


  

 

 

PRINCIPAIS JULGADOS DE PROCESSO PENAL – 2020 

1 – HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE 
MINISTROS 

Ementa 

HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO 
RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não 
cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou outro 
órgão fracionário da Corte. 2. Não conhecimento do habeas corpus (HC 170263, Relator(a): 
EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2020). 

Destaques do voto condutor 

É de ressaltar-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na sessão virtual realizada entre 
os dias 24/04/2020 e 30/04/2020, apreciou o HC 130.620/RR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, 
impetrado contra eminente Ministra deste Tribunal, vindo a maioria dos Juízes desta Suprema 
Corte, naquele julgamento , a acompanhar o voto proferido pelo eminente Relator da causa, em 
ordem a indeferir o pedido deduzido por meio do remédio constitucional do “habeas corpus”. 

Ocorre, no entanto, que os Ministros ALEXANDRE DE MORAES e LUIZ FUX, não obstante 
acompanhando, quanto ao fundo da controvérsia, a conclusão manifestada pelo Ministro Relator 
da causa, fizeram consignar, nos votos que proferiram naquele julgamento (HC 130.620/RR), 
expressa ressalva quanto ao entendimento por eles perfilhado no sentido da inadmissibilidade 
da utilização do “habeas corpus” contra atos proferidos por Ministros do Supremo Tribunal 
Federal, cabendo destacar, ainda, que também os Ministros GILMAR MENDES e DIAS TOFFOLI 
limitaram-se a acompanhar o eminente Relator apenas e tão somente quanto ao indeferimento 
do pedido formulado naquele “writ” constitucional, registrando , nas razões por eles expendidas 
em referido julgamento, a necessidade de que a discussão em torno da viabilidade, ou não, da 
utilização da ação de “habeas corpus” em face de Juízes do Supremo Tribunal Federal venha a 
ser apreciada em sessão presencial deste Egrégio Plenário a ser oportunamente realizada. 

Vê-se, desse modo, que o precedente que venho de referir (HC 130.620 /RR) não significou a 
superação da diretriz jurisprudencial firmada – e reafirmada – pelo Plenário do Supremo Tribunal 
Federal, que se pronuncia no sentido da incognoscibilidade do  “habeas corpus”, quando 
impetrado, como no caso, contra atos praticados por Ministros desta Suprema Corte. (Trecho 
do voto do Min. Celso de Mello no HC 170.263). 



 

 

 

2 – MAUS ANTECEDENTES E PERÍODO DEPURADOR: VISÃO DO STF 

Ementa 

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações 
penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos 
distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica 
aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, 
do Código Penal). [...]. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a 
decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao 
reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, 
previsto no art. 64, I, do Código Penal. (RE 593818, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal 
Pleno, julgado em 18/08/2020). 

Destaques do voto condutor 

[...] A reincidência é aferida na segunda fase da dosimetria. O legislador, expressamente, no art. 
64, I, excluiu a possibilidade de se considerar a reincidência se já houvesse decorrido mais de 
cinco anos. Poderia ter acrescentado o mesmo para maus antecedentes, mas não o fez. A meu 
ver e com todas as vênias, há aqui uma clara opção legislativa que deve ser respeitada. Pode-se 
gostar mais ou menos dela, mas não me parece incompatível com a Constituição a opção de o 
legislador excluir apenas a reincidência após os cinco anos, e não os maus antecedentes. 

Ainda há um outro ponto que considero importante. Os maus antecedentes podem ser levados 
em conta pelo juiz no momento da fixação da pena-base, ou não. Esta é uma competência 
discricionária, ao passo que a aplicação da reincidência é uma obrigação do juiz, porque há uma 
norma do Código Penal vinculante que determina consequências expressas no caso de se tratar 
de reincidência, como, por exemplo, a impossibilidade de concessão de regime mais benéfico 
para o reincidente ou a possibilidade de substituição da pena. Há vedações expressas no Código 
Penal. O tratamento da reincidência é um tratamento vinculante, ao passo que o tratamento dos 
maus antecedentes é uma faculdade do juiz, é uma discricionariedade deste. Assim, a primeira 
razão pela qual não estou acatando a bem sustentada tese de que se estenderia aos maus 
antecedentes a mesma limitação que vale para a reincidência é porque, a meu ver, claramente, 
o sistema normativo trata uma coisa como uma coisa e a outra coisa como outra coisa. [...] 

3 – MAUS ANTECEDENTES E PERÍODO DEPURADOR: VISÃO DO STJ 

Ementa 

É certo que o Supremo Tribunal Federal, em sessão de julgamento realizada em 18/08/2020 e 
quando da análise do RE n. 593.818/SC, sob o rito de repercussão geral, cujo acórdão ainda está 
pendente de publicação, firmou a Tese n. 150 - "Não se aplica para o reconhecimento dos maus 
antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código 



 

 

 

Penal”, o que, contudo, não afasta a possibilidade do decote da avaliação negativa dos 
antecedentes, em razão das peculiaridades do caso concreto, especialmente o extenso lapso 
temporal transcorrido. (HC 547.465/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 
22/09/2020, DJe 06/10/2020) 

Destaques do voto condutor 

No caso, verifico, das folhas de antecedentes criminais (fls. 11-17), que o Paciente – condenado 

pelo crime de roubo praticado em 09/02/2017 – possui uma condenação anterior pelos delitos 
previstos nos arts. 10, caput, da Lei n. 9.437/1997 e 180, caput, do Código Penal, em concurso 
material, com trânsito em julgado em 02/06/2005. 

É certo que o Supremo Tribunal Federal, em sessão de julgamento realizada em 18/08/2020 e 
quando da análise do RE n. 593.818/SC, sob o rito de repercussão geral, cujo acórdão ainda está 

pendente de publicação, firmou a Tese n. 150 – "Não se aplica para o reconhecimento dos maus 
antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código 

Penal" –, o que, contudo, não afasta a possibilidade do decote da avaliação negativa dos 
antecedentes, em razão das peculiaridades do caso concreto, especialmente o extenso lapso 
temporal transcorrido. 

Ressalto, por oportuno que, o art. 5º, inciso XLVII, alínea b, da Constituição da República 
estabelece a vedação de penas de caráter perpétuo, o que inviabilizaria a valoração negativa dos 
antecedentes criminais sem qualquer limitação temporal. 

4 – RECONHECIMENTO DE PESSOAS E ATENDIMENTO ÀS 
FORMALIDADES LEGAIS – STJ 

Ementa 

1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do 
inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando 
observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando 
corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla 
defesa. [...] 3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto 
no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para 
quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem 
compreendido, de ‘mera recomendação’ do legislador. Em verdade, a inobservância de tal 
procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua 
condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que 
outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. 
Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que 
observado o devido procedimento probatório. (HC 598866, 6ª Turma, Rel. Min. Rogério Schietti, 
julgado em 27/10/2020). 



 

 

 

Destaques do voto condutor 

XI. Conclusões. 1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 
226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se 
encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 2) À vista dos efeitos e dos riscos de 
um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma 
processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a 
eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 3) Pode o magistrado 
realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento 
probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras 
provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 4) O 
reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever 
seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa 
antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em 
ação penal, ainda que confirmado em juízo. 

5 – REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA NOS CRIMES DE ESTELIONATO 
APÓS A LEI 13.964/2019 – STF 

Ementa 

[...] 2. Em face da natureza mista (penal/processual) da norma prevista no § 5º do artigo 171 do 
Código Penal, sua aplicação retroativa será obrigatória em todas as hipóteses onde ainda não 
tiver sido oferecida a denúncia pelo Ministério Público, independentemente do momento da 
prática da infração penal, nos termos do artigo 2º, do Código de Processo Penal, por tratar-se de 
verdadeira ‘condição de procedibilidade da ação penal’.  

3. Inaplicável a retroatividade do § 5º do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o 
Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19; uma 
vez que, naquele momento a norma processual em vigor definia a ação para o delito de 
estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade 
para a instauração da persecução penal em juízo. (HC 187341, Relator(a): ALEXANDRE DE 
MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020) 

Destaques do voto condutor 

Tendo o início da ação penal se concretizado sob a égide da legislação processual anterior – que 

não exigia a ‘representação da vítima’ como condição de procedibilidade – consubstanciou-se, 

em respeito ao artigo 2º do Código de Processo Penal, o ato jurídico perfeito e, 
consequentemente, a possibilidade de continuidade da ação penal sem necessidade da aplicação 
retroativa do artigo 171, § 5º do Código penal. 

[...] Observe-se que, entendimento diverso, necessitaria de expressa previsão legal, pois estaria 
transformando a ‘representação  da  vítima’ em condição de prosseguibilidade da ação penal, 



 

 

 

alterando sua tradicional natureza jurídica de ‘condição de procedibilidade’ (ROGÉRIO SANCHES 
CUNHA. Pacote Anticrime, Lei 13.964/2019 - Comentários às alterações no CP, CPP e LEP, 
Salvador: JusPodivm, 2020, p. 65 ss; [...] 

6 – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA EX 
OFFICIO – 2ª TURMA DO STF 

Ementa 

IMPOSSIBILIDADE, DE OUTRO LADO, DA DECRETAÇÃO ”EX OFFICIO” DE PRISÃO PREVENTIVA 
EM QUALQUER SITUAÇÃO (EM JUÍZO OU NO CURSO DE INVESTIGAÇÃO PENAL), INCLUSIVE NO 
CONTEXTO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO), SEM QUE SE REGISTRE, 
MESMO NA HIPÓTESE DA CONVERSÃO A QUE SE REFERE O ART. 310, II, DO CPP, PRÉVIA, 
NECESSÁRIA E INDISPENSÁVEL PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE 

POLICIAL – RECENTE INOVAÇÃO LEGISLATIVA INTRODUZIDA PELA LEI Nº 13.964/2019 (“LEI 
ANTICRIME”), QUE ALTEROU OS ARTS. 282, §§ 2º e 4º, E 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, 
SUPRIMINDO AO MAGISTRADO A POSSIBILIDADE DE ORDENAR, “SPONTE SUA”, A IMPOSIÇÃO DE 
PRISÃO PREVENTIVA. - NÃO REALIZAÇÃO, NO CASO, DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE 

APRESENTAÇÃO) –INADMISSIBILIDADE DE PRESUMIR-SE IMPLÍCITA, NO AUTO DE PRISÃO EM 
FLAGRANTE, A EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA [...] (HC 
188.888/MG, 2ª Turma, Min. Rel. CELSO DE MELLO, julgado em 06/10/2020).  

Destaques do voto condutor 

Convém salientar, presente referido contexto, tal como destacado por AURY LOPES JR. (“Direito 
Processual Penal”, p. 670, item n. 4.7, 17ª ed., 2020, Saraiva), que “A conversão do flagrante em 
preventiva equivale à decretação da prisão preventiva” (grifei), motivo pelo qual referida 
conversão submete-se aos mesmos requisitos para decretação da prisão preventiva, eis que “não 
se pode admitir que a sorte (ou azar) de uma pessoa no processo penal esteja condicionada ao 
simples fato de ela ter sido presa em flagrante ou não” (RENATO BRASILEIRO DE LIMA, Manual 
de Processo Pena, p. 1.054, 8ª ed., 2020, JusPODIVM). 

É por essa razão que a interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, 
§§ 2º e 4º, e 311, também do estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável a 
conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo 
necessária, por isso mesmo, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade 
policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. 

Obs.: a 5ª Turma do STJ tem o mesmo entendimento, ao passo que a 6ª Turma admite a conversão do 
flagrante em preventiva de ofício; assim está depois do Pacote Anticrime. 

Para mais informações, sustentando entendimento pela possibilidade da conversão, artigo de nossa autoria:  



 

 

 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/o-juiz-pode-decretar-prisao-preventiva-de-oficio-tem-
excecao-no-cpp-conversao-e-restabelecimento/  

7 – INVESTIGAÇÃO DE AGENTES COM FORO POR PRERROGATIVA DE 
FUNÇÃO – STJ 

Ementa 

1. Da prerrogativa de função não decorre qualquer condicionante à atuação do Ministério 
Público, ou da autoridade policial, no exercício do mister investigatório, sendo, em regra, 
despicienda a admissibilidade da investigação pelo Tribunal competente. Precedentes. 2. Não 
se vislumbra ilegalidade na condução inicial das investigações pela Promotoria de Justiça, com 
posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, que poderá convalidar, ou 
não, os atos investigatórios já praticados. 3. Recurso em habeas corpus não provido. (RHC 
104.471/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020). 

Destaques do voto condutor 

Com efeito, nas hipóteses de haver previsão de foro por prerrogativa de função, pretende-se 
apenas que a autoridade, em razão da importância da função que exerce, seja processada e 
julgada perante foro mais restrito, formado por julgadores mais experientes, evitando-se pois 
persecuções penais infundadas. Da prerrogativa de função, contudo, não decorre qualquer 
condicionante à atuação do Ministério Público, ou da autoridade policial, no exercício do mister 
investigatório, sendo, em regra, despicienda a admissibilidade da investigação pelo Tribunal 
competente. 

A respeito, confira-se: [...] “A prerrogativa de foro do autor do fato delituoso é critério atinente, 
de modo exclusivo, à  determinação da competência jurisdicional originária do tribunal 
respectivo, quando do oferecimento da denúncia ou, eventualmente, antes dela, se se fizer 
necessária diligência sujeita à  prévia autorização judicial" (Pet 3825 QO, Relator p/ acórdão: 
Min. Gilmar Mendes, Pleno, julgado em 10/10/2007). Precedentes do STF e do STJ. 2. Não há 
razão jurídica para condicionar a investigação de autoridade com foro por prerrogativa de função 
a prévia autorização judicial, sendo certo que a garantia constitucional diz respeito tão somente 
ao processamento e ao julgamento de eventual ação penal movida em desfavor de ocupante de 
cargo cujo status constitucional assegure privilégio de foro, de modo a evitar persecução criminal 
infundada. Por isso, não há que se falar em nulidade quando o procedimento de investigação 
instaurado pelo Ministério Público prossegue sem a chancela do Poder Judiciário, pois trata-se 
de procedimento pré-processual, não acobertado pela garantia de foro especial. [...] 



 

 

 

8 – ORDEM DAS ALEGAÇÕES FINAIS NOS CASOS DE COLABORAÇÃO 
PREMIADA – STJ FLEXIBILIZA ENTENDIMENTO DO STF 

Ementa 

[...] IV - O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado em 2/10/2019, 
nos autos do HC n. 166.373/PR, decidiu, por maioria de votos, que ao réu delatado deve-se 
conferir a oportunidade de apresentar alegações finais em momento posterior ao dos réus 
colaboradores, em atenção aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do 
contraditório. 

V - O Supremo Tribunal Federal, no caso concreto, reconheceu o direito de apresentar as 
alegações finais por último do paciente daqueles autos, cuja defesa, desde o primeiro grau de 
jurisdição, vinha requerendo a concessão de prazo sucessivo para a manifestação processual. Na 
oportunidade, por decisão majoritária, deliberou por fixar tese a respeito do tema debatido em 
assentada posterior, havendo sinalizado com a possibilidade de modulação dos efeitos do 
entendimento. 

VI - Não tendo o Supremo Tribunal Federal estabelecido os critérios, inclusive temporais e 
circunstanciais, para aplicação da conclusão alcançada no caso singular, não se revela possível 
aplicá-la de maneira geral, irrestrita e indiscriminada se a objetivação da tese, que 
eventualmente lhe poderá outorgar efeito erga omnes, ainda não ocorreu. 

VII - No HC n. 157.627/PR e HC n. 166.373/PR, nos quais o STF concluiu pela necessidade de abrir 
prazo sucessivo aos réus colaboradores e aos réus não colaboradores, os acusados haviam 
requerido expressa e oportunamente, durante todas as instâncias judiciárias, a concessão de 
prazo sucessivo para apresentar as alegações finais, ao passo que, no caso sub judice, em 
nenhum momento, seja antes das alegações finais, seja nas razões do recurso de apelação, o 
recorrente postulou a concessão de prazo ou suscitou a nulidade processual por haver sido 
franqueado prazo simultâneo. 

VIII - Evidencia-se substancial distinção (distinguishing) entre o cenário jurídico-processual ora 
em exame e os fundamentos que determinaram a tese jurídica formulada nos precedentes 
citados. [...] (AgRg no HC 549.850/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 
08/09/2020). 

Trecho do voto condutor 

Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no caso concreto, reconheceu o direito de 
apresentar as alegações finais por último ao paciente daqueles autos, cuja defesa, desde o 
primeiro grau de jurisdição, vinha requerendo a concessão de prazo sucessivo para a 
manifestação processual. Contudo, na mesma oportunidade, o Plenário, por decisão majoritária, 
deliberou por fixar tese a respeito do tema debatido em assentada posterior, havendo sinalizado 
com a possibilidade de modulação dos efeitos do entendimento 



 

 

 

Até o momento, não consta que o Supremo Tribunal Federal haja estabelecido os critérios, 
inclusive temporais e circunstanciais, para aplicação do resultado exarado. Por conseguinte, não 
se revela possível aplicar de maneira geral, irrestrita e indiscriminada a conclusão firmada no 
caso singular se a objetivação da tese, que eventualmente lhe poderá outorgar efeito erga 
omnes, ainda não ocorreu. Desse modo, evidencia-se substancial distinção (distinguishing) entre 
o cenário processual ora em exame e os fundamentos que determinaram a tese jurídica 
formulada nos precedentes citados. O elemento fático-processual que estabelece a distinção 
entre um e outro caso não é a existência de réus colaboradores ou a abertura de prazo 
simultâneo a estes e aos réus não colaboradores para a apresentação das alegações finais, como 
parece concluir o recorrente, pois, de fato, assim nos casos-paradigmas como no presente caso 
realmente existiram réus colaboradores e a abertura de prazo foi concomitante. Ao contrário, a  
distinção repousa na circunstância de que nos processos tomados por referência os acusados 
arguiram a necessidade de abertura de prazo sucessivo e a nulidade processual sempre a tempo 
e modo oportunos, ao passo que, in casu, o recorrente não suscitou a matéria seja em momento 
anterior às alegações finais, seja nas alegações finais, seja, ainda, nas razões do recurso de 
apelação. 

9 – POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA 
POR VIDEOCONFERÊNCIA – 2ª TURMA DO STF  

Ementa 

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. COVID-19. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. CONVENÇÃO AMERICANA 

DE DIREITOS HUMANOS – PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA. PACTO DE DIREITOS CIVIS E 
POLÍTICOS. DIREITO FUNDAMENTAL DO PRESO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO POR 
VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE NORMA LEGAL PROIBITIVA. [...] 2. O Plenário do Supremo 
Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 347-MC, assentou, em provimento de eficácia geral e 
vinculante, a obrigatoriedade da realização da audiência de apresentação em caso de prisão em 
flagrante. Trata-se de direito subjetivo do preso decorrente dos artigos 9.3 do Pacto 
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos, bem como do artigo 310 do Código de Processo Penal. 3. A pandemia causada pelo 
novo coronavírus não afasta a imprescindibilidade da audiência de custódia, que deve ser 
realizada, caso necessário, por meio de videoconferência, diante da ausência de lei em sentido 
formal que proíba o uso dessa tecnologia. A audiência por videoconferência, sob a presidência 
do Juiz, com a participação do autuado, de seu defensor constituído ou de Defensor Público, e 
de membro do Ministério Público, permite equacionar as medidas sanitárias de restrição 
decorrentes do contexto pandêmico com o direito subjetivo do preso de participar de ato 
processual vocacionado a controlar a legalidade da prisão. [...] (HC 186421, Relator(a): CELSO DE 
MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020) 

Destaques do voto condutor 

Nem se diga que a situação extraordinária em que se encontra nosso País, atingido pela 
Pandemia da COVID-19, poderia constituir motivo justificador da denegação, em desfavor 



 

 

 

daquele que sofreu prisão em flagrante, do seu ineliminável direito público subjetivo à realização 
da audiência de custódia, pois o descumprimento, pelo Poder Público, da obrigação que assumiu, 
no plano internacional (e também doméstico), de promover esse ato de essencial relevo 
importaria em gravíssima ofensa à liberdade jurídica da pessoa sob custódia estatal. 

A solução que se preconiza para superar esse problema – que se mostra altamente detrimentoso 
ao ‘status libertatis’ daquele que foi preso em flagrante - reside na utilização excepcional do 
sistema de videoconferência. É importante mencionar, neste ponto, que o Congresso Nacional, 
ao apreciar o projeto que se transformou na Lei nº 13.964/2019, aprovou proposta que 
objetivava impedir a realização da audiência de custódia mediante sistema de videoconferência, 
consubstanciada em norma que se pretendia acrescer ao CPP com o seguinte teor (art. 3ºB, § 
1º): O preso em flagrante ou por força de mandado de prisão provisória será encaminhado à 
presença do juiz de garantias no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, momento em que se realizará 
audiência com a presença do Ministério Público e da Defensoria Pública ou de advogado 
constituído, vedado o emprego de videoconferência (grifei). Ocorre, no entanto, que o Presidente 
da República vetou essa norma, impedindo que ela se transformasse em regra legal, afastando, 
em consequência, de nosso ordenamento positivo a pretendida interdição ao uso do sistema 
de videoconferência na realização da audiência de custódia. 

10 – PRISÃO PREVENTIVA: CONSEQUÊNCIAS DO DESCUMPRIMENTO 
DO PRAZO NONAGESIMAL DO ART. 316 DO CPP – STF 

Ementa/decisão1 

O Tribunal, por maioria, referendou a decisão em Suspensão de Liminar, com a consequente 
confirmação da suspensão da decisão proferida nos autos do HC 191.836 até o julgamento do 
writ pelo órgão colegiado competente, determinando-se a imediata prisão de A.O.M, nos termos 
do voto do Ministro Luiz Fux (Presidente e Relator), vencido o Ministro Marco Aurélio, que 
inadmitia a possibilidade de Presidente cassar individualmente decisão de um integrante do 
Tribunal. O Ministro Ricardo Lewandowski, preliminarmente, não conhecia da Suspensão e, 
vencido, ratificou a liminar. Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese de julgamento: "A 
inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica 
automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a 
reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos", vencido o Ministro Marco Aurélio. 
Ausente, justificadamente, o Ministro Dias Toffoli. (Referendo à Suspensão de Liminar (SL) nº 
1.385, Plenário do STF, julgado em 15.10.2020). 

 

 

1 Não foi publicada ementa do julgado. 



 

 

 

Destaques dos votos convergentes 

E ainda em relação à questão específica da revisão periódica da prisão preventiva, determinada 
pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, já afirmei, em decisões monocráticas anteriores (HC 
179.859), que o preso tem direito ao reexame da necessidade da segregação cautelar a cada 
noventa dias e, na sua ausência, cabe ao Poder Judiciário determinar a sua pronta satisfação. 
Assim, a falta de revisão da necessidade da prisão preventiva (ex officio) pode acarretar a 
determinação para a sua realização pelo Magistrado ou Tribunal da origem (HCs 184.769, 
187.293 e 189.948; HC 191.187 ED, todos de minha relatoria) (Trecho do voto do Min. Gilmar 
Mendes no Ref. SL 1.385). 

O ministro [LUIZ FUX] considera que o decurso do prazo de 90 dias para a revisão dos fundamentos 
da prisão preventiva, prevista no artigo 316 do CPP, não autoriza sua revogação automática. 
Segundo ele, a norma, não fixa prazo para a prisão cautelar nem determina a renovação do título, 
mas apenas trata da necessidade de revisão dos fundamentos da sua manutenção. Para o relator, 
eventual ilegalidade decorrente da falta de revisão não produz o efeito automático da soltura, 
que, a seu ver, somente é possível mediante decisão fundamentada do órgão julgador. 

Para o ministro Alexandre de Moraes, a regra do CPP não pretendeu fixar prazo para a prisão 
preventiva, apenas determinar a necessidade de verificação da permanência dos seus 
fundamentos após 90 dias, de forma a evitar excessos. Ele destacou a necessidade de que os 
requisitos sejam analisados caso a caso, e não de forma automática. 

O ministro Edson Fachin [...] salientou que, em casos semelhantes, determina que o juiz 
responsável pela ordem de prisão se manifeste sobre a necessidade de sua manutenção. 

O ministro Roberto Barroso [...] também considera que a interpretação da nova regra do CPP em 
caso de omissão do juiz em reavaliar a preventiva não permite sua revogação automática. 

O ministro Dias Toffoli considera que não é possível prender ou soltar alguém sem a intervenção 
judicial. Segundo ele, ultrapassado o prazo previsto no artigo 316 do CPP, o juiz deve ser 
compelido a reexaminar a ordem de prisão sem que haja ordem de soltura automática2. 

Acrescente-se a essa 10 decisões, a de maior impacto, qual seja, a decisão liminar do Ministro LUIZ FUX, 
Relator das ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6305, que suspendeu, sine die, a eficácia, ad referendum do Plenário, 
dos seguintes dispositivos do Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019): 

✓ implantação do juiz das garantias e seus consectários (arts. 3ºA, 3ºB, 3ºC, 3ºD, 3ºE, 3ºF do CPP); 
✓ alteração do juiz sentenciante que conheceu de prova declarada inadmissível (157, § 5º do CPP); 
✓ alteração da sistemática de arquivamento do inquérito policial (art. 28, caput, do CPP); 

 

 

2 Disponível em:  http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=453353&ori=1  

about:blank


 

 

 

✓ liberalização da prisão pela não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas (art. 310, 
§ 4º do CPP). 

Ou seja, todas essas disposições, embora vigentes, não tem eficácia, não são aplicáveis na atualidade. 
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