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Prescrição e decadência
Introdução e conceito

Conceito: é a perda da pretensão punitiva ou da pretensão executória em face da inércia
do Estado durante determinado tempo legalmente previsto.

Crimes imprescritíveis: a Constituição Federal traz como crimes imprescritíveis o racismo
e a ação dos grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado
Democrático.

Fundamentos:
1) Segurança jurídica
2) Luta contra a ineficiência do Estado
3) Importância da sanção penal
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Diferença entre prescrição e decadência:

Prescrição: é a perda da pretensão punitiva ou executória em face do decurso do tempo.
Decadência: é a perda do direito de ação em face do decurso do tempo.

Incondicionada
Pública Representação

Ação penal Condicionada Requisição
Exclusiva comum

Privada Exclusiva ou propriamente dita Personalíssima
Subsidiária da pública
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Espécies de prescrição

Prescrição da pretensão punitiva: só poderá ocorrer antes do trânsito em julgado da
sentença penal e tem como principal consequência a eliminação de todos os efeitos
do crime, como se ele não tivesse existido.

- Prescrição da pretensão punitiva propriamente dita: esta espécie tem lugar antes
de transitar em julgado a sentença penal, devendo ser regulada pelo máximo da pena
privativa de liberdade cominada ao crime. Os prazos em que é verificada são os
constantes no rol do artigo 109, do Código Penal.

- Prescrição da pretensão punitiva superveniente (intercorrente): a intercorrente
leva em conta, para o cálculo do prazo prescricional, a pena aplicada in concreto. O
marco inicial dessa contagem se dá com a publicação da sentença condenatória
recorrível e termina com o trânsito em julgado definitivo.
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- Prescrição da pretensão punitiva retroativa: bem como a intercorrente, é calculada
pela pena em concreto, obtida na sentença penal e é necessário o trânsito em julgado
para a acusação ou o não provimento de seu recurso.
Ainda que se verifiquem muitas semelhanças entre esses dois institutos, a grande
diferença se encontra no fato de que ao passo que a intercorrente é calculada a partir
da sentença, ou seja, para os períodos posteriores, a retroativa se volta ao passado,
aos momentos anteriores à sentença.

Prescrição da pretensão executória: se dá a partir do trânsito em julgado da sentença
penal condenatória e pela pena in concreto. A sua ocorrência gera ao Estado a perda
do direito de executar a pena imposta ao condenado, diante do transcorrer do prazo
prescricional estipulado.
Ainda que o condenado fique livre do cumprimento da pena, a prescrição da
pretensão executória não afasta os efeitos secundários da sentença condenatória,
como, por exemplo, a reincidência.
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Prescrição da pretensão punitiva propriamente dita:

Artigo 109, CP:
“A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade
cominada ao crime, verificando-se:
I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a
doze;
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não
excede a dois;
VI - em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano.
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.”
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Causas interruptivas:

Artigo 117, CP:
“O curso da prescrição interrompe-se:
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
II - pela pronúncia;
III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
IV - pela sentença condenatória recorrível;
IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
VI - pela reincidência.
VI - pela reincidência.”
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Prescrição retroativa: espécie de prescrição da pretensão punitiva a partir da pena
em concreto quando ocorre o trânsito em julgado apenas para a acusação.

Prescrição superveniente: é a modalidade da prescrição da pretensão punitiva que se
verifica entre a publicação da sentença e o seu trânsito em julgado para a defesa, ou
seja, posterior a sentença.

Prescrição da pretensão executória: é a perda, em razão da omissão do Estado
durante determinado prazo legalmente previsto, do direito e do dever de executar
uma sanção penal.


