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3ª SEÇÃO DO STJ DECIDIRÁ SOBRE A POSSIBILIDADE OU NÃO DA DECRETAÇÃO 
DE PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO APÓS O ADVENTO DO 
PACOTE ANTICRIME 

Tendo em vista a divergência de entendimento entre a 5ª e a 6ª Turma do Superior Tribunal 
de Justiça sobre o cabimento da prisão preventiva decretada de ofício pelo magistrado, a 
questão foi levada à 3ª Seção para uniformização no RHC 131.263. 
 
Enquanto a 5ª Turma do Tribunal entende pela impossibilidade de decretação de prisão 
preventiva de ofício pelo magistrado após o advento do Pacote Anticrime (HC 590.039), a 6ª 
Turma entende ainda ser possível a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva 
sem provocação do órgão acusador (HC 583.995). 
 
O julgamento iniciou-se no dia 9 de dezembro e o GAETS, Grupo de Atuação Estratégica 
das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores, habilitado como 
amicus curiae, apresentou memoriais e sustentação oral, realizados pela DPMG . Um pedido 
de vista adiou o resultado do julgamento, que deverá ser retomado em fevereiro. 
 
 
PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECIDE QUE A SUSPENSÃO DO 
PRAZO PRESCRICIONAL NO CASO DE CITAÇÃO POR EDITAL (ART. 366 DO CPP) 
LIMITA-SE AO TEMPO DE PRESCRIÇÃO DA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO 
COMINADA AO DELITO (TEMA 438 DA REPERCUSSÃO GERAL) 
 
O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade, no RE 600.851, que o 
tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao delito é o limite para 
suspensão do prazo prescricional no caso de réu citado por edital (art. 366 do CPP). 
 
Na espécie, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios buscava, através de 
Recurso Extraordinário, o reconhecimento da tese de que a suspensão do processo e do 
curso do prazo prescricional trazida pela atual redação do art. 366 do CPP não teria limitação 
temporal, de modo que processo e o prazo prescricional ficariam suspensos de forma 
indefinida até que o réu comparecesse em Juízo, o que não foi acolhido pelo Tribunal. 
 
O GAETS, Grupo de Atuação Estratégica das Defensoria Públicas Estaduais e Distrital nos 
Tribunais Superiores atuou como amicus curiae, apresentando memoriais e sustentação oral 
na sessão de julgamento realizada no plenário virtual. 
 
PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECIDE QUE O RECONHECIMENTO 
DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE NA EXECUÇÃO PENAL, 
DECORRENTE DO COMETIMENTO DE NOVO DELITO, DISPENSA O TRÂNSITO EM 
JULGADO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO (TEMA 758 DA REPERCUSSÃO 
GERAL) 
 
Em julgamento realizado no plenário virtual, o Supremo Tribunal Federal entendeu que é 
dispensável o trânsito em julgado para o reconhecimento de falta disciplinar de natureza 
grave decorrente do cometimento de novo delito no curso da Execução Penal. 
 
No caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul havia negado provimento a 
agravo em execução do parquet estadual sob o fundamento de que apenas a condenação 
com trânsito em julgado faz presente a “prática de crime doloso”, pena de agredir o princípio 
da presunção de inocência, o que ensejou o Recurso Extraordinário. 
 
Nos termos do voto do Relator, Min. Edson Fachin, “no âmbito da execução penal a 
presunção de inocência é redimensionada, não apresentando os contornos que adquire no 
processo penal de conhecimento, informados pelo art. 5º, LVII, da Constituição Federal”, 
bem como que “exigir o trânsito em julgado do processo de conhecimento para a imposição 
de falta grave no Juízo da execução penal seria como vincular a competência 
desempenhada por este àquela a ser exercida pelo Juízo do Conhecimento.” 
 
O relator asseverou, contudo, que “a aplicação da sanção decorrente do reconhecimento de 
qualquer tipo de falta grave, inclusive daquelas consistentes na prática de crimes dolosos, 
pressupõe a observância de um rito em que se garanta ao apenado o acesso à defesa 
técnica e à produção de provas”, salvo se já proferida sentença condenatória no processo 
de conhecimento, a qual dispensa a produção probatória, mas não a oitiva prévia da defesa 
técnica do condenado, que é sempre obrigatória. 
 
O GAETS, Grupo de Atuação Estratégica das Defensoria Públicas Estaduais e Distrital nos 
Tribunais Superiores atuou como amicus curiae, apresentando memoriais e sustentação 
oral. 
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GAETS, EM CONJUNTO 
COM A DPU, APRESENTA 

EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO NO RE 

593.818 

Em uma decisão importante e 
histórica para as Defensorias 
Públicas Estaduais e a 
Defensoria Pública da União, 
foram apresentados Embargos 
de Declaração conjuntos no 
RE 593.818, que versou sobre 
a possibilidade de se 
considerar a título de maus 
antecedentes as condenações 
anteriores ao período 
depurador da reincidência, no 
qual GAETS e DPU atuaram 
como amicus curiae. 

No referido julgamento, 
decidido em sede de 
repercussão geral, o Supremo 
Tribunal Federal fixou a 
seguinte tese: “Não se aplica 
para o reconhecimento dos 
maus antecedentes o prazo 
quinquenal de prescrição da 
reincidência, previsto no art. 64, 
I do Código Penal. ” 

A tese fixada, contudo, não 
reflete de maneira fidedigna o 
que decidido pelo tribunal, 
tendo em vista que em todos os 
votos vencedores constou a 
ressalva quanto a possibilidade 
de afastamento desse 
entendimento caso o 
magistrado entenda, no caso 
concreto, que as condenações 
pretéritas são “desimportantes 
ou demasiadamente 
distanciadas no tempo” (trecho 
do voto do relator, Min. Roberto 
Barroso). 

Os Embargos apresentados 
visam, portanto, sanar a 
omissão e aclarar a tese, de 
modo a incluir no texto a 
ressalva, que também constou 
expressamente dos votos dos 
ministros Edson Fachin, Rosa 
Weber, Cármen Lúcia e 
Alexandre de Morais. 

 
 

DROPS DOS TRIBUNAIS 
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