
   

 

 

  
www.leonardomarcondesmachado.com.br 

DIREITO PENAL - PARTE GERAL 
PUNIBILIDADE E CAUSAS EXTINTIVAS 

PROF. LEONARDO M. MACHADO 
Roteiro de Aula – p. 1 

   
                                                                                                               

DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE 

 

Professor: Leonardo Marcondes Machado 

 Instagram: www.instagram.com/leonardomarcondesmachado 

 Telegram: https://t.me/processo_penal 

 Youtube: https://www.youtube.com/user/proflmm 

 Site Oficial: www.leonardomarcondesmachado.com.br 

 

Punibilidade 

- abstrata (lei) X concreta (sentença condenatória). 

- “nulla culpa sine judicio” (“não há culpabilidade ou responsabilidade sem o 

devido processo criminal”): princípio da jurisdicionaridade. 

 

Condições Objetivas De Punibilidade 

- requisitos legais específicos, de natureza objetiva, que condicionam o 

exercício do poder estatal de punir (para além das categorias fundamentais da 

estrutura analítica do crime/fato punível – tipicidade, ilicitude e culpabilidade).   

- ex.: art. 7º, § 2º, do CP (requisitos da extraterritorialidade condicionada).  

 

Causas Extintivas Da Punibilidade 

- previsão legal: CP (parte geral e especial) e legislação esparsa (ex.: art. 89, § 

5º, da Lei n. 9.099/95 – decurso do prazo da suspensão condicional do processo sem 

revogação). 

- art. 107 do CP: rol exemplificativo. 

  

Efeitos 

- se anterior ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória = impede 

a condenação (antes da sentença) ou os efeitos da condenação (sentença recorrível). 

Regra = afasta quaisquer efeitos.  

- se posterior ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória = afasta 

somente a execução/cumprimento da pena (gera reincidência). Regra = exclui 

somente efeito penal principal. Exceções = anistia e abolitio criminis (impede todos os 

efeitos penais principais e secundários / restam apenas os efeitos extrapenais/civis).   

 

Morte do Agente (art. 107, I, do CP) 

- princípio mors ominia solvit (“a morte tudo resolve”). 
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- princípio da pessoalidade da pena criminal (art. 5º, XLV, da CF). 

- caráter pessoal/circunstância incomunicável (concurso de agentes). 

- depende de certidão de óbito original e manifestação prévia do MP (art. 62 do 

CPP).  

 

Anistia, Graça e Indulto (art. 107, II, do CP) 

- indulgentia principis / indulgência estatal / clemência soberana. 

- renúncia do poder punitivo por motivos de política criminal. 

- anistia = fatos X graça e indulto = pessoas. 

- anistia = lei do Congresso Nacional X graça e indulto = decreto do Presidente 

da República. 

- crimes insuscetíveis (anistia, graça e indulto) = tortura, terrorismo, tráfico de 

drogas e os definidos em lei como hediondos (art. 5º, XLIII, CF / art. 2º, I, da Lei n. 

8.072/90 / art. 1º, § 6º, da Lei n. 9.455/97 / art. 44, caput, da Lei n. 11.343/2006) 

(polêmica).   

 

Anistia 

- lei penal benéfica / retroativa (art. 5º, XL, CF). 

- anistia (não punibilidade de fatos pretéritos/interferência no tipo penal 

incriminador) X abolitio criminis (revogação de tipo penal incriminador) / (ambas 

retroativas). 

- forma: lei ordinária de competência do Congresso Nacional e sancionada pelo 

Presidente da República (art. 48, VIII, da Constituição Federal). 

- espécies: própria (antes da condenação) X imprópria (depois da condenação) 

/ geral ou plena X parcial ou limitada / incondicionada X condicionada.  

- momento: anterior ou posterior à condenação definitiva. 

- efeitos: se anterior à condenação definitiva: impede todos os efeitos da 

condenação. 

- efeitos: se posterior à condenação definitiva: exclui todos os efeitos penais da 

condenação / não atinge efeitos civis. 

 

Graça e Indulto 

- decreto presidencial passível de delegação (art. 84, XII, CF). 

CF. Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: XII - 

conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos 

instituídos em lei. Parágrafo único. O Presidente da República poderá delegar as 



   

 

 

  
www.leonardomarcondesmachado.com.br 

DIREITO PENAL - PARTE GERAL 
PUNIBILIDADE E CAUSAS EXTINTIVAS 

PROF. LEONARDO M. MACHADO 
Roteiro de Aula – p. 3 

   
                                                                                                               

atribuições mencionadas nos incisos VI, XII e XXV, primeira parte, aos Ministros de 

Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que 

observarão os limites traçados nas respectivas delegações. 

- pressuposto: alguém condenado criminalmente em definitivo (trânsito em 

julgado para acusação – STF). 

- graça (individual e mediante provocação / art. 188 da LEP) X indulto 

(coletivo e concedido espontaneamente pelo Presidente / art. 193 da LEP). 

- espécies: totais (extinção da pena) X parciais (diminuição de pena) / 

incondicionados X condicionados. 

- efeitos: exclusão, total ou parcial, da pena / não alcança efeitos penais 

secundários e extrapenais / “O indulto extingue os efeitos primários da condenação 

(pretensão executória), mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais” 

(Súmula n. 631 do STJ). 

 

Abolitio Criminis 

- lei descriminalizadora (art. 2º do CP). 

CP. Art. 2º. “Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de 

considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da 

sentença condenatória. 

 

Renúncia Ao Direito De Queixa Ou De Representação (art. 104 do CP) 

- abdicação do direito/poder de provocar a segunda fase da persecução penal. 

- limitação: ação penal de iniciativa privada ou pública condicionada à 

representação do ofendido. 

- unilateral.  

- pré-processual (após seria perdão – iniciativa privada). 

- espécies (art. 104, caput, CP): expressa (art. 50, caput, CPP) ou tácita (art. 

57 do CPP). 

 

Decadência Do Direito De Queixa Ou De Representação 

- perda do direito de ação (em se tratando de ação penal de iniciativa privada) 

ou de representação (em se tratando de ação penal de iniciativa pública condicionada 

à representação), em virtude do não exercício no prazo legal. 

 

Perdão Do Ofendido (Aceito) (arts. 105 e 106 do CP) 

- indulgência/esquecimento pelo querelante. 
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- cabimento: ações penais de iniciativa privada exclusiva e personalíssima. 

- fundamento: disponibilidade processual. 

- oportunidade: processo penal (art. 106, § 2º, CP. “Não é admissível o perdão 

depois que passa em julgado a sentença condenatória”). 

- distinção: perdão do ofendido X perdão judicial (ex.: art. 121, § 5º, CP).   

- classificação (art. 106, caput, CP): a) expresso ou tácito; b) processual ou 

extraprocessual. 

Art. 106, § 1º, do CP. “Perdão tácito é o que resulta da prática de ato 

incompatível com a vontade de prosseguir na ação”. 

- aceitação: expressa (declaração expressa) ou tácita (silêncio no tríduo legal - 

art. 58, caput, do CPP). 

- efeitos: obstar a continuidade do processo penal (art. 105 do CP) / causa 

extintiva da punibilidade (art. 107, V, do CP; art. 58, parágrafo único, do CPP). 

Extensão:  

- Indivisibilidade: “se concedido a qualquer dos querelados, a todos aproveita” 

(art. 106, I, CP);  

- Pluralidade de Ofendidos: “se concedido por um dos ofendidos, não prejudica 

o direito dos outros” (art. 106, II, CP);  

- Bilateralidade: “se o querelado o recusa, não produz efeito” (art. 106, III, CP).  

 

Perempção 

- sanção aplicada ao querelante pela desídia ou desinteresse no 

desenvolvimento do processo. 

- limitação: ações penais de iniciativa privada exclusiva e personalíssima. 

Hipóteses: Art. 60 do CPP: 

I - quando, iniciado o processo penal, o querelante deixa de promover o 

andamento do processo por 30 dias seguidos; 

II - quando morre o querelante ou torna-se incapaz e nenhum sucessor 

legítimo aparece para dar continuidade ao processo em 60 dias; 

III - quando o querelante deixa de comparecer, sem motivo justificado, a ato 

em que deveria pessoalmente estar presente; 

III - quando o querelante deixa de pedir a condenação nas alegações finais; 

IV - quando o querelante é pessoa jurídica que se extingue sem deixar 

sucessor; 
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Retratação 

- retratar = desdizer / inversão de rumo quanto ao comportamento inicial. 

- extinção da punibilidade cabível apenas nas hipóteses legais. 

- admissão pelo CP: calúnia (art. 138), difamação (art. 139), bem como falso 

testemunho e falsa perícia (art. 342). 

Art. 143 do CP: “o querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da 

calúnia ou da difamação, fica isento de pena”. 

- independe de aceitação do ofendido.1 

Art. 342, § 2º, do CP: “o fato deixa de ser punível se, antes da sentença no 

processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade”. 

 

Casamento Subsequente  

- casamento subsequente, nos (antigos) crimes contra os costumes, entre a 

vítima e o criminoso ou terceiro. 

- revogada extinção da punibilidade (Lei n. 11.106/2005). 

 

Perdão Judicial 

- razão político-criminal. 

- desnecessidade da pena. 

- ex.: art. 121, § 5º, do CP e art. 129, § 8º, do CP.   

 

Art. 108 do CP 

“A extinção da punibilidade de crime que é pressuposto, elemento constitutivo 

ou circunstância agravante de outro não se estende a este. Nos crimes conexos, a 

extinção da punibilidade de um deles não impede, quanto aos outros, a agravação da 

pena resultante da conexão”.  

 

PRESCRIÇÃO 

 

Conceito 

- é a perda da pretensão punitiva ou executória em razão do decurso do 

tempo. 

- não se confunde com decadência (perda do direito de ação em face do 

decurso do tempo).  

                                                 
1 “A retratação da calúnia, feita antes da sentença, acarreta a extinção da punibilidade do agente 
independente de aceitação do ofendido” (STJ – Corte Especial - APn 912/RJ - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 
em 03.03.2021 – Info. 687 de 08.03.2021). 
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Fundamentos 

- impossibilidade de eternização da persecução penal. 

- ineficácia da punição pelo decurso do tempo (teoria do esquecimento do fato). 

- sanção pela inércia estatal. 

 

Imprescritibilidade 

- regra: prescritibilidade de todos os crimes (mesmo graves). 

- exceções constitucionais: a) prática do racismo / Lei n. 7.716/89 (inc. XLII 

do art. 5º); b) ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem 

constitucional e o Estado Democrático / Lei n. 7.170/83 (inc. XLIV do art. 5º). 

 

Espécies. Prescrição. 

- prescrição: a) da pretensão punitiva (“ppp”); b) da pretensão executória 

(“ppe”). 

 

Prescrição da Pretensão Punitiva.   

- noção: perda do direito estatal de determinar a aplicação de pena em razão 

do decurso do tempo. 

- momento: ocorre antes do trânsito em julgado de eventual condenação: fase 

de investigação preliminar ou fase processual (ainda que pendente recurso). 

- consequência: impede todos os efeitos de eventual sentença penal 

condenatória provisória (afasta todos os efeitos penais e extrapenais de eventual 

condenação provisória) (logo: não gera reincidência). 

 

Prescrição da Pretensão Executória.   

 - noção: perda do direito estatal de executar a pena devidamente imposta 

mediante sentença penal condenatória definitiva em razão do decurso do tempo; 

- momento: pressupõe trânsito em julgado. Somente após o trânsito em 

julgado para ambas as partes, acusação e defesa, que surge a pretensão executória 

do Estado, e, por consequência, é possível se falar em prescrição da pretensão 

executória; 

- consequência: exclui apenas o efeito principal de sentença penal 

condenatória definitiva (cumprimento da pena); permanecem todos os demais efeitos 

penais (secundários) e extrapenais (logo: gera reincidência). 
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Prescrição da Pretensão Punitiva. Espécies.  

a) pela pena (máxima) em abstrato = “prescrição da ação/processo pena”; 

b) pela pena em concreto = prescrição retroativa e intercorrente. 

 

Prescrição Da Pretensão Punitiva / Pena Em Abstrato 

 

Regra (art. 109 do CP) 

PENA MÁ EM ABSTRATO  

PENA MÁXIMA EM 

ABSTRATO 

PRAZO 

PRESCRICIONAL 

- 1 ano 3 anos 

= ou + 1 / - 2 anos 4 anos 

+ 2 / = 4 anos 8 anos 

+ 4 / = 8 anos 12 anos 

+ 8 / = 12 anos 16 anos 

+ 12 anos 20 anos 

 

Fatores Diferenciadores 

a) Idade do Acusado: menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 

quando da sentença = prescrição reduzida pela metade (art. 115 do CP). 

b) Qualificadora: considerada (nova pena máxima). 

c) Causas de Aumento e de Diminuição de Pena: consideradas (maior aumento 

/ menor diminuição). 

d) Reincidência: não considerada (apenas na ppe – art. 110, caput, do CP / 

Súmula n. 220 do STJ). 

e) Agravantes e Atenuantes: não consideradas. 

f) Concurso de Crimes: não considerados (cálculo prescricional individualizado 

/ art. 119 do CP).  

 

Prazo. Termo Inicial (art. 111 do CP). 

a) regra = data da consumação (crime consumado) / data do último ato 

executório (crime tentado) (teoria do resultado; não confundir com tempo do crime / 

teoria da atividade); 

b) crimes permanentes = data da cessação da permanência (ex.: sequestro). 



   

 

 

  
www.leonardomarcondesmachado.com.br 

DIREITO PENAL - PARTE GERAL 
PUNIBILIDADE E CAUSAS EXTINTIVAS 

PROF. LEONARDO M. MACHADO 
Roteiro de Aula – p. 8 

   
                                                                                                               

c) crimes de bigamia (art. 235 do CP) e falsificação ou alteração de assento de 

registro civil (arts. 241, 242 e 299, parágrafo único, do CP) = data em que o fato se 

tornou conhecido da autoridade. 

d) crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes = data em que 

a vítima completar 18 (dezoito) anos, salvo se já proposta anteriormente a ação 

penal. 

  

Prazo. Causas Interruptivas (art. 117 do CP). 

a) o recebimento da denúncia ou queixa;  

b) a pronúncia (júri);  

c) a decisão confirmatória da pronúncia (júri);  

d) a publicação da sentença ou do acórdão recorríveis;  

e) o trânsito em julgado da condenação. 

 

Prazo. Causas Suspensivas/Impeditivas (art. 116 do CP). 

a) enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que dependa o 

reconhecimento da existência do crime (ex.: propriedade da coisa no crime de roubo) 

(art. 116, I, CP); 

b) enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro (art. 116, II, CP); 

c) na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos tribunais 

superiores, quando inadmissíveis (art. 116, III, CP);2 e 

d) enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução 

penal (art. 116, IV, CP). 

* Obs.: rol não taxativo / existência de outras causas no CP e legislação penal 

especial (ex.: durante período de prova da suspensão condicional do processo – art. 

89, § 6º, da Lei n. 9.099/95). 

 

Prescrição da Pretensão Punitiva / Pena em Concreto. 

Art. 110, § 1º, do CP: a “prescrição, depois da sentença condenatória 

transitada em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula -

                                                 
2 “Nesses casos, o prazo de prescrição somente seguirá correndo se estes recursos forem admitidos, ou 
seja, se os requisitos previstos em lei para sua utilização forem respeitados (como prazo para 
interposição, legitimidade, existência de interesse processual, de objeto a ser questionado, etc). Caso o 
recurso seja inadmitido, ou seja, não conhecido, não apreciado, por falta destes requisitos, todo o tempo 

gasto com essa análise será desconsiderado para fins de prescrição. É como se esse tempo não tivesse 
passado para o cálculo da prescrição” (BOTTINI, Pierpaolo. Direito penal, processo penal e colaboração 
premiada na lei "anticrime". São Paulo: Consultor Jurídico, 06 jan. 2020. Disponível em: 
<https://www.conjur.com.br/2020-jan-06/direito-defesa-direito-penal-processo-penal-delacao-lei-
anticrime>. Acesso em: 06.01.2020). 
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se pela pena aplicada, não podendo em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data 

anterior à da denúncia ou queixa”. 

- prescrição retroativa; 

- prazo prescricional com base na pena em concreto segundo a contagem do 

art. 109 do CP;  

- análise retroativa dos marcos interruptivos da prescrição a partir da 

denúncia ou queixa como termo inicial (polêmica).  

 

Prescrição da Pretensão Executória. 

 

Regra (art. 109 do CP) 

- cálculo do prazo prescricional com base na pena em concreto segundo a 

contagem do art. 109 do CP; 

 

Fatores Diferenciadores 

Reincidência: considerada na “ppe” com aumento de 1/3 do prazo 

prescricional (art. 110, caput, in fine, do CP).  

 

Prazo. Termo Inicial (art. 112 do CP). 

a) data em que transita em julgado a sentença para a acusação; 

b) data da revogação da suspensão condicional da pena (sursis penal) ou do 

livramento condicional; 

c) data em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo de 

interrupção deva computar -se na pena. 

 

Evasão do Condenado/Revogação do Livramento Condicional. 

Art. 113 do CP: “No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o 

livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena”. 

 

Prazo. Causas Interruptivas (art. 117 do CP). 

a) início ou a continuação do cumprimento da pena;  

b) reincidência. 

 

Prazo. Causa Suspensiva/Impeditiva (art. 116, § único, do CP). 

- enquanto o condenado está preso por outro motivo/processo (art. 116, § 

único, CP). 
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Prescrição Da Pena De Multa (art. 114 do CP) 

- em 2 anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;   

 - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, 

quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente 

aplicada. 

 

Prescrição Da Pena Restritiva De Direito  

Art. 109, § único, CP: “mesmos prazos previstos para as penas privativas da 

liberdade”. 

 


