.2014).

Posto isto, dou provimento ao apelo defensivo para o fim 

de declarar a prescrição da pretensão punitiva, com a consequente 

extinção da punibilidade do réu Cássio Marques Pereira, nos termos 

do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

RACHID VAZ DE ALMEIDA

Relatora

1 Redação antiga, antes do advento da Lei 12.234/10. A impossibilidade de prescrição retroativa 
considerando-se lapso anterior ao recebimento da denúncia ou queixa não é aplicado ao caso em 
razão do crime ter sido cometido em data anterior à sua vigência. Trata-se, pois, de lei penal e que, 
portanto, não pode retroagir em desfavor do réu. 
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