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5. Espécies de prescrição. 
O Código Penal ao tratar do tema divide a prescrição em duas espécies: a) 
prescrição antes de transitar em julgado a sentença (artigo 109); b) prescrição 
depois de transitar em julgado sentença final condenatória (artigo 110). 
Doutrinariamente, a prescrição é dividida em prescrição da pretensão punitiva 
e prescrição da pretensão executória. A prescrição da pretensão punitiva 
desdobra-se em: prescrição da pretensão punitiva propriamente dita; 
prescrição superveniente ou intercorrente; prescrição retroativa; e prescrição 
antecipada, projetada, virtual ou retroativa em perspectiva. 
5.1.1. Prescrição da pretensão punitiva propriamente dita (em abstrato): 
Esta espécie tem lugar antes de transitar em julgado a sentença penal, 
devendo ser regulada pelo máximo da pena privativa de liberdade ao crime. Os 
prazos em que é verificada são os constantes no rol do artigo 109, do Código 
Penal. 
Regra geral, o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva propriamente 
dita deve ser contado a partir do dia da consumação do delito (artigo 111, 
inciso I, do Código Penal). Este dispositivo legal traz outros marcos iniciais para 
fins de contagem de prazo prescricional: a) no caso de tentativa, do dia em que 
cessou a atividade criminosa (artigo 111, inciso II, do Código Penal); b) nos 
crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência (artigo 111, inciso 
III, do Código Penal) ; c) nos de bigamia e nos de falsificação ou alteração de 
assentamento do registro civil, da data em que o fato se tornou conhecido 
(artigo 111, inciso IV, do Código Penal). 
Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “a prescrição penal é aplicável nas 
medidas sócio-educativas” (Súmula 338). 
(Lapso: Do cometimento do delito até antes da pena em concreto – 
sentença/acórdão condenatório) 
5.1.2. Prescrição superveniente ou intercorrente: 
Pode ser conceituada como aquela que ocorre entre a data da publicação da 
sentença penal condenatória e o trânsito em julgado para a acusação. A 
prescrição superveniente ou intercorrente é regida pela pena aplicada, tendo 
como marco inicial a publicação da sentença penal condenatória. 
Envolvendo o tema, BASILEU GARCIA comentou que: “a proibição legal de 
reformatio in pejus, assegurando a impraticabilidade da exacerbação da pena 
sem recurso do acusador, permite basear a prescrição na quantidade fixada na 
sentença” (Ob. cit. 373). 
(Lapso: após a decisão condenatória recorrível e antes da transitada em 
julgado.) 
5.1.3. Prescrição retroativa. 
A prescrição retroativa é a espécie de prescrição que determina a recontagem 
dos prazos anteriores à sentença penal com trânsito em julgado para a 
acusação, ou depois de improvido seu recurso. A prescrição retroativa é 
igualmente regulada pela pena aplicada, tendo como marco inicial a publicação 
da sentença penal condenatória. 
O parágrafo primeiro do artigo 110 possuía a seguinte redação: "a prescrição, 
depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou 
depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada". De acordo com 



a antiga redação, a prescrição retroativa poderia ocorrer em dois períodos 
distintos: a) entre a data do fato e o recebimento da denúncia ou queixa; ou b) 
entre o recebimento da denúncia ou queixa e a publicação da sentença 
condenatória. 
A Lei n. 12.234/2010 deu nova redação ao mencionado dispositivo: "a 
prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a 
acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não 
podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da 
denúncia ou queixa". Com esta modificação, a prescrição retroativa somente 
ocorre entre o recebimento da denúncia ou queixa e a publicação da sentença 
condenatória. Ressalta-se que a nova lei, que se mostra menos benéfica ao réu, 
somente pode ser aplicada a fatos posteriores à data de sua publicação (artigo 
2º, parágrafo único, do Código Penal). 
(Lapso: da sentença ou acórdão condenatório recorrível até a denúncia ou 
queixa.) 
5.1.4. Prescrição antecipada, projetada, virtual ou retroativa em 
perspectiva. 
Esta espécie de prescrição não encontra previsão legal, sendo uma construção 
doutrinária e jurisprudencial, tendo como fundamentos a economia e falta de 
interesse processual. Ela seria verificada ainda em sede de inquérito policial, 
ou seja, antecipadamente, sendo regulada pela provável pena em concreto que 
seria estabelecida pelo magistrado por ocasião da condenação. 
Como assinalou JUAREZ CIRINO DOS SANTOS, a prescrição pela pena virtual 
seria “outra generosa invenção da jurisprudência brasileira, amplamente 
empregada por segmentos liberais do Ministério Público e da Magistratura 
nacionais” (Ob. cit. p. 682). 
O Superior Tribunal de Justiça se posicionou contrário a esta criação 
jurisprudencial ao editar a Súmula 438: “é inadmissível a extinção da 
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena 
hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”. 
(Lapso: não pode ser aplicada no Brasil.) 
5.2. Prescrição da pretensão executória. 
A prescrição da pretensão executória é aquela que implica na perda da 
possibilidade de aplicação da sanção penal, em face do decurso do tempo. Ela 
deve ser regulada pela pena fixada na sentença condenatória ou acórdão. Neste 
sentido dispõe a Súmula 604 do STF: “A prescrição pela pena em concreto é 
somente da pretensão executória da pena privativa de liberdade”. 
Começa a correr a prescrição da pretensão executória: a) do dia em que 
transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga 
a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional (artigo 112, inciso 
I); b) do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da 
interrupção deva computar-se na pena(artigo 112, inciso II). 
A prescrição no caso de evasão do condenado ou de revogação do livramento 
condicional é regulada pelo tempo que resta da pena (artigo 113). 
(Lapso: após sentença condenatória transitada em julgado.) 
 
	  


