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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0011146-21.2005.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante ROGERIO 
BASTOS DA CUNHA, 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 Rogério Bastos da Cunha, com fundamento no art. 107, inciso IV, c. c. os arts. 
109, inciso V, e 110, § 1º, todos do Código Penal. V.U.", 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, 21 de junho de 2018.

AMARO THOMÉ
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0011146-21.2005.8.26.0048
Apelante: Rogerio Bastos da Cunha 
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Atibaia
Voto nº 15.636

APROPRIAÇÃO INDÉBITA  PRESCRIÇÃO DA 
PRETENSÃO PUNITIVA - DECURSO DE MAIS DE 
QUATRO ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA 
DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA, JÁ 
DESCONTADO O PERÍODO EM QUE O PROCESSO 
ESTEVE SUSPENSO - EXTINTA A PUNIBILIDADE 
DO RÉU - RECURSO PROVIDO.

Cuida-se de apelação interposta por Rogério 

Bastos da Cunha contra a r. sentença de fls. 396/411, que o 

condenou pela prática do crime tipificado no artigo 168, § 1º, 

inciso III, por duas vezes, na forma do artigo 71, ambos do 

Código Penal, ao cumprimento de 01 ano, 06 meses e 20 dias de 

reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 26 dias-multa, no 

piso. A pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas 

de direitos, consistentes em prestação pecuniária e de serviços à 

comunidade.

Em suas razões (fls. 447/453), a defesa pugna 

pela absolvição do acusado, por “falta de justa causa da ação 

penal”. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição 

da pretensão punitiva.

O recurso foi contrarrazoado (fls. 459/462).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 
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470/472) opinou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão 

punitiva.

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.

A inicial acusatória foi recebida em 23 de 

novembro de 2005 (fl. 33). O processo e o curso do prazo 

prescricional foram suspensos por r. decisão datada de 10 de 

setembro de 2007 (fls. 96/97). O curso normal do processo e o 

cômputo do prazo prescricional foram retomados em 20 de 

setembro de 2014, quando se efetivou a citação pessoal do 

acusado (fl. 132).

Pela r. sentença condenatória - publicada em 

23 de março de 2017 (fl. 414) -, foi cominada pena reclusiva 

inferior a dois anos, com o que, ausente recurso do Ministério 

Público para sua exasperação, se tem o prazo prescricional de 

quatro anos.

Ultrapassados, entre o recebimento da 
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denúncia e a r. determinação de suspensão, e entre a retomada 

do curso e a publicação da r. sentença, conforme bem observado 

pela i. Procuradora de Justiça, o prazo de quatro anos (cf. fl. 471), 

superior ao prazo prescricional.

De rigor, portanto, o reconhecimento da 

extinção da punibilidade do apelante, pela ocorrência da 

prescrição da pretensão punitiva.

Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade 

de Rogério Bastos da Cunha, com fundamento no art. 107, inciso 

IV, c. c. os arts. 109, inciso V, e 110, § 1º, todos do Código Penal.

AMARO THOMÉ

Relator
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