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 � A extinção da punibilidade pela prescrição, tendo em conta o benefício decorrente da 
senilidade (setenta anos) — idade completada no dia seguinte à sessão de julgamento, 
mas antes da publicação e da republicação do acórdão condenatório —, encontra resso-
nância na jurisprudência do STF, que preconiza deva ser considerado o benefício, ainda 
na pendência de embargos (...). A aplicação do art. 115 do CP reclama interpretação 
teleológica e técnica interpretativa segundo a qual não se pode tomar regra que visa a 
favorecer o cidadão de modo a prejudicá-lo, restringindo a extensão nela revelada. Há de 
tomar-se a idade do acusado, não na data do pronunciamento do juízo, mas naquela 
em que o título executivo penal condenatório se torne imutável na via do recurso (...).
[AP 516 ED, rel. p/ o ac. min. Luiz Fux, j. 5-12-2013, P, DJE de 1º-8-2014.]
 � Título executivo condenatório. Preclusão. Quadro a revelar a preclusão do título 

condenatório afasta a observância do refinanciamento de débito previsto na Lei 
11.941/2009.
[HC 110.459, rel. min. Marco Aurélio, j. 24-9-2013, 1ª T, DJE de 5-12-2013.]
Vide HC 116.828, rel. min. Dias Toffoli, j. 13-8-2013, 1ª T, DJE de 17-10-2013
 � O pagamento integral de débito — devidamente comprovado nos autos — em-

preendido pelo paciente em momento anterior ao trânsito em julgado da condenação 
que lhe foi imposta é causa de extinção de sua punibilidade, conforme opção políti-
co-criminal do legislador pátrio. Precedente. Entendimento pessoal externado por 
ocasião do julgamento, em 9-5-2013, da AP 516 ED/DF pelo Tribunal Pleno, no 
sentido de que a Lei 12.382/2011, que regrou a extinção da punibilidade dos crimes 
tributários nas situações de parcelamento do débito tributário, não afetou o disposto 
no § 2º do art. 9º da Lei 10.684/2003, o qual prevê a extinção da punibilidade em 
razão do pagamento do débito, a qualquer tempo.
[HC 116.828, rel. min. Dias Toffoli, j. 13-8-2013, 1ª T, DJE de 17-10-2013.]
Vide HC 110.459, rel. min. Marco Aurélio, j. 24-9-2013, 1ª T, DJE de 5-12-2013
vide HC 81.929, rel. p/ o ac. min. Cezar Peluso, j. 16-12-2003, 1ª T, DJ de 27-2-2004
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 � Penal militar. Homicídio culposo. Perdão judicial previsto no CP. Analogia. 
Inaplicabilidade. Lacuna legal inexistente. A analogia, ainda que in bonan partem, 
pressupõe lacuna, omissão na lei, o que não se verifica na hipótese, em que é evidente 
no CPM a vontade do legislador de excluir o perdão judicial do rol de causas de 
extinção da punibilidade.
[HC 116.254, rel. min. Rosa Weber, j. 25-6-2013, 1ª T, DJE de 14-8-2013.]
 � Calúnia contra magistrado (art. 138, c/c 141, II, do CP). Direito de retratação. 

A declaração tardia, parcial, que atende exclusivamente ao interesse do paciente, 
não pode prevalecer, sob pena de privilegiar a mera invocação do art. 143 do CP 
ao próprio bem jurídico que se visa a tutelar com a norma penal.
[HC 107.206, rel. min. Gilmar Mendes, j. 6-3-2012, 2ª T, DJE de 22-5-2012.]
 � No crime imputado ao recorrente, procede-se mediante ação penal pública incon-

dicionada, de modo que não há falar em extinção da punibilidade pela decadência, 
nos termos do art. 107, IV, do CP.
[RHC 108.382, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 21-6-2011, 1ª T, DJE de 1º-8-2011.]
 � (...) ao dispor que o pagamento dos tributos antes do recebimento da denúncia 

extingue a punibilidade dos crimes previstos na Lei 4.729/1965, a Lei 9.249/1995 
acabou por abranger os tipos penais descritos no art. 334, § 1º, do CP, entre eles aquelas 
figuras imputadas ao paciente — alíneas c e d do § 1º. (...) afigura-se paradoxal afirmar 
que a Lei 9.249/1995 se aplica aos crimes descritos na Lei 4.729/1965 e não se aplica 
ao descaminho previsto no art. 334, § 1º, c e d, do CP, figura típica cuja redação é 
definida, justamente, pela Lei 4.729/1998 (...). Com efeito, quando do pagamento 
efetuado, a causa da extinção da punibilidade prevista no art. 2º da Lei 4.729/1965 
não estava em vigor, por ter sido revogada pela Lei 6.910/1980. No entanto, com o 
advento da Lei 9.249/1995, a causa extintiva da punibilidade foi novamente positivada 
e, tratando-se de norma penal mais favorável, impõe-se a sua aplicação retroativa, 
na forma do art. 5º, XL, da CF. Ademais, é nítida a natureza tributária do crime de 
descaminho, mercê de tutelar o erário público e a atividade arrecadatória do Estado.
[HC 85.942, voto do rel. min. Luiz Fux, j. 24-5-2011, 1ª T, DJE de 1º-8-2011.]
 � Comprovado o falecimento do denunciado (...), o caso é de extinção da sua 

punibilidade, nos exatos termos do inciso I do art. 107 do CP.
[Inq 2.449, rel. min. Ayres Britto, j. 2-12-2010, P, DJE de 18-2-2011.]
 � Habeas corpus. Penal. Crime de furto de água potável mediante ligação clandes-

tina. Princípio da insignificância. (...) A superveniência de extinção da punibilidade 
decorrente do reconhecimento, pelo tribunal estadual, de prescrição da pretensão 
punitiva, torna prejudicada esta impetração.
[HC 99.054, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 30-11-2010, 1ª T, DJE de 24-3-2011.]
 � (...) destaco que só há que se falar em abolitio criminis quando a lei nova exclui do 

âmbito da proteção do direito penal fato considerado como crime pela lei anterior. 
A mera alteração da norma, quando não importar em descriminalização, não há 
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de ser entendida como abolitio criminis. Diante disso, não reconheço plausibilidade 
jurídica à tese sustentada, uma vez que não houve descriminalização da conduta, 
mas, sim, continuidade normativa acerca do tipo penal, tendo a conduta outrora 
descrita no art. 219 do CP sido deslocada para o art. 148, § 1º, V, do CP.
[HC 101.035, voto do rel. min. Gilmar Mendes, j. 26-10-2010, 2ª T, DJE de 22-
11-2010.]
 � A Lei 12.015/2009 revogou a Lei 2.252/1954, que tratava da corrupção de 

menores, todavia inseriu o art. 244-B no ECA (Lei 8.069/1990), cuja redação é a 
mesma da norma revogada. O art. 60 do DL 3.688/1941 (LCP), por sua vez, foi 
revogado pela Lei 11.983/2009, descriminalizando, assim, a conduta antes descrita 
como mendicância. Segundo o art. 244-B do ECA, pratica o crime de corrupção de 
menor quem corrompe ou facilita a corrupção de menor de dezoito anos, com ele 
praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la. O objetivo desse dispositivo 
é a proteção do menor em relação à influência negativa de adultos em uma fase de 
formação da personalidade, evitando, com isso, sua inserção precoce no mundo do 
crime. Deixando de ser a mendicância infração penal, desaparece, no caso sob exame, 
o objeto jurídico tutelado pelo ECA, uma vez que não mais existe a contravenção 
que os menores foram levados a praticar, ocorrendo, por consequência, a abolitio 
criminis em relação aos dois delitos imputados ao paciente. Ordem concedida de 
ofício para, reconhecendo a atipicidade dos fatos atribuídos ao paciente, trancar a 
ação penal relativamente às duas imputações (mendicância e corrupção de menor).
[HC 103.787, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 26-10-2010, 1ª T, DJE de 18-
11-2010.]
 � Inquérito. Crimes contra a honra. (...) Perdão tácito previsto no art. 107, V, do 

CP. Ausência: o querelante afirmou que, em respeito à dor do querelado e de seus 
familiares, aguardou a fim de que ele, querelado, pudesse refletir a respeito do que 
dizia, se conscientizasse de suas palavras e acusações. Inicialmente, limitou-se a 
tolerar as ofensas do querelado. Resultaram, no entanto, frustradas as expectativas 
de vê-las cessar. Não há falar, portanto, em prática de atos incompatíveis com a 
intenção de processar.
[Inq 2.503, rel. min. Eros Grau, j. 24-3-2010, P, DJE de 21-5-2010.]
 � Inquérito. Crime comum. Deputado federal. Competência originária do STF. 

Exame da admissibilidade da denúncia. Inicial acusatória que atende aos requisitos 
do art. 41 do CPP. Delito de apropriação indébita previdenciária. Ausência de causas 
impeditivas ou suspensivas da punibilidade. Denúncia recebida. (...) Não há que 
se falar em abolitio criminis, decorrente da revogação do art. 95 da Lei 8.212/1991 
(vigente na data do primeiro período de fatos). É que a abolitio criminis, causa de 
extinção da punibilidade que é, constitui uma das hipóteses de retroatividade da lei 
penal mais benéfica. É dizer: a abolição do crime significa a manifestação legítima 
do Estado pela descriminalização de determinada conduta. Noutro dizer, o detentor 
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do jus puniendi renuncia ao poder de intervir na liberdade dos indivíduos responsá-
veis pela conduta antes qualificada como delituosa. E o certo é que a revogação do 
art. 95 da Lei 8.212/1991 pela Lei 9.983/2000 não implicou a descriminalização da 
falta de repasse à previdência social das contribuições recolhidas dos contribuintes, 
no prazo e forma legal ou convencional.
[Inq 2.584, rel. min. Ayres Britto, j. 7-5-2009, P, DJE de 5-6-2009.]
 � É firme a jurisprudência deste STF no sentido de que o benefício da redução 

dos prazos da prescrição não é aplicável aos casos em que o agente completa setenta 
anos de idade depois da publicação da sentença penal condenatória e dos acórdãos 
que mantiveram essa decisão.
[HC 94.067, rel. min. Cármen Lúcia, j. 28-10-2008, 1ª T, DJE de 13-3-2009.]

 = HC 87.573, rel. min. Celso de Mello, dec. monocrática, j. 17-4-2012, DJE de 25-4-2012
 � A extinção da pena ou da punibilidade — qualquer que seja a sua causa — afasta 

a possibilidade de constrangimento à liberdade de locomoção física do paciente e 
torna consequentemente incabível o remédio constitucional do habeas corpus.
[HC 91.106, rel. min. Ellen Gracie, j. 2-9-2008, 1ª T, DJE de 26-9-2008.]

 = RHC 107.855 AgR, rel. min. Luiz Fux, j. 5-11-2013, 1ª T, DJE de 25-11-2013
Vide HC 103.422, rel. min. Rosa Weber, j. 30-10-2012, 1ª T, DJE de 13-11-2012
 � A adesão ao Refis não implica a novação, ou seja, a extinção da obrigação, mas 

mero parcelamento. Daí a harmonia com a Carta da República preceito a revelar 
a simples suspensão da pretensão punitiva do Estado, ficando a extinção do crime 
sujeita ao pagamento integral do débito — art. 9º da Lei 10.684/2003.
[RHC 89.618, rel. min. Marco Aurélio, j. 6-2-2007, 1ª T, DJ de 9-3-2007.]

 = AP 613 QO, rel. min. Cármen Lúcia, j. 15-5-2014, P, DJE de 4-6-2014
 � Acidente de trânsito com motocicleta pilotada por soldado do Exército. Fatos 

analisados pelo juízo comum da Vara de Acidentes de Trânsito. Trânsito em julgado 
da sentença extintiva da punibilidade. Abertura de novo processo perante a Justiça 
Castrense. Impossibilidade. Inexistência de crime militar (alínea d do inciso III do 
art. 9º do CPM). Eficácia da coisa julgada, ainda que a decisão haja sido proferida 
por juízo incompetente. Não há que se falar em competência da Justiça Castrense 
se o acidente de trânsito se deu quando o soldado já havia encerrado a missão de 
escolta e retornava ao quartel, não se encontrando, assim, no desempenho de função 
militar (alínea d do inciso III do art. 9º do CPM). É de se preservar a coisa julgada 
quanto à decisão extintiva da punibilidade do acusado, ainda que a sentença haja 
sido proferida por juízo incompetente para o feito.
[HC 89.592, rel. min. Ayres Britto, j. 18-12-2006, 1ª T, DJ de 27-4-2007.]
 � Estupro. (...) O crime foi praticado contra criança de nove anos de idade, absoluta-

mente incapaz de se autodeterminar e de expressar vontade livre e autônoma. Portanto, 
inviável a extinção da punibilidade em razão do posterior convívio da vítima — a 
menor impúbere violentada — com o autor do estupro. Convívio que não pode ser 
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caracterizado como união estável, nem mesmo para os fins do art. 226, § 3º, da Consti-
tuição Republicana, que não protege a relação marital de uma criança com seu opressor, 
sendo clara a inexistência de um consentimento válido, neste caso. Solução que vai ao 
encontro da inovação legislativa promovida pela Lei 11.106/2005 — embora esta seja 
inaplicável ao caso por ser lei posterior aos fatos —, mas que dela prescinde, pois não 
considera validamente existente a relação marital exigida pelo art. 107, VII, do CP.
[RE 418.376, rel. p/ o ac. min. Joaquim Barbosa, j. 9-2-2006, P, DJ de 23-3-2007.]
 � Alegada ocorrência de perempção. Não configuração. A presença do querelante na 

audiência preliminar não é obrigatória, tanto por ser ato anterior ao recebimento ou 
rejeição da queixa-crime, quanto pelo fato de se tratar de mera faculdade conferida 
às partes. A ausência do querelante à audiência preliminar pode ser suprida pelo 
comparecimento de seu patrono.
[HC 86.942, rel. min. Gilmar Mendes, j. 7-2-2006, 2ª T, DJ de 3-3-2006.]
 � O prazo decadencial do art. 38 do CPP é para o oferecimento da queixa-crime, 

e não para o seu recebimento pelo juiz, e, no caso de ser ela antecedida de inquérito 
policial (“pedido de providências”), deve o prazo ser apurado a partir da conclusão 
oficial desse procedimento preparatório.
[RHC 85.951, rel. min. Gilmar Mendes, j. 7-2-2006, 2ª T, DJ de 3-3-2006.]

 = HC 85.872, rel. min. Eros Grau, j. 6-9-2005, 1ª T, DJ de 21-10-2005
 � Tributo. Pagamento após o recebimento da denúncia. Extinção da punibilidade. 

Decretação. Habeas corpus concedido de ofício para tal efeito. Aplicação retroativa 
do art. 9º da Lei federal 10.684/2003 c/c o art. 5º, XL, da CF, e art. 61 do CPP. 
O pagamento do tributo, a qualquer tempo, ainda que após o recebimento da de-
núncia, extingue a punibilidade do crime tributário.
[HC 81.929, rel. p/ o ac. min. Cezar Peluso, j. 16-12-2003, 1ª T, DJ de 27-2-2004.]

 = AP 516 ED, rel. p/ o ac. min. Luiz Fux, j. 5-12-2013, P, DJE de 1º-8-2014
 = HC 85.643, rel. min. Cezar Peluso, j. 30-5-2006, 1ª T, DJ de 1º-9-2006

Vide HC 116.828, rel. min. Dias Toffoli, j. 13-8-2013, 1ª T, DJE de 17-10-2013
 � Não se concederá a extradição, quando se achar extinta, em decorrência de qual-

quer causa legal, a punibilidade do extraditando, notadamente se se verificar a con-
sumação da prescrição penal, seja nos termos da lei brasileira, seja segundo o ordena-
mento positivo do Estado requerente. A satisfação da exigência concernente à dupla 
punibilidade constitui requisito essencial ao deferimento do pedido extradicional.
[Ext 683, rel. min. Celso de Mello, j. 20-11-1996, P, DJ de 21-11-2008.]

 = Ext 1.160, rel. min. Ayres Britto, dec. monocrática, j. 1º-7-2009, DJE de 4-8-2009
 � Apesar de devidamente intimado para constituir novo patrono por ter o anterior 

renunciado os poderes que lhe foram outorgados, deixou o querelante de fazê-lo 
por mais de trinta dias seguidos. Ação penal privada que se julga perempta, com a 
consequente extinção da punibilidade do querelado.
[Inq 780, rel. min. Moreira Alves, j. 12-6-1996, P, DJ de 6-9-1996.]
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 � Justifica-se o reconhecimento da perempção — que constitui causa extintiva da 
punibilidade peculiar às ações penais exclusivamente privadas —, quando o querelante, 
não obstante intimado pela imprensa oficial, deixa de adotar as providências necessárias 
à regular movimentação do processo, gerando, com esse comportamento negativo, o 
abandono da causa penal por período superior a trinta dias (CPP, art. 60, I).
[Inq 920 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 3-8-1995, P, DJ de 18-8-1995.]
 � A decisão que, com base em certidão de óbito falsa, julga extinta a punibilidade 

do réu pode ser revogada, dado que não gera coisa julgada em sentido estrito.
[HC 84.525, rel. min. Carlos Velloso, j. 16-11-1994, 2ª T, DJ de 3-12-2004.]

 = HC 104.998, rel. min. Dias Toffoli, j. 30-11-2010, 1ª T, DJE de 9-5-2011

ANISTIA / GRAÇA / INDULTO

 � Satisfeitos os requisitos previstos no decreto presidencial que regulamenta a 
concessão de indulto e comutação de penas, não pode o Poder Judiciário levar em 
consideração outros aspectos ou fazer exigências nele não estabelecidas para negar 
o benefício.
[HC 114.664, rel. min. Teori Zavascki, j. 5-5-2015, 2ª T, DJE de 20-5-2015.]
 � O indeferimento de indulto à paciente, condenada por tráfico de drogas come-

tido após a vigência das Leis 8.072/1990, 8.930/1994, 9.695/1998, 11.464/2007 e 
12.015/2009, está alinhado com a jurisprudência do Tribunal.
[HC 119.578, rel. min. Roberto Barroso, j. 4-2-2014, 1ª T, DJE de 19-2-2014.]

 = HC 118.213, rel. min. Gilmar Mendes, j. 6-5-2014, 2ª T, DJE de 4-8-2014
 � O sursis não ostenta a categorização jurídica de pena, mas, antes, medida al-

ternativa a ela; por isso não cabe confundir o tempo alusivo ao período de prova 
exigido para a obtenção desse benefício com o requisito temporal relativo ao cum-
primento de ¼ da pena privativa de liberdade para alcançar-se o indulto natalino 
e, consectariamente, a extinção da punibilidade. O inciso XII do art. 1º do Decreto 
7.873/2012 divisou como merecedores do indulto natalino os réus condenados a 
pena privativa de liberdade, desde que substituída por pena restritiva de direitos, 
na forma do art. 44 do DL 2.848, de 7-12-1940 — CP, ou ainda beneficiados 
com a suspensão condicional da pena, que, de qualquer forma, tenham cumprido, 
até 25-12-2012, ¼, requisito temporal vinculado à pena privativa de liberdade, 
sem qualquer relação com o período de provas do sursis. In casu, o paciente foi 
condenado a dois anos de reclusão, pela prática do crime de estelionato tipificado 
no art. 251 do CPM e, beneficiado com o sursis, teve, a posteriori, negado o indulto 
natalino sob o fundamento de que não satisfizera o requisito temporal alusivo ao 
cumprimento de ¼ da pena privativa de liberdade, advindo irresignação no sentido 
de que tal requisito fora satisfeito em razão do cumprimento do período de provas da 


