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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido 
Estrito nº 0092099-19.2012.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é 
recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado 
NELSON APARECIDO MOREIRA DA SILVA.

ACORDAM, em 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso 
para decretar a nulidade da decisão recorrida, determinando-se o prosseguimento 
normal do feito até final julgamento. 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 EDISON BRANDÃO.

São Paulo, 19 de junho de 2018.

IVANA DAVID

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Recurso Em Sentido Estrito nº 0092099-19.2012.8.26.0050

Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo 
Apelado: NELSON APARECIDO MOREIRA DA SILVA
Comarca: São Paulo
Voto nº 13317 

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO  APROPRIAÇÃO 

INDÉBITA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE  

PRESCRIÇÃO ANTECIPADA  IMPOSSIBILIDADE  

AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 438 DO E. STJ  DECISÃO REFORMADA  

RECURSO PROVIDO.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo 

Ministério Público, contra r. decisão proferida às fls. 165/167, e mantida à 

fl. 195, pela MMª. Juíza de Direito, Dra. Carla de Oliveira Pinto Ferrari, 

que extinguiu a punibilidade de NELSON APARECIDO MOREIRA DA 

SILVA, reconhecendo e declarando a prescrição antecipada.

Sustenta a acusação, em apertada síntese, 

impossibilidade do reconhecimento da extinção da punibilidade pela 

ocorrência da prescrição, na modalidade antecipada, ante a inexistência de 

previsão legal a respeito da denominada “prescrição virtual”, pois contraria 

entendimento doutrinário e jurisprudencial, conforme, inclusive, 

cristalizado na Súmula 438, do Superior Tribunal de Justiça (fls. 171/176).

Contrariado o recurso (fls. 190/193), manifestou-se a 
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douta Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento (fls. 200/206), vindo 

os autos conclusos a esta Relatoria em 23 janeiro de 2018.

É o relatório.

O recorrido foi denunciado pela prática do crime 

descrito no artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal porque, segundo 

consta de denúncia, no mês de fevereiro de 2006, em hora incerta, na 

cidade e comarca de São Paulo, NELSON APARECIDO MOREIRA DA 

SILVA, aproveitando-se de sua profissão de Advogado, apropriou-se da 

quantia de R$ 31.080,13 (trinta um mil e oitenta reais), pertencente à vítima 

Giberto Plati.

Segundo apurado, a vítima contratou os serviços do 

denunciado para ingressar com ação no Juizado Cível Federal, buscando a 

revisão de benefícios previdenciários e, para tanto, lhe foi outorgado 

procuração ao denunciado. A ação foi proposta e o pedido da vítima foi 

acolhido, havendo, pois a condenação do I.N.S.S. ao pagamento dos valores 

devidos. Instado, o I.N.S.S. efetuou o pagamento de R$ 31.080,13 (trinta 

um mil e oitenta reais) diretamente na conta bancária do denunciado, ora 

recorrido.

O ofendido, tomando conhecimento do depósito, em 

que pese ter procurado o denunciado, nunca recebeu o que lhe era devido. 

O acusado não foi ouvido nos autos, apesar de ter sido regularmente 

intimado pela autoridade policial.
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Pela r. sentença de fls. 165/167, a Magistrada 

reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal pelo 

decurso do tempo e declarou extinta a punibilidade de Nelson Aparecido 

Moreira da Silva, com fundamento no artigo 107, inciso IV, primeira 

figura, c.c. artigo 109, inciso V, e artigo 110, caput, todos do Código Penal.

Com todo respeito à conclusão exarada pela douta 

Magistrada a quo, a r. decisão prolatada, no que concerne à decisão atacada, 

deve ser reformada.

Inicialmente, esta subscritora não ignora a divergência 

doutrinária e jurisprudencial que existe acerca do tema, muito menos a 

validade dos argumentos exarados na r. decisão hostilizada.

Contudo, tal argumentação, embora possua validade 

sob o ponto de vista acadêmico, não encontra respaldo legal.

Isso porque, temos que a prescrição é a perda do direito 

de punir do Estado pelo não exercício da ação penal em determinado 

período de tempo. Legalmente, ela pode ser verificada de duas formas: pela 

pena in abstracto ou pela pena in concreto, ou seja, pelo máximo da pena 

prevista no preceito secundário do tipo ou pela reprimenda concretamente 

aplicada na condenação.

Todavia, por força de criação jurisprudencial e, 
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especialmente, doutrinária surge uma terceira forma de reconhecimento da 

causa extintiva da punibilidade, a chamada “prescrição virtual ou 

antecipada”, que leva em conta a pena a ser possivelmente aplicada ao réu 

por ocasião da sentença, em verdadeiro juízo de prognose, o que é 

absolutamente vedado.

Ora, tal conclusão revela-se eminentemente cingida a 

um campo hipotético, correndo-se o risco de se proceder por um indevido 

prejulgamento, principalmente quando o magistrado reconhece tal 

modalidade prescricional considerando, para tanto, o cálculo sobre a pena 

mínima prevista para o delito, sem considerar outros elementos sejam 

objetivos ou subjetivos que possam influenciar na dosimetria da pena, 

especialmente aqueles previstos no artigo 59 do Código Penal.

Mas não é só, como assente nas posições dominantes 

dos Tribunais superiores, além da falta de previsão legal, argumenta-se, 

ainda, de forma contrária à tal modalidade prescricional, que seu 

reconhecimento representa afronta ao princípio da presunção da não 

culpabilidade.

“PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. Inexiste norma legal que, 

interpretada e aplicada, viabilize assentar a prescrição da pretensão 

punitiva considerada possível sentença condenatória” (STF. 1ª Turma. 

Inq 3574 AgR/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 2/6/2015).

De qualquer modo, a Súmula 438, do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça definiu de vez a matéria ao dispor que: “É inadmissível 

a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Recurso Em Sentido Estrito nº 0092099-19.2012.8.26.0050 -Voto nº 13317 6

fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte 

do processo penal”.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para 

decretar a nulidade da decisão recorrida, determinando-se o prosseguimento 

normal do feito até final julgamento.

IVANA DAVID
Relatora
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