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 � Embora, em rigor, o indulto só devesse ser dado — como causa, que é, de extin-
ção de punibilidade — depois do trânsito em julgado da sentença condenatória, a 
jurisprudência — inclusive desta Corte — se inclina pelo cabimento da concessão 
do indulto antes de a sentença condenatória transitar em julgado, desde que não 
mais caiba (como sucedeu no caso presente) recurso de apelação. Nesse caso, esta 
Corte tem admitido que a concessão do indulto não impede o conhecimento e o 
julgamento do recurso do réu em que este pleiteia sua absolvição, caso em que ocorre 
uma de duas hipóteses: ou o réu é absolvido e essa absolvição prejudica a concessão 
do indulto, ou a condenação é mantida e a punibilidade do réu permanece extinta 
em virtude do indulto que lhe foi concedido.
[HC 68.096 MC, voto do rel. min. Moreira Alves, j. 19-6-1990, 1ª T, DJ de 14-
9-1990.]

 = HC 105.022, rel. min. Cármen Lúcia, j. 12-4-2011, 1ª T, DJE de 9-5-2011

PRESCRIÇÃO

 � A prescrição pela pena em concreto é somente da pretensão executória da pena 
privativa de liberdade.
[Súmula 604.]
 � Nos crimes falimentares, aplicam-se as causas interruptivas da prescrição, pre-

vistas no CP.
[Súmula 592.]
 � Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta 

na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.
[Súmula 497.]
 � O termo inicial da prescrição da ação dos crimes materiais previstos no art. 1º da 

Lei 8.137/1990) é a data da consumação do delito, que, conforme a jurisprudência 
do STF, corresponde à data da constituição definitiva do crédito tributário.
[RHC 122.339 AgR, rel. min. Roberto Barroso, j. 4-8-2015, 1ª T, DJE de 1º-9-2015.]
 � Capitulada a infração administrativa como crime, o prazo prescricional da res-

pectiva ação disciplinar tem por parâmetro o estabelecido na lei penal (art. 109 do 
CP), conforme determina o art. 142, § 2º, da Lei 8.112/1990, independentemente 
da instauração de ação penal.
[RMS 31.506 AgR, rel. min. Roberto Barroso, j. 3-3-2015, 1ª T, DJE de 28-3-2015.]
 � A Lei 12.234/2010, ao dar nova redação ao art. 110, § 1º, do CP, não aboliu a 

prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, fundada na pena apli-
cada na sentença. Apenas vedou, quanto aos crimes praticados na sua vigência, seu 
reconhecimento entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou da queixa. 
Essa vedação é proporcional em sentido amplo e não viola os princípios da digni-
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dade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), da humanidade da pena (art. 5º, XLVII 
e XLIX, CF), da culpabilidade, da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF), da 
isonomia (art. 5º, II, CF) ou da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, 
CF). A Lei 12.234/2010 se insere na liberdade de conformação do legislador, que 
tem legitimidade democrática para escolher os meios que reputar adequados para 
a consecução de determinados objetivos, desde que eles não lhe sejam vedados pela 
Constituição nem violem a proporcionalidade. É constitucional, portanto, o art. 110, 
§ 1º, do CP, com a redação dada pela Lei 12.234/2010.
[HC 122.694, rel. min. Dias Toffoli, j. 10-12-2014, P, DJE de 19-2-2015.]
 � O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado provoca inú-

meras consequências de ordem jurídica, destacando-se, entre outras, aquelas que 
importam em: (a) extinguir a punibilidade do agente (CP, art. 107, IV); (b) legiti-
mar a absolvição sumária do imputado (CPP, art. 397, IV); (c) não permitir que se 
formule contra o acusado juízo de desvalor quanto à sua conduta pessoal e social; 
(d) assegurar ao réu a possibilidade de obtenção de certidão negativa de antecedentes 
penais, ressalvadas as exceções legais (LEP, art. 202; Resolução STF 356/2008, v.g.); 
(e) obstar o prosseguimento do processo penal de conhecimento em razão da perda 
de seu objeto; (f ) manter íntegro o estado de primariedade do réu; e (g) vedar a 
instauração, contra o acusado, de novo processo penal pelo mesmo fato.
[AI 859.704 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 7-10-2014, 2ª T, DJE de 15-10-2014.]
 � A prescrição da pretensão executória tem como marco inicial o trânsito em 

julgado para ambas as partes, nos termos do art. 126, § 1º, do CPM, que, como lei 
especial, aplica-se, não tendo incidência, no caso, o art. 112, I, do CP.
[RMS 31.834, rel. min. Cármen Lúcia, j. 22-4-2014, 2ª T, DJE de 5-5-2014.]
Vide HC 92.574, rel. min. Ayres Britto, j. 18-3-2008, 1ª T, DJE de 29-8-2008
 � Segundo a jurisprudência do STF, o marco interruptivo do prazo prescricional 

previsto no artigo 117, IV, do CP, mesmo com a redação que lhe conferiu a Lei 
11.596/2007, é o da data da sessão de julgamento.
[AP 409 AgR-segundo, rel. min. Teori Zavascki, j. 19-9-2013, P, DJE de 28-10-2013.]
 � A pretensão punitiva do Estado, quando extinta pela prescrição, leva a um qua-

dro idêntico àquele da anistia. Isso é mais que a absolvição. Corta-se pela raiz a 
acusação. O Estado perde sua pretensão punitiva, não tem como levá-la adiante, 
esvazia-a de toda consistência. Em tais circunstâncias, o primeiro tribunal a poder 
fazê-lo está obrigado a declarar que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, que 
o debate resultou extinto e que não há mais acusação alguma sobre a qual se deva 
esperar que o Judiciário pronuncie juízo de mérito. (...) Quando se declara extinta 
a punibilidade pelo perecimento da pretensão punitiva do Estado, esse desfecho 
não difere, em significado e consequências, daquele que se alcançaria mediante o 
término do processo com sentença absolutória.
[HC 115.098, rel. min. Luiz Fux, j. 7-5-2013, 1ª T, DJE de 3-6-2013.]
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 � Nos termos do art. 125, § 2º, d, do CPM, o termo inicial do prazo prescricional 
em crime de falsidade é a “data em que o fato se tornou conhecido”. Essa ciência 
ocorreu durante a sindicância, instaurada em 12-12-2006. Não se poderia exigir do 
Comando Militar do Nordeste que, presumindo o ardil do paciente para falsificar 
sua própria defesa, comparasse a que por último foi apresentada com a primeira, pelo 
que não se tem como marco inicial do prazo prescricional a apresentação daquele 
documento falsificado.
[HC 115.057, rel. min. Cármen Lúcia, j. 2-4-2013, 2ª T, DJE de 17-4-2013.]
 � A prescrição regula-se pela pena aplicada depois de proferida a sentença con-

denatória, sendo que, cuidando-se de execução da pena, o lapso prescricional flui 
do dia em que transita em julgado para a acusação, conforme previsto no art. 112, 
c/c o art. 110 do CP.
[HC 110.133, rel. min. Luiz Fux, j. 3-4-2012, 1ª T, DJE de 19-4-2012.]

 = ARE 786.009 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 25-2-2014, 2ª T, DJE de 24-3-2014
 � Diante da declaração de inconstitucionalidade da Lei 5.250/1967 (ADPF 130, 

rel. min. Ayres Britto), os fatos passaram a ter enquadramento legal exclusivamente 
nos arts. 139 e 140 do CP. O período de suspensão da vigência dos dispositivos da lei 
de imprensa pelo Plenário não correspondeu à suspensão dos prazos prescricionais 
dos crimes nela estabelecidos. Assim, diante do decurso de mais de quatro anos 
desde a data dos fatos narrados na inicial, e tendo em vista os prazos do art. 109, 
V e VI, do CP, consumou-se a prescrição.
[Inq 2.672, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 1º-3-2012, P, DJE de 4-3-2013.]
 � A jurisprudência desta Casa de Justiça é firme em rejeitar a possibilidade de 

reconhecimento da prescrição retroativa antecipada ou prescrição em perspectiva 
(RE 602.527 QO, rel. min. Cezar Peluso). Essa forma de equacionar a problemática 
da extinção da punibilidade não se confunde com outro entendimento assentado 
pelo Plenário desta Casa Brasileira de Justiça. Tanto que na questão de ordem na 
AP 379, rel. min. Sepúlveda Pertence, por votação unânime, distinguiu-se a hipó-
tese em que a prescrição em perspectiva decorre da consideração da pena máxima 
abstratamente cominada ao delito. No caso, nem mesmo a imposição de uma pena 
concreta, no máximo permitido pelo tipo penal (cinco anos), manteria a higidez 
da pretensão estatal punitiva. Sendo certo que, em momento algum, sinalizou o 
órgão acusatório pela possibilidade de aditamento à denúncia ou mesmo de nova 
capitulação jurídica da conduta debitada aos acusados.
[Inq 2.584 ED-ED, rel. min. Ayres Britto, j. 1º-3-2012, P, DJE de 7-2-2013.]
Vide Inq 2.728, rel. min. Menezes Direito, j. 19-2-2009, P, DJE de 27-3-2009
 � A prescrição em direito penal, em qualquer de suas modalidades, é matéria de 

ordem pública e, por isso, pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo (art. 61 
do CPP).
[RE 591.599 AgR-ED-ED, rel. min. Dias Toffoli, j. 7-2-2012, 1ª T, DJE de 29-2-2012.]
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 � Crime de lesão corporal (art. 129, § 9º). Prescrição da pretensão executória. Não 
ocorrência. (...) O paciente foi preso e iniciou o cumprimento da pena corporal que 
lhe foi imposta pelo delito praticado antes do interstício mínimo necessário à con-
sumação da prescrição da pretensão executória. Impossibilidade de desconsiderar-se 
a detração do período de prisão provisória do paciente no cômputo do prazo para a 
prescrição da pretensão executória estatal, conforme o comando legal do art. 42 do CP.
[RHC 105.504, rel. min. Dias Toffoli, j. 13-12-2011, 1ª T, DJE de 5-3-2012.]
 � Anulada a ação penal, a prescrição regula-se pela pena in abstrato, não pela 

concretizada no título condenatório anulado.
[ARE 657.181 AgR, rel. min. Gilmar Mendes, j. 22-11-2011, 2ª T, DJE de 15-
12-2011.]
 � O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva exige que o transcurso 

do prazo fixado no art. 109 do CP tenha ocorrido entre os marcos interruptivos 
listados no art. 117 do CP.
[HC 107.780, rel. min. Cármen Lúcia, j. 13-9-2011, 1ª T, DJE de 5-10-2011.]
 � Extirpado da pena — para cálculo de prescrição — o aumento decorrente da 

continuidade (CP, art. 119, e Súmula 497 desta Suprema Corte), considera-se, para 
fins de verificação do lapso prescricional aplicável, a pena concretamente fixada.
[RHC 107.622, rel. min. Dias Toffoli, j. 16-8-2011, 1ª T, DJE de 13-9-2011.]
 � A prescrição da pretensão punitiva ocorre antes do trânsito em julgado da con-

denação para a defesa, regulando-se pela pena concretamente cominada aos crimes, 
nos termos dos arts. 109, 110, § 1º, e 117, todos do CP.
[HC 104.800, rel. min. Dias Toffoli, j. 31-5-2011, 1ª T, DJE de 25-8-2011.]
 � O recebimento da denúncia, quando efetuado por órgão judiciário absolutamente 

incompetente, não se reveste de eficácia interruptiva da prescrição penal, eis que de-
cisão nula não pode gerar a consequência jurídica a que se refere o art. 117, I, do CP.
[HC 104.907, rel. min. Celso de Mello, j. 10-5-2011, 2ª T, DJE de 30-10-2014.]
 � Eventual irregularidade na decisão que suspende o curso do processo não reper-

cute na fluência do prazo prescricional, porque exaustivas as hipóteses de suspensão 
e de interrupção.
[HC 106.545, rel. min. Cármen Lúcia, j. 1º-3-2011, 1ª T, DJE de 13-4-2011.]

 = HC 100.802, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 24-5-2011, 2ª T, DJE de 8-6-2011
 � Originariamente, o inciso IV do art. 117 do CP previa como causa de inter-

rupção do prazo prescricional apenas a sentença condenatória recorrível. Com o 
advento da Lei 11.596/2007, o referido dispositivo passou a ter a seguinte redação: 
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis. A condenação 
do paciente, em primeira instância, deu-se sob a égide do texto primitivo daquela 
norma penal, o que, em tese, recomendaria a sua aplicação, tal como vigente no 
momento da sentença condenatória. Mesmo antes da alteração introduzida pela Lei 
11.596/2007, o STJ e esta Suprema Corte já haviam consolidado o entendimento 
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de que o acórdão de segundo grau que, confirmando a condenação de primeira 
instância, modificasse a pena, de modo a refletir no cálculo do prazo prescricional, 
tinha relevância jurídica e, portanto, deveria ser considerado como uma nova causa 
de interrupção do prazo prescricional.
[HC 106.222, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 1º-3-2011, 1ª T, DJE de 29-3-2011.]

 = RHC 109.973, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 22-11-2011, 2ª T, DJE de 12-12-2011
 � Não há, nos autos, prova de que os impetrantes teriam interposto recurso im-

peditivo do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, o que impede a 
análise da prescrição da pretensão punitiva.
[HC 103.213, rel. min. Cármen Lúcia, j. 2-12-2010, P, DJE de 1º-2-2011.]
 � É de se reafirmar o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que as 

regras para a contagem e do próprio prazo prescricional para os crimes da Lei de 
Imprensa, consumados sob a égide do sistema constitucional em vigor, são aquelas 
previstas pelo CP.
[HC 103.258, rel. min. Dias Toffoli, j. 16-11-2010, 1ª T, DJE de 21-2-2011.]

 = Rcl 11.305, rel. min. Gilmar Mendes, j. 20-10-2011, P, DJE de 8-11-2011
 = HC 103.855, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 28-9-2010, 1ª T, DJE de 15-10-2010
 � A matéria versada no presente habeas corpus diz respeito à ocorrência ou não da 

prescrição da pretensão punitiva do Estado, com a consequente extinção da puni-
bilidade da paciente. O lapso temporal entre a sentença condenatória e o trânsito 
em julgado da condenação foi superior a seis anos e meio. Restabelecida a pena 
inicial de dois anos de reclusão, sua prescrição, com base no art. 109, V, do CP, 
verifica-se em quatro anos. Forçoso se faz o reconhecimento da prescrição da pre-
tensão punitiva, consistente na prescrição superveniente à sentença condenatória. 
Ordem concedida para declarar a extinção da punibilidade da paciente, em razão 
da prescrição da pretensão punitiva estatal.
[HC 102.072, rel. min. Ellen Gracie, j. 28-9-2010, 2ª T, DJE de 22-10-2010.]
 � Condenação por crime de trânsito. Art. 302 do CTB. (...) Sendo a suspensão 

de habilitação para dirigir espécie de pena restritiva de direitos, aplica-se o mesmo 
prazo de prescrição previsto para as privativas de liberdade, nos termos do pará-
grafo único do art. 109 do CP. Nos termos do art. 118 do CP, penas mais leves 
prescrevem com as mais graves; desse modo, o cálculo da prescrição para a pena 
restritiva de direitos será aquele aplicado para a privativa de liberdade. O art. 302 
do CTB prevê a aplicação cumulativa da pena privativa de liberdade com a restriti- 
va de direitos, sendo certo que a prescrição para ambas regula-se pela pena privativa 
de liberdade aplicada.
[HC 104.234, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 28-9-2010, 1ª T, DJE de 15-10-2010.]
 � O regime jurídico da prescrição penal, em tema de delitos eleitorais, submete-se 

aos princípios e às normas gerais constantes do CP (art. 12). Sendo omisso o Códi-
go Eleitoral (CE, art. 287), a disciplina jurídica concernente tanto à prescrição da 
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pretensão punitiva quanto à prescrição da pretensão executória do Estado encontra 
na legislação penal comum o seu específico estatuto de regência.
[HC 103.829, rel. min. Celso de Mello, j. 15-9-2010, P, DJE de 26-6-2013.]
 � Na medida em que o paciente ainda não iniciou o cumprimento de sua pena, 

fica clara a ocorrência da prescrição da pretensão executória da pena, uma vez que 
já se passaram mais de quatro anos da publicação da sentença.
[RHC 101.358, rel. min. Ellen Gracie, j. 24-8-2010, 2ª T, DJE de 10-9-2010.]
 � O fato de o redimensionamento da pena, em sede de habeas corpus, ter ocor-

rido mais de dezoito anos após a prolação da sentença condenatória não influi 
na contagem da prescrição, que é regida pelos marcos interruptivos previstos no 
art. 117 do CP.
[RHC 101.887, rel. min. Ellen Gracie, j. 8-6-2010, 2ª T, DJE de 25-6-2010.]

 = HC 92.717, rel. min. Gilmar Mendes, j. 19-10-2010, 2ª T, DJE de 8-11-2010
 � A pena máxima em abstrato cominada ao art. 1º, I, da Lei 8.137/1990 é de cinco 

anos e multa. Logo, utilizando-se como parâmetro a pena máxima em abstrato, o 
prazo da prescrição (...) é de doze anos, nos termos do art. 109, IV, do CP. Tem-se, 
portanto, que, entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia, não houve 
período superior a doze anos, o que afasta a alegação de ocorrência de prescrição 
retroativa. De se observar, por fim, que a prescrição da pena de multa ocorre no 
mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade cumu-
lativamente imposta (CP, art. 114, II).
[HC 96.931, voto da rel. min. Cármen Lúcia, j. 1º-6-2010, 1ª T, DJE de 1º-7-2010.]
 � A detração apenas é considerada para efeito da prescrição da pretensão exe-

cutória, não se estendendo aos cálculos relativos à prescrição da pretensão punitiva.
[HC 100.001, rel. min. Marco Aurélio, j. 11-5-2010, 1ª T, DJE de 18-6-2010.]
 � Inocorrência do crime de difamação, que pressupõe, para sua concretização, a 

presença de fato certo e determinado a macular a honra objetiva do querelante. 
Pretensão, alternativa, de tipificação do crime de injúria. Impossibilidade, ante a 
prescrição da pretensão punitiva quanto a esse crime.
[Inq 2.503, rel. min. Eros Grau, j. 24-3-2010, P, DJE de 21-5-2010.]
 � Verificado o interregno superior ao previsto para a prescrição entre o recebimento 

da denúncia e a sentença condenatória, não havendo a interposição de recurso pelo 
Estado-acusador, mas tão somente pela defesa, impõe-se assentar a prescrição da 
pretensão punitiva.
[HC 94.699, rel. min. Marco Aurélio, j. 9-3-2010, 1ª T, DJE de 7-5-2010.]
 � Envolvida sentença reveladora de certo entendimento e acórdão a restabele-

cendo, cumpre perquirir a prescrição considerado o interregno entre eles ocorrido, 
não tendo influência o caso de haverem sido intermediados por pronunciamento 
judicial desclassificando o crime.
[HC 99.584, rel. min. Marco Aurélio, j. 23-2-2010, 1ª T, DJE de 16-4-2010.]
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 � A prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente ou superve-
niente, é aquela que “ocorre depois do trânsito em julgado para a acusação ou 
do improvimento do seu recurso, tomando-se por base a pena fixada na sentença 
penal condenatória” (GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte geral. Volume 
1. 11. ed. Niterói, RJ: Impetus, 2009. p. 738). Essa lição espelha o que diz o § 1º 
do art. 110 do CP (...).
[HC 96.968, rel. min. Ayres Britto, j. 1º-12-2009, 1ª T, DJE de 5-2-2010.]

 = HC 104.704, rel. min. Luiz Fux, j. 15-3-2011, 1ª T, DJE 11-4-2011
 � (...) a embargante foi condenada na primeira instância, por sentença proferida 

em 30-9-2004, a dois anos de reclusão, pelo crime constante do art. 288 do CP, um 
ano e oito meses de detenção, bem como ao pagamento de trinta e dois dias-multa, 
pelo crime tipificado na alínea a do art. 4º da Lei 1.521/1951, que foram substituí-
dos por duas penas restritivas de direitos, na modalidade de prestação de serviços 
à comunidade, pelo prazo de um ano e quatro meses, na forma do art. 46 do CP, e 
prestação pecuniária no valor de cinquenta salários mínimos. Em recurso de apelação 
exclusivo da defesa, a sentença foi confirmada em acórdão do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro. Quanto à mencionda alegação de prescrição, o recurso 
também não merece prosperar. Isso porque a decisão obstativa do recurso extraor-
dinário foi publicada em 3-3-2006 e a protocolização do agravo de instrumento 
somente ocorreu em 13-3-2006, ou seja, fora do prazo legal. Desse modo, o acórdão 
confirmatório da condenação transitou em julgado. Nessa contextura, a prescrição 
da pretensão punitiva, diversamente do consignado, não se consumou, nos termos 
do inciso V do art. 109 c/c o § 1º do art. 110 do CP. À derradeira, pontuo que, a 
partir do trânsito em julgado, se implementou novo marco interruptivo da pres-
crição. Com isso, iniciou-se o prazo de quatro anos para a prescrição da pretensão 
executória do Estado, com base na pena em concreto, que ainda não se completou. 
Logo, no presente caso, não há falar em prescrição, quer punitiva, quer executória.
[AI 682.518 AgR-ED, voto do rel. min. Ayres Britto, j. 27-10-2009, 1ª T, DJE de 
18-12-2009.]
Vide HC 113.559, rel. min. Gilmar Mendes, j. 11-12-2012, 2ª T, DJE de 5-2-2013
vide HC 86.125, rel. min. Ellen Gracie, j. 16-8-2005, 2ª T, DJ de 2-9-2005
 � Ante pena de seis meses de detenção, imposta mais de dois anos após o último 

marco interruptivo da prescrição — recebimento da denúncia —, incide o fator 
tempo a fulminar a prescrição da pretensão punitiva.
[HC 94.945, rel. min. Marco Aurélio, j. 13-10-2009, 1ª T, DJE de 11-12-2009.]
 � O acórdão que exclui qualificadora é, também, confirmatório da sentença de 

pronúncia, a teor do disposto no art. 117, III, do CP. Daí interromper a prescrição. 
O marco inicial do prazo prescricional é, pois, a data da publicação do acórdão, não 
a data da sentença de pronúncia.
[RHC 99.292, rel. min. Eros Grau, j. 29-9-2009, 2ª T, DJE de 29-10-2009.]
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 � O crime consubstanciado na concessão de aposentadoria a partir de dados falsos 
é instantâneo, não o transmudando em permanente o fato de terceiro haver sido 
beneficiado com a fraude de forma projetada no tempo. A óptica afasta a contagem 
do prazo prescricional a partir da cessação dos efeitos — art. 111, III, do CP. Pre-
cedentes: HC 75.053-2/SP, 79.744-0/SP e 84.998-9/RS e RHC 83.446-9/RS (...).
[HC 95.564, rel. p/ o ac. min. Marco Aurélio, j. 30-6-2009, 1ª T, DJE de 29-10-2009.]
 � Se estiver presente ilegalidade, o habeas corpus é remédio próprio a atacar ato tanto 

comissivo quanto omissivo. (...) O órgão julgador, ao assentar a culpa do acusado, 
impondo-lhe pena, deve examinar, independentemente de provocação, a prescrição. 
O silêncio a revelar ato omissivo desafia não só embargos declaratórios como tam-
bém habeas corpus. (...) Uma vez definitiva a pena fixada, havendo decorrido período 
superior ao lapso prescricional, considerados os fatos geradores da imputação e o 
recebimento da denúncia, cumpre concluir pela prescrição retroativa.
[HC 95.563, rel. min. Marco Aurélio, j. 23-6-2009, 1ª T, DJE de 21-8-2009.]
 � Na espécie vertente, a prescrição há que ser analisada utilizando-se como parâ-

metro a pena concretizada em apelação, que, sendo superior a dois anos, prescreve 
em oito anos (CP, art. 109, IV). Ao fixar a pena em dois anos e quatro meses de 
reclusão, o Superior Tribunal não deveria reconhecer, desde logo, a prescrição da 
pretensão punitiva, já que não transcorreram mais de oito anos entre o recebimento 
da denúncia e a publicação do acórdão condenatório.
[HC 96.779, rel. min. Cármen Lúcia, j. 23-6-2009, 1ª T, DJE de 7-8-2009.]
 � A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a redução do 

prazo prescricional prevista no art. 115 do CP somente é aplicada quando o agente 
contar com mais de setenta anos na data da sentença condenatória. No caso em 
tela, o paciente teria completado setenta anos após a sentença condenatória, não 
fazendo jus, portanto, à redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do CP.
[HC 98.418, rel. min. Ellen Gracie, j. 9-6-2009, 2ª T, DJE de 26-6-2009.]

 = HC 127.260 AgR, rel. min. Roberto Barroso, j. 28-4-2015, 1ª T, DJE de 19-5-2015
 = HC 87.573, rel. min. Celso de Mello, dec. monocrática, j. 17-4-2012, DJE de 25-4-2012
 = HC 107.398, rel. min. Gilmar Mendes, j. 10-5-2011, 2ª T, DJE de 24-5-2011
 � A prescrição de medida de segurança deve ser calculada pelo máximo da pena 

cominada ao delito atribuído ao paciente, interrompendo-se-lhe o prazo com o 
início do seu cumprimento. A medida de segurança deve perdurar enquanto não 
haja cessado a periculosidade do agente, limitada, contudo, ao período máximo 
de trinta anos. A melhora do quadro psiquiátrico do paciente autoriza o juízo de 
execução a determinar procedimento de desinternação progressiva, em regime 
de semi-internação.
[HC 97.621, rel. min. Cezar Peluso, j. 2-6-2009, 2ª T, DJE de 26-6-2009.]

 = HC 107.777, rel. min. Ayres Britto, j. 7-2-2012, 2ª T, DJE de 16-4-2012
 = RHC 100.383, rel. min. Luiz Fux, j. 18-10-2011, 1ª T, DJE de 4-11-2011
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 � Inexistindo norma específica quanto à prescrição da infração disciplinar, aplica-se 
o disposto no art. 109 do CP, considerando-se o menor lapso temporal previsto, 
que é de dois anos.
[HC 97.611, rel. min. Eros Grau, j. 26-5-2009, 2ª T, DJE de 7-8-2009.]

 = RHC 117.140, rel. min. Rosa Weber, j. 25-6-2013, 1ª T, DJE de 14-8-2013
 � É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que o acórdão 

que confirma ou diminui a pena imposta na sentença condenatória não interrompe a 
prescrição, e o cálculo da prescrição segundo a pena reduzida pressupõe que não haja 
recurso da acusação para exasperá-la. Precedentes. Na espécie vertente, a prescrição 
há que ser analisada utilizando-se como parâmetro a pena concretizada em recurso 
especial, que, sendo inferior a um ano, prescreve em dois anos (CP, art. 109, IV). 
Ao reduzir a pena para dez meses e dez dias de reclusão, deveria o Superior Tribunal 
reconhecer, desde logo, a prescrição da pretensão punitiva, já que transcorreram mais 
de dois anos entre a publicação da sentença condenatória e a publicação da decisão 
singular do eminente relator do recurso especial. O aumento de 1/3 no prazo da 
prescrição em razão da reincidência não incide na prescrição da pretensão punitiva.
[HC 96.009, rel. min. Cármen Lúcia, j. 28-4-2009, 1ª T, DJE de 15-5-2009.]

 = HC 109.966, rel. min. Dias Toffoli, j. 13-12-2011, 1ª T, DJE de 6-3-2012
 = HC 96.730 ED, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 28-9-2010, 2ª T, DJE de 22-10-2010
 � É firme a jurisprudência do STF no sentido de que a prescrição das medidas 

socioeducativas segue as regras estabelecidas no CP aos agentes menores de 21 
anos ao tempo do crime; ou seja, o prazo prescricional dos tipos penais previstos 
no CP é reduzido de metade quando aplicado aos atos infracionais praticados pela 
criança ou pelo adolescente.
[HC 96.520, rel. min. Cármen Lúcia, j. 24-3-2009, 1ª T, DJE de 24-4-2009.]
Vide HC 96.631, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 20-10-2009, 1ª T, DJE de 20-11-2009
 � Esta Suprema Corte, em diversos precedentes, já afastou a aplicação da prescrição 

em perspectiva da pretensão punitiva estatal por falta de previsão legal.
[Inq 2.728, rel. min. Menezes Direito, j. 19-2-2009, P, DJE de 27-3-2009.]

 = RE 602.527 QO-RG, rel. min. Cezar Peluso, j. 19-11-2009, P, DJE de 18-12-2009, rg
Vide Inq 2.584 ED-ED, rel. min. Ayres Britto, j. 1º-3-2012, P, DJE de 7-2-2013
 � O instituto da prescrição não é incompatível com a natureza não penal das 

medidas socioeducativas. Jurisprudência pacífica no sentido da prescritibilidade 
das medidas de segurança, que também não têm natureza de pena, na estrita 
acepção do termo. Os casos de imprescritibilidade devem ser, apenas, aqueles ex-
pressamente previstos em lei. Se o ECA não estabelece a imprescritibilidade das 
medidas socioeducativas, devem elas se submeter à regra geral, como determina 
o art. 12 do CP. O transcurso do tempo, para um adolescente que está formando 
sua personalidade, produz efeitos muito mais profundos do que para pessoa já 
biologicamente madura, o que milita em favor da aplicabilidade do instituto da 
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prescrição. O parâmetro adotado pelo STJ para o cálculo da prescrição foi o da 
pena máxima cominada em abstrato ao tipo penal correspondente ao ato infracional 
praticado pelo adolescente, combinado com a regra do art. 115 do CP, que reduz 
à metade o prazo prescricional quando o agente é menor de 21 anos à época dos 
fatos. Referida solução é a que se mostra mais adequada, por respeitar os princípios 
da separação de poderes e da reserva legal. A adoção de outros critérios, como a 
idade limite de 18 ou 21 anos e/ou os prazos não cabais previstos no ECA para 
duração inicial das medidas, além de criar um tertium genus, conduz a diferenças 
de tratamento entre pessoas em situações idênticas (no caso da idade máxima) e 
a distorções incompatíveis com nosso ordenamento jurídico (no caso dos prazos 
iniciais das medidas), deixando de considerar a gravidade em si do fato praticado, 
tal como considerada pelo legislador.
[HC 88.788, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 22-4-2008, 2ª T, DJE de 27-6-2008.]

 = HC 107.200 MC, rel. min. Celso de Mello, j. 28-6-2011, 2ª T, DJE de 7-12-2011
 � O simples julgamento da apelação, exclusiva da defesa, não interrompe o prazo 

prescricional de dois anos (interpretação dos incisos I e II do § 1º do art. 125 
do CPM). Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, se entre a data 
da publicação da sentença condenatória (21-7-2005) e o trânsito em julgado da 
apelação no STM (5-9-2007) transcorre prazo superior a dois anos. Precedentes: 
HC 76.618 e 80.184, rel. min. Moreira Alves; e RHC 86.253, rel. min. Eros Grau.
[HC 92.574, rel. min. Ayres Britto, j. 18-3-2008, 1ª T, DJE de 29-8-2008.]
 � É crime instantâneo de efeitos permanentes o chamado estelionato contra a 

previdência social (art. 171, § 3º, do CP) e, como tal, consuma-se ao recebimento 
da primeira prestação do benefício indevido, contando-se daí o prazo de prescri-
ção da pretensão punitiva.
[HC 82.965, rel. min. Cezar Peluso, j. 12-2-2008, 2ª T, DJE de 28-3-2008.]

 = HC 101.999, rel. min. Dias Toffoli, j. 24-5-2011, 1ª T, DJE de 25-8-2011
 = HC 103.407, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 10-8-2010, 2ª T, DJE de 17-9-2010
 ≠ HC 99.363, rel. min. Ellen Gracie, j. 17-11-2009, 2ª T, DJE de 19-2-2014
 ≠ HC 89.925, rel. min. Cármen Lúcia, j. 18-12-2006, 1ª T, DJE de 16-2-2007
 � A paciente foi condenada à pena de um ano de reclusão e dez dias-multa (art. 171 

do CP), sendo que a pena privativa de liberdade foi substituída pela restritiva de 
direitos (pagamento de prestação pecuniária). Fato que não impede a aplicação dos 
prazos prescricionais fixados pelo art. 109 do CP. Dispositivo que, em seu parágrafo 
único, estende, expressamente, “às penas restritivas de direito os mesmos prazos 
previstos para as privativas de liberdade”.
[HC 92.224, rel. min. Ayres Britto, j. 20-11-2007, 1ª T, DJE de 11-4-2008.]

 = HC 101.669, rel. min. Dias Tofolli, j. 5-10-2010, 1ª T, DJE de 30-11-2010
 � Diante da ausência de norma específica quanto à prescrição da infração discipli-

nar, utiliza-se, por analogia, o CP. Abandonar o cumprimento do regime imposto 
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configura infração permanente, aplicando-se as regras do art. 111, III, do CP.
[HC 92.000, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 13-11-2007, 1ª T, DJE de 30-11-2007.]

 = HC 114.422, rel. min. Gilmar Mendes, j. 6-5-2014, 2ª T, DJE de 27-5-2014
 = RHC 117.140, rel. min. Rosa Weber, j. 25-6-2013, 1ª T, DJE de 14-8-2013
 � A prescrição da pretensão punitiva após o trânsito em julgado para a acusação 

tem como parâmetro a pena in concreto, aí compreendida eventual exasperação pela 
aplicação de agravante genérica.
[HC 91.959, rel. min. Eros Grau, j. 9-10-2007, 2ª T, DJE de 22-2-2008.]
 � Embora o CP não considere, de forma explícita, a suspensão condicional (sursis) 

como causa impeditiva da prescrição, esse efeito deflui da lógica do sistema vigente.
[HC 91.562, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 9-10-2007, 2ª T, DJE de 30-11-2007.]
 � Nos delitos permanentes, a atividade criminosa se prolonga no tempo, tendo o 

agente a possibilidade de cessar ou não a sua conduta. Nessa modalidade delitiva, 
a prescrição é contada a partir da interrupção da ação do agente.
[HC 91.005, rel. min. Ayres Britto, j. 24-4-2007, 1ª T, DJE de 1º-6-2007.]
 � Conforme assentou o STF, no julgamento da Ext 1.042, 19-12-2006, Pertence, 

a CF não proíbe a suspensão da prescrição, por prazo indeterminado, na hipótese 
do art. 366 do CPP. A indeterminação do prazo da suspensão não constitui, a 
rigor, hipótese de imprescritibilidade: não impede a retomada do curso da prescri-
ção, apenas a condiciona a um evento futuro e incerto, situação substancialmente 
diversa da imprescritibilidade. Ademais, a CF se limita, no art. 5º, XLII e XLIV, a 
excluir os crimes que enumera da incidência material das regras da prescrição, sem 
proibir, em tese, que a legislação ordinária criasse outras hipóteses. Não cabe nem 
mesmo sujeitar o período de suspensão de que trata o art. 366 do CPP ao tempo 
da prescrição em abstrato; pois, “do contrário, o que se teria, nessa hipótese, seria 
uma causa de interrupção, e não de suspensão”.
[RE 460.971, rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 13-2-2007, 1ª T, DJ de 30-3-2007.]
 � A jurisprudência deste STF é no sentido de que o crime de estelionato pra-

ticado contra a previdência social tem natureza permanente, e, por isso, o prazo 
prescricional começa a fluir a partir da cessação da permanência e não do primeiro 
pagamento do benefício.
[HC 89.925, rel. min. Cármen Lúcia, j. 18-12-2006, 1ª T, DJE de 16-2-2007.]

 = HC 99.363, rel. min. Ellen Gracie, j. 17-11-2009, 2ª T, DJE de 19-2-2014
 ≠ HC 99.503, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 12-11-2013, 1ª T, DJE de 12-12-2013
 � A idade de sessenta anos, prevista no art. 1º do Estatuto do Idoso, somente serve 

de parâmetro para os direitos e obrigações estabelecidos pela Lei 10.741/2003. Não 
há que se falar em revogação tácita do art. 115 do CP, que estabelece a redução 
dos prazos de prescrição quando o criminoso possui mais de setenta anos de idade 
na data da sentença condenatória. A redução do prazo prescricional é aplicada, 
analogicamente, quando a idade avançada é verificada na data em que proferida 
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decisão colegiada condenatória de agente que possui foro especial por prerrogativa 
de função, quando há reforma da sentença absolutória ou, ainda, quando a reforma 
é apenas parcial da sentença condenatória em sede de recurso. Não cabe aplicar o 
benefício do art. 115 do CP quando o agente conta com mais de setenta anos na 
data do acórdão que se limita a confirmar a sentença condenatória.
[HC 86.320, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 17-10-2006, 1ª T, DJ de 24-11-2006.]

 = HC 96.968, rel. min. Ayres Britto, j. 1º-12-2009, 1ª T, DJE de 5-2-2010
 = HC 88.083, rel. min. Ellen Gracie, j. 3-6-2008, 2ª T, DJE de 27-6-2008
 � Prescrição. Não consumação. Gestão temerária de instituição financeira. Cui-

dando-se de crime habitual, conta-se o prazo da prescrição da data da prática do 
último ato delituoso (CP, art. 111, III).
[HC 87.987, rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 9-5-2006, 1ª T, DJ de 23-6-2006.]
 � Reincidência. Acréscimo de 1/3. Inadmissibilidade. (...) O acréscimo de que cuida 

o art. 110, caput, do CP não se aplica a prescrição da pretensão punitiva, mas apenas 
da executória.
[HC 87.716, rel. min. Cezar Peluso, j. 9-5-2006, 1ª T, DJ de 2-6-2006.]
 � A medida de segurança é espécie do gênero sanção penal e se sujeita, por isso 

mesmo, à regra contida no art. 109 do CP. Impossibilidade de considerar-se o 
mínimo da pena cominada em abstrato para efeito prescricional, por ausência de 
previsão legal.
[RHC 86.888, rel. min. Eros Grau, j. 8-11-2005, 1ª T, DJ de 2-12-2005.]
 � Até o advento da EC 35/2001, reputava-se suspenso o curso da prescrição da 

pretensão punitiva desde a data do despacho do ministro relator que solicitava 
licença para instauração de ação penal contra membro do Congresso Nacional.
[Inq 1.326, rel. min. Cezar Peluso, j. 3-11-2005, P, DJ de 3-2-2006.]
 � A prescrição regulada pela pena residual (CP, art. 113) não admite o cômputo 

do tempo de prisão provisória e só abrange as hipóteses de evasão do condenado ou 
revogação do livramento condicional. O prazo de prescrição da pretensão executória 
é o previsto no art. 110, caput, do CP, ou seja, calcula-se com base na pena aplicada. 
A detração (CP, art. 42) é feita quando do cumprimento da pena.
[RHC 84.177, rel. min. Ellen Gracie, j. 29-6-2004, 2ª T, DJ de 20-8-2004.]
 � Racismo. (...) A CF de 1988 impôs aos agentes de delitos dessa natureza, pela gra-

vidade e repulsividade da ofensa, a cláusula de imprescritibilidade, para que fique, ad 
perpetuam rei memoriam, verberado o repúdio e a abjeção da sociedade nacional à sua 
prática. (...) A ausência de prescrição nos crimes de racismo justifica-se como alerta 
grave para as gerações de hoje e de amanhã, para que se impeça a reinstauração de ve-
lhos e ultrapassados conceitos que a consciência jurídica e histórica não mais admitem.
[HC 82.424, rel. p/ o ac. min. Maurício Corrêa, j. 17-9-2003, P, DJ de 19-3-2004.]
 � Crime de responsabilidade de prefeito municipal ao qual foram cominadas as 

penas de multa e de inabilitação para exercício de cargo ou função pública. Re-



extinção da punibilidade

263sumário

conhecimento da prescrição da pretensão punitiva do réu em relação à pena de 
multa aplicada, que se tornou definitiva ante a inexistência de recurso da acusação. 
Hipótese, entretanto, em que o processo deve prosseguir em face da pena restritiva 
de direito cominada que, por possuir natureza independente e autônoma em relação 
à pena de multa, prescreve a seu tempo, não sendo alcançada pela prescrição desta.
[AI 379.392 QO, rel. min. Ilmar Galvão, j. 25-6-2002, 1ª T, DJ de 16-8-2002.]

 = ARE 643.672 AgR, rel. min. Gilmar Mendes, j. 11-9-2012, 2ª T, DJE de 15-10-2012
 = AI 742.100 AgR, rel. min. Dias Toffoli, j. 8-2-2011, 1ª T, DJE de 29-3-2011
 � Prescrição da pretensão executória (...). Implicando o indulto diminuição da pena a 

ser cumprida, cabe levá-lo em conta nos cálculos para saber-se do prazo prescricional.
[Ext 689, rel. p/ o ac. min. Marco Aurélio, j. 19-2-1997, P, DJ de 28-4-2000.]
 � Crime continuado. Redução de prazo de prescrição por menoridade. Interpre-

tação do art. 115 do CP. A expressão “ao tempo do crime” constante do art. 115 
do CP tem de ser entendida, com relação ao crime continuado, como “ao tempo 
de cada crime” que integra essa modalidade de concurso de delitos, razão por que 
se afigura certo o entendimento segundo o qual a redução do prazo de prescrição 
por causa da menoridade só se dá quanto aos crimes praticados antes de o agente 
completar 21 anos de idade.
[HC 72.690, rel. min. Moreira Alves, j. 5-9-1995, 1ª T, DJ de 15-3-1996.]

 = HC 107.616, rel. min. Dias Toffoli, j. 18-10-2011, 1ª T, DJE de 8-11-2011
 � Não se pode, a pretexto de aplicar a prescrição retroativa, desconsiderar a ocor-

rência da primeira causa interruptiva — recebimento da denúncia (CP, art. 117, 
I) —, para somente levar em conta o prazo decorrido entre a data do crime (CP, 
art. 111, I) e aquela em que sobreveio a sentença condenatória recorrível (segunda 
causa de interrupção do lapso prescricional — CP, art. 117, IV).
[HC 71.912, rel. min. Celso de Mello, j. 14-2-1995, 1ª T, DJ de 15-12-2006.]

 = HC 99.157, rel. min. Ellen Gracie, j. 4-8-2009, 2ª T, DJE de 28-8-2009
 � Verificada a prescrição da pretensão punitiva quanto à ação penal motivadora 

do deslocamento da competência — alínea n do inciso I do art. 102 da CF —, 
impõe-se a baixa dos autos à Corte que dela declinou, para que processe e julgue a 
ação remanescente, no que estranha ao campo de atuação do STF.
[AO 80, rel. p/ o ac. min. Marco Aurélio, j. 4-3-1993, P, DJ de 28-4-1995.]
 � O tempo em que o réu esteve sujeito a prisão cautelar somente deve ser com-

putado para os fins e efeitos do cumprimento da sanção penal. A prisão provisória 
é apenas computável na execução da pena privativa de liberdade. A norma inscrita 
no art. 113 do CP não admite que se desconte da pena in concreto, para efeitos 
prescricionais, o tempo em que o réu esteve provisoriamente preso.
[HC 69.865, rel. min. Celso de Mello, j. 2-2-1993, 1ª T, DJ de 26-11-1993.]

 = HC 100.001, rel. min. Marco Aurélio, j. 11-5-2010, 1ª T, DJE de 18-6-2010
 = HC 96.287, rel. min. Cezar Peluso, j. 31-3-2009, 2ª T, DJE de 22-5-2009
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Nota: O precedente a seguir foi julgado com base na Lei 5.250/1967 (Lei de Impren-
sa), antes do julgamento da ADPF 130, em que o Plenário do STF a declarou não 
recepcionada pela Constituição de 1988.

 � Crime de imprensa. Prescrição penal. Incidência das regras gerais fundadas no 
CP. Prescrição retroativa. Possibilidade.
[HC 89.684, rel. min. Celso de Mello, j. 11-3-2008, 2ª T, DJE de 30-10-2014.]


