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Causas extintivas da 
punibilidade



/universidades

Conceito e noções introdutórias

Situação que desaparece a própria infração:
Abolitio criminis
Anistia

Artigo 107, CP: Rol exemplificativo
- Término do período de prova do sursis;
- Morte do cônjuge no crime de erro essencial (Artigo 236, CP)

Causa supralegal: Súmula 554, STF
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Causas extintivas recaem:
Pretensão punitiva= elimina os efeitos penais
Pretensão executória= apagam unicamente o efeito principal da pena
Ambas pretensões= os efeitos dependem do momento que ocorrem

Análise do artigo 107, CP
• Morte do agente:
Princípio da personalidade da pena;
Mors omnia solvit (a morte apaga tudo)

• Anistia x graça x indulto
Anistia: É um benefício concedido pelo Congresso Nacional, com a sanção do Presidente
da República, por meio do qual se “perdoa” a prática de um fato criminoso.
Normalmente, incide sobre crimes políticos, mas também pode abranger outras
espécies de delito. É concedida por meio de uma lei federal ordinária. Pode ser
concedida antes do trânsito em julgado ou depois do trânsito em julgado.
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Graça e indulto: Concedidos por Decreto do Presidente da República. Apagam o 
efeito executório da condenação. Tradicionalmente, a doutrina afirma que tais 
benefícios só podem ser concedidos após o trânsito em julgado da condenação.

Diferenças entre graça e indulto:
Graça: É um benefício individual (com destinatário certo). Depende de pedido do 
sentenciado.
Indulto: É um benefício coletivo (sem destinatário certo). É concedido de ofício (não 
depende de provocação).

Abolitio criminis: nova lei que exclui do âmbito penal fato até então considerado 
criminoso.

Prescrição: perda do direito de punir ou executar a pena em razão da inércia por 
decurso do tempo
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Decadência: perda do direito de queixa ou de representação em face da inércia do seu 
titular durante o prazo legalmente previsto.

Perempção: perda do direito de ação que acarreta a extinção da punibilidade provocada 
pela inércia processual do querelante

Renúncia ao direito de queixa: ato unilateral pelo qual se efetua a desistência do direito 
da ação pela vítima

Perdão aceito: desistência do direito de ação após o oferecimento da queixa- bilateral
Perdão judicial: juiz concede- unilateral


