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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0002690-46.2012.8.26.0498, da Comarca de Ribeirão Bonito, em que é apelante LUIZ 
FERNANDO BAPTISTA, 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: "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 Exmos. Desembargadores SÉRGIO 
COELHO (Presidente sem voto), COSTABILE E SOLIMENE E AMARO THOMÉ.

São Paulo, 17 de maio de 2018

MÁRCIO EID SAMMARCO

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0002690-46.2012.8.26.0498 - Ribeirão Bonito - VOTO Nº 125 -  2/4

VOTO Nº 125
APELAÇÃO Nº 0002690-46.2012.8.26.0498
COMARCA: RIBEIRÃO BONITO (VARA ÚNICA)
APELANTE: LUIZ FERNANDO BAPTISTA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: MARCELO LUIZ SEIXAS CABRAL

DESACATO  Sentença condenatória  Apelação da defesa  
Pleito absolutório e requerimento de redução de pena  
Preliminar de atipicidade da conduta  Reconhecimento, no 
entanto, da extinção da punibilidade com fundamento na 
prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada  
Trânsito em julgado para acusação  Prazo prescricional de 3 
anos com base na pena aplicada  Lapso temporal entre 
recebimento da denúncia e publicação da sentença 
condenatória superior a 3 anos  Prescrição da pretensão 
punitiva estatal  Extinção da punibilidade reconhecida  
Mérito do recurso prejudicado.

A sentença de fls. 166/169, cujo relatório é adotado, 

julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu como 

incurso no artigo 331, caput, do Código Penal, por duas vezes, na forma do 

artigo 70 do Código Penal, à pena de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de 

detenção no regime inicial semiaberto.

Apela o réu (fls. 190/201), alegando preliminarmente 

ausência de tipicidade da conduta descrita na denúncia e consequentemente a 

absolvição do réu. Sustenta não ser suficiente a condenação definitiva 

anterior para a fixação de regime mais gravoso e pede a redução da pena 

imposta, não sendo possível a aplicação da reincidência e dos maus 

antecedentes em concomitância. Requer, por fim, a substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos.
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O recurso foi regularmente processado e respondido (fls. 

203/204).

Opinou a D. Procuradoria de Justiça pelo desprovimento 

do recurso (fls. 209/212).

É o relatório.

Deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do réu 

pela prescrição da pretensão punitiva, considerada a pena em concreto.

Conforme dispõe o artigo 110, §1º, do Código Penal, a 

prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a 

acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.

Conforme a certidão de fls. 173, a r. sentença transitou em  

julgado para a acusação. A pena imposta foi de dez meses e quinze dias de 

detenção. Nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, o lapso 

prescricional, no caso, é de três anos, mas, considerando que o réu era menor 

de 21 (vinte e um) anos à data dos fatos (fls. 02 do apenso), aplica-se o artigo 

115 do Código Penal, reduzindo-se o prazo prescricional a um ano e meio. 

A publicação da r. sentença condenatória se deu em 20 de 

maio de 2016 ( fls. 169 ). Ocorre que, entre a data de recebimento da 

denúncia  15 de março de 2013 (fls. 62)  e a data de publicação da r. 

sentença condenatória, decorreu prazo superior a 1 ano e meio, efetivando-se, 

portanto, a prescrição. 
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Ante o exposto, pelo meu voto, julgo EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do réu, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do 

Código Penal, ficando prejudicada a análise do mérito. 

MÁRCIO EID SAMMARCO

                Relator 


