
 
PRINCIPAIS PRAZOS NO CÓDIGO PENAL 

(Decreto-Lei nº 2.848, de 7-12-1940) 
 

Contagem 
Art. 10. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e 

os anos pelo calendário comum. 

 

Imposição da medida de segurança para inimputável 
Art. 97. Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação (art. 26). Se, 

todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a 

tratamento ambulatorial. 

Prazo 

§ 1º A internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo indeterminado, perdurando 

enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. O 

prazo mínimo deverá ser de 1 (um) a 3 (três) anos. 

 
Causas impeditivas da prescrição 

Art. 116. Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre: 

I – enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que dependa o 

reconhecimento da existência do crime;  

II – enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro. 

 
Causas interruptivas da prescrição 

Art. 117. 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 publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; 

V – pelo início ou continuação do cumprimento da pena;  

VI – pela reincidência.  

§ 1º Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição 

produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam 

objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer 

deles. 



 
§ 2º Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo 

começa a correr, novamente, do dia da interrupção.  

 

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença 

Art. 109.  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 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. 

 
Prescrição das penas restritivas de direito 

Parágrafo único. Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos 

para as privativas de liberdade. 

 
Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória 

Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se 

pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se 

aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. 

§ 1o  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. 

 

Prescrição no caso de evasão do condenado ou de revogação do livramento 
condicional 
Art. 113. No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a 

prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena.  

 



 
Prescrição da multa 
Art. 114. A prescrição da pena de multa ocorrerá:  

I – em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;  

II – no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando 

a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada. 

 

Redução dos prazos de prescrição 
Art. 115. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao 

tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 

(setenta) anos. 

 

Termo inicial da prescrição antes de transitar em julgado a sentença final 
Art. 111. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr:  

I – do dia em que o crime se consumou; 

II – no caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa; 

III – nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência;  

IV – nos de bigamia e nos de falsificação ou alteração de assentamento do registro civil, 

da data em que o fato se tornou conhecido. 

 
Termo inicial da prescrição após a sentença condenatória irrecorrível 
Art. 112. No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr:  

I – 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;  

II – do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva 

computar-se na pena. 

 
Decadência do direito de queixa ou de representação 

Art. 103. Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do direito de queixa 

ou de representação se não o exerce dentro do prazo de 6 (seis) meses, contado do dia 

em que veio a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do § 3º do art. 100 deste 

Código, do dia em que se esgota o prazo para oferecimento da denúncia. 

 

Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas 



 
Art. 46. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às 

condenações superiores a seis meses de privação da liberdade. 

§ 2o A prestação de serviço à comunidade dar-se-á em entidades assistenciais, hospitais, 

escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, em programas comunitários ou 

estatais. 

 

Reincidência 
Art. 64. Para efeito de reincidência: 

I – não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da 

pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, 

computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer 

revogação;  

II – não se consideram os crimes militares próprios e políticos. 

 

Reabilitação 
Art. 94. A reabilitação poderá ser requerida, decorridos 2 (dois) anos do dia em que for 

extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando-se o período 

de prova da suspensão e o do livramento condicional, se não sobrevier revogação, desde 

que o condenado:  

I – tenha tido domicílio no País no prazo acima referido;  

II – tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom 

comportamento público e privado;  

III – tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade 

de o fazer, até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima 

ou novação da dívida.  

Parágrafo único. Negada a reabilitação, poderá ser requerida, a qualquer tempo, desde 

que o pedido seja instruído com novos elementos comprobatórios dos requisitos 

necessários. 

 

Requisitos da suspensão da pena 

Art. 77. A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá 

ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:  

I – o condenado não seja reincidente em crime doloso;  



 
II – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem 

como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;  

III – Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.  

§ 1o A condenação anterior a pena de multa não impede a concessão do benefício.  

§ 2o A execução da pena privativa de liberdade, não superior a quatro anos, poderá ser 

suspensa, por quatro a seis anos, desde que o condenado seja maior de setenta anos de 

idade, ou razões de saúde justifiquem a suspensão. 


