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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
0008813-43.2004.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante 
FERNANDO CUNHA FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM do 
recurso defensivo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
PAULO ROSSI (Presidente) e JOÃO MORENGHI.

São Paulo, 13 de junho de 2018.

MARCELO GORDO

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

APELAÇÃO Nº 0008813-43.2004.8.26.0562 SANTOS VOTO Nº 11002  2/7

APELAÇÃO nº 0008813-43.2004.8.26.0562

APELANTE: FERNANDO CUNHA FERREIRA 

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

ASSISTENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO: ESTORIL DISTRIBUIDORA DE 

VEÍCULOS LTDA.

COMARCA: SANTOS

VOTO Nº 11002

Apropriação indébita – Sentença 

condenatória que extinguiu a punibilidade do 

réu, pela prescrição da pretensão punitiva – 

Apelo defensivo voltado à absolvição – 

Trânsito em julgado para a Justiça Pública – 

Reconhecimento da prescrição que torna 

prejudicada a análise das teses cogitadas – 

Recurso defensivo que carece de interesse 

recursal, conforme entendimento do C. STJ e 

desta E. Câmara – Recurso defensivo não 

conhecido.

Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls. 1112/1137) que 

condenou o réu Fernando Cunha Ferreira como incurso no art. 168, § 1º, III, por 

oito vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, às penas de 01 (um) ano, 09 

(nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, e 17 (dezessete) dias-

multa, no menor valor unitário; a seguir, declarou extinta a punibilidade do réu, com 

fundamento no art. 109, V, 110, §1º, e 107, IV, todos do Código Penal.

Inconformado, apela o increpado (fls. 1152/1197). Suscita, 

preliminarmente, nulidade do laudo pericial apresentado, porquanto elaborado com 

lastro em documentos suscetíveis de manipulação pela vítima. Invadindo o mérito, 

busca a absolvição; sustenta para tanto que não houve comprovação de que a 
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conduta praticada constitua infração penal.

Respondido o recurso (fls. 1211/1216 e 1224/1232), opinou a douta 

Procuradoria Geral de Justiça pelo não conhecimento do apelo (fls. 1236/1239).

É o relatório.

O recurso não deve ser conhecido.

Isto porque, como dito, o sentenciante reconheceu a extinção da 

punibilidade do acusado, pela prescrição da pretensão punitiva, a eliminar qualquer 

efeito de condenação. Desta feita, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença 

combatida para o Ministério Público (certidão cartorária de fl. 1140) e para o 

Assistente da Acusação (cf. fl. 1149), forçoso concluir pela inexistência de interesse 

para a interposição do recurso de apelação que ora se examina.

Com efeito, uma vez declarada extinta a punibilidade, nos termos do art. 

107, IV, do Código Penal, mostra-se patente a falta de interesse do recorrente em 

obter a absolvição por insuficiência probante ou por não constituir o fato infração 

penal, em razão dos amplos efeitos do reconhecimento deste instituto.

A propósito: 

"Julgada extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, 

inclusive intercorrente ou retroativa, já não se pode discutir, em qualquer instância, 

sobre o mérito do processo. Isto porque tem ela amplos efeitos, eliminando toda a 

carta jurídica da sentença e extinguindo qualquer consequência desfavorável ao 

acusado, de modo que o condenado adquire o status de inocente, para todos os 

efeitos legais. Prepondera, aliás, o interesse social, de ordem pública, sobre a 

pretensão de inocência expressa procurada pelo acusado." (Manual de Direito 

Penal, Julio F. Mirabete, 25ª Edição, Editora Atlas, São Paulo 2009, Vol. 1, pág. 

443)

E, respeitados os entendimentos em contrário  no sentido de que, em 

situações tais, em que reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição in 
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concreto, ou seja, decorrente da pena aplicada, a existência de juízo condenatório 

conduz ao interesse da defesa em ver modificada a decisão, já que, nesta hipótese, 

poder-se-ia cogitar de efeitos extrapenais em prejuízo do réu  prevalece, nos 

Tribunais Superiores, posição pelo óbice ao acesso recursal, porquanto tal parte da 

premissa de que o reconhecimento da prescrição impõe a consecução de amplos 

efeitos.

Nessa toada o entendimento do C. STJ:

“PROCESSO PENAL. CRIME LICITATÓRIO. EX-
PREFEITO E ATUAL GOVERNADOR DE ESTADO. 
SENTENÇA. APELO ENCAMINHADO PARA 
JULGAMENTO DESTA CORTE. EXTINÇÃO DA 
PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PENA 
IN CONCRETO . APELAÇÃO COM A FINALIDADE DE 
BUSCAR A ABSOLVIÇÃO DO RÉU. ALEGAÇÃO DE 
ATIPICIDADE DA CONDUTA. FALTA DE 
INTERESSE EM RECORRER. EXTINÇÃO DA 
PUNIBILIDADE QUE APAGA TODOS OS EFEITOS 
DA CONDENAÇÃO. Segundo reiterado entendimento 
jurisprudencial, tanto desta Corte quanto do Supremo 
Tribunal Federal, a extinção da punibilidade pela 
prescrição da pretensão punitiva apaga todos os efeitos 
da condenação, devendo-se, por isso, considerar a 
apelação do réu inadmissível por falta de interesse 
recursal, mesmo que a defesa objetive a absolvição pela 
atipicidade da conduta a ele imputada. Apelação não 
conhecida. (negritou-se)
(STJ, AÇÃO PENAL Nº 688 - RO (2011/0281809-0), Rel. 
Ministro MASSAMI UYEDA, Rel. para Acórdão Ministra 
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,CORTE 
ESPECIAL, julgado em 21/11/2012, DJe 04/04/2013)

E ainda:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA 
PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA PELO 
TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DO INTERESSE-
UTILIDADE DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva 
apaga todos os efeitos da condenação, o que evidencia a 
ausência do interesse-utilidade do recurso especial 
interposto.
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2. No caso, havendo o Tribunal a quo dado provimento ao 
recurso de apelação interposto pelo Ministério Público 
estadual para condenar o agravante e, no entanto, 
reconhecido a prescrição da pretensão punitiva, destaca-
se a ausência do interesse recursal.
3. Agravo regimental não provido.” (negritou-se)
(STJ, AgRg no REsp 1369218/SP, Rel. Ministro ROGERIO 
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 
19/11/2015, DJe 03/12/2015)

E o posicionamento preponderante nos Tribunais Superiores não destoa, 

outrossim, do entendimento adotado por esta E. Câmara:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - 
CONDENADO A PENA DE DOIS ANOS, SUBSTITUÍDA 
POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - PRESCRIÇÃO DA 
PRETENSÃO PUNITIVA - MATÉRIA DE ORDEM 
PÚBLICA QUE PREJUDICA O EXAME DO MÉRITO - 
TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO 
PÚBLICO - DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A DOIS 
ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA 
DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA R. SENTENÇA, RÉU 
MENOR DE IDADE NA ÉPOCA DOS FATOS.” 
(TJSP, Apelação nº 990.09.238538-0, Relator(a): Paulo 
Rossi; Comarca: Bebedouro; Órgão julgador: 12ª Câmara de 
Direito Criminal; Data do julgamento: 10/02/2010)

No mesmo sentido caminha a corrente amplamente majoritária desta 

Corte, conforme arresto abaixo colacionado, no qual destacados, ainda, diversos 

julgados do STJ de idêntico teor:

“(...) O presente recurso não comporta conhecimento, 
pois, uma vez reconhecida a prescrição da pretensão 
punitiva, carece o acusado de interesse recursal na 
interposição de apelação, ainda que voltada absolvição 
por insuficiência probatória.
Nesse sentido, confira-se precedentes dos Tribunais 
Superiores: 
“1. A jurisprudência dessa Corte é no sentido de que 
'consumada a prescrição da pretensão punitiva do 
Estado, não mais se discutem as questões pertinentes ao 
fundo da controvérsia que se instaurou no âmbito do 
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processo penal de conhecimento, eis que a ocorrência 
dessa típica questão preliminar de mérito impede que o 
órgão judiciário competente prossiga no exame da causa 
penal, por não mais subsistir o próprio objeto da 
persecutio criminis in judicio' (AI 795.670, Rel. Min. 
Celso de Mello). 
2. Ainda nessa linha, vejam-se o AI 528.695 AgR, Rel. Min. 
Gilmar Mendes, e, em sede de habeas corpus, o HC 115.098, 
Rel. Min. Luiz Fux. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(STF ARE 940489 AgR, Relator Min. ROBERTO 
BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/04/2016, 
publicado em 09-05-2016). 
“1. A teor de entendimento jurisprudencial consolidado neste 
Tribunal, inclusive da sua Corte Especial, 'a extinção da 
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva apaga 
todos os efeitos da condenação, devendo-se, por isso, 
considerar a apelação do réu inadmissível por falta de 
interesse recursal, mesmo que a defesa objetive a 
absolvição pela atipicidade da conduta a ele imputada.' 
(APn 688/RO, rel. p/ acórdão Min. Maria Thereza de Assis 
Moura, Corte Especial, DJe 04/04/2013). 
2. No caso, tendo o Tribunal de origem extinto a 
punibilidade da ora agravante, em face da prescrição da 
pena em concreto, sobressai cristalina a ausência do seu 
interesse recursal. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(STJ AgRg no AREsp 638.361/SP, Rel. Ministro GURGEL 
DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2015, 
DJe 25/08/2015). 
“A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no 
sentido de que, uma vez declarada extinta a punibilidade 
pela prescrição da pretensão punitiva estatal, não há 
interesse recursal da parte. 
2. Agravo regimental não provido.” 
(STJ AgRg no AREsp 499.299/SP, Rel. Ministro ROGERIO 
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 
18/09/2014, DJe 02/10/2014). 
“1. Reconhecida a extinção da punibilidade pela 
prescrição da pretensão punitiva do Estado, não há 
interesse recursal porque a prescrição desfaz todos os 
efeitos da condenação. 2. Agravo regimental improvido.” 
(STJ AgRg no Ag 1203646/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO 
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2012, 
DJe 17/09/2012). (...)”
(TJSP, Apelação nº 0003843-56.2007.8.26.0477, Relator(a): 
Xavier de Souza; Comarca: Praia Grande; Órgão julgador: 
11ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 
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28/09/2016; Data de registro: 05/10/2016)

Desta feita, por falecer ao réu, no presente caso, interesse em interpor o 

recurso, fica prejudicada, pelo meu voto, qualquer discussão decorrente do evento 

penal ou mesmo da imputação penal.

Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso defensivo.

MARCELO GORDO

Relator
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