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RECURSOS REPETITIVOS (STJ)
Direito Processual Penal
TEMA
177

445

RECURSO
PARADIGMA
Pet 11805

DESCRIÇÃO

SITUAÇÃO

Natureza da ação penal nos crimes de lesão
corporal cometidos contra a mulher, no âmbito
doméstico e familiar.

Acórdão
publicado
tese revisada

Proposta de revisão da tese firmada pela
Terceira Seção no REsp 1.176.264/RJ e no REsp
1.166.251/RJ, ambos da relatoria da Ministra
REsp 1544036
Laurita Vaz, quanto à possibilidade de concessão
de saídas temporárias automatizadas em
execuções penais.

DELIMITAÇÃO DA
SUSPENSÃO

O Min. Relator, Rogério Schietti, proferiu
decisão, reconsiderando parcialmente a
decisão de afetação do REsp 1.544.036
para que "seja suspenso, tão somente, o
processamento dos recursos que versem
sobre a possibilidade de concessão de
saídas temporárias automatizadas, nos
termos do art. 1.037, II, do CPC, sem
nenhuma paralisação em primeiro grau
de jurisdição, pois deve ser mantida a
regularidade na análise dos benefícios
requeridos pelos apenados junto às
Varas de Execuções Penais" (decisão
publicada no DJe 15/8/2016).

Trânsito em
julgado - tese
revisada

1

TESE FIRMADA
A ação penal nos crimes de lesão corporal leve cometidos
em detrimento da mulher, no âmbito doméstico e familiar,
é pública incondicionada.

"Primeira tese: É recomendável que cada autorização de saída temporária
do preso seja precedida de decisão judicial motivada. Entretanto, se a
apreciação individual do pedido estiver, por deficiência exclusiva do
aparato estatal, a interferir no direito subjetivo do apenado e no escopo
ressocializador da pena, deve ser reconhecida, excepcionalmente, a
possibilidade de fixação de calendário anual de saídas temporárias por ato
judicial único, observadas as hipóteses de revogação automática do art.
125 da LEP.
Segunda tese: O calendário prévio das saídas temporárias deverá ser
fixado, obrigatoriamente, pelo Juízo das Execuções, não se lhe permitindo
delegar à autoridade prisional a escolha das datas específicas nas quais o
apenado irá usufruir os benefícios. Inteligência da Súmula n. 520 do STJ.
Terceira tese: Respeitado o limite anual de 35 dias, estabelecido pelo art.
124 da LEP, é cabível a concessão de maior número de autorizações de
curta duração.
Quarta tese: As autorizações de saída temporária para visita à família e
para participação em atividades que concorram para o retorno ao
convívio social, se limitadas a cinco vezes durante o ano, deverão observar
o prazo mínimo de 45 dias de intervalo entre uma e outra. Na hipótese de
maior número de saídas temporárias de curta duração, já intercaladas
durante os doze meses do ano e muitas vezes sem pernoite, não se exige
o intervalo previsto no art. 124, § 3°, da LEP".
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TEMA

RECURSO
PARADIGMA

DESCRIÇÃO

446

Questão referente à legítima a recusa do
RESP 1111566 suspeito a soprar o etilômetro ou a fornecer
sangue para a alcoolemia.

583

Questiona-se a possibilidade de concessão de
liberdade provisória a preso, em flagrante, pela
suposta prática do crime de tráfico ilícito de
drogas (art. 33, caput,da Lei n.º 11.343/2006),
haja visto a vedação expressa do art. 44 da Lei
n.º 11.343/2006.

652

Questão referente à necessidade de instauração
RESP 1378557 do procedimento administrativo disciplinar
(PAD) para o reconhecimento de falta grave.

655

PRÁTICA DE CRIME DOLOSO. FALTA GRAVE.
DISCUSSÃO ACERCA DA NECESSIDADE DE
RESP 1336561 TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL
CONDENATÓRIA PARA O RECONHECIMENTO DA
INFRAÇÃO DISCIPLINAR.

DELIMITAÇÃO DA
SUSPENSÃO

SITUAÇÃO

TESE FIRMADA
O indivíduo não pode ser compelido a colaborar com os
referidos testes do 'bafômetro' ou do exame de sangue,
em respeito ao princípio segundo o qual ninguém é
obrigado a se autoincriminar (nemo tenetur se detegere).

Trânsito em
julgado

Cancelado

Trânsito em
julgado

Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar, no
âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração
de procedimento administrativo pelo diretor do
estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa,
a ser realizado por advogado constituído ou defensor
público nomeado.

Trânsito em
julgado

O reconhecimento de falta grave decorrente do
cometimento de fato definido como crime doloso no
cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de
sentença penal condenatória no processo penal instaurado
para apuração do fato.
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TEMA

RECURSO
PARADIGMA

DESCRIÇÃO

709

Estabelecer se a prática de falta grave importaria
na interrupção dos prazos para a obtenção de
RESP 1364192
benefícios na execução penal, modificando,
assim, a data-base da sua contagem.

840

Discussão referente a limites legais estabelecidos
para a concessão de saídas temporárias,
<b>quantidade de saídas anuais</b> e duração
de dias - art. 124 da Lei 7.210/1984.

841

851

866

Discussão referente aos limites legais
estabelecidos para a concessão de saídas
temporárias, quantidade de saídas anuais e
<b>duração de dias</b> - art. 124 da Lei
7.210/1984.
Necessidade de perícia na arma para a
incidência da majorante no crime de roubo com
emprego de arma.
Controvérsia: "natureza da nulidade por falta de
comparecimento de réu preso à audiência de
inquirição de testemunha se relativa, devendo
ser alegada no momento oportuno, ou absoluta,
não precisando ser arguida pela defesa."

DELIMITAÇÃO DA
SUSPENSÃO

SITUAÇÃO

TESE FIRMADA
1. A prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão
de regime, acarretando a modificação da data-base e o início de
nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do
requisito objetivo.
2. Em se tratando de livramento condicional, não ocorre a
interrupção do prazo pela prática de falta grave. Aplicação da
Súmula 441/STJ.
3. Também não é interrompido automaticamente o prazo pela
falta grave no que diz respeito à comutação de pena ou indulto,
mas a sua concessão deverá observar o cumprimento dos
requisitos previstos no decreto presidencial pelo qual foram
instituídos.

Trânsito em
julgado

Cancelado

Cancelado

Cancelado

Cancelado
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TEMA
917

920

930

RECURSO
PARADIGMA

DESCRIÇÃO

Definir se é possível remir parte do tempo de
execução da pena pelo desempenho de trabalho
RESP 1381315
externo prestado por apenado em regime
semiaberto.
Discussão: se a suspensão condicional do
processo prevista no art. 89, § 4º, da Lei n.
9.099/1995 pode ser revogada após o término
REsp 1498034
do benefício, se descumpridas, pelo réu, durante
esse prazo, as condições impostas pelo
magistrado.
Estabelecer se o acordo processual, na forma do
art. 89, § 2º da Lei n. 9.099/95, pode incluir o
cumprimento de condições, aceitas pelo réu,
consistentes em prestação pecuniária à vítima,
RESP 1498034
fornecimento de cestas básicas, prestação de
serviços à comunidade e outras injunções que,
do ponto de vista prático, sejam equivalentes a
penas restritivas de direitos.

DELIMITAÇÃO DA
SUSPENSÃO

SITUAÇÃO

TESE FIRMADA

Trânsito em
julgado

É possível a remição de parte do tempo de execução da
pena quando o condenado, em regime fechado ou
semiaberto, desempenha atividade laborativa extramuros.

Trânsito em
julgado

Se descumpridas as condições impostas durante o período
de prova da suspensão condicional do processo, o
benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado
o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante
sua vigência.

Trânsito em
julgado

Não há óbice a que se estabeleçam, no prudente uso da
faculdade judicial disposta no art. 89, § 2º, da Lei n.
9.099/1995, obrigações equivalentes, do ponto de vista
prático, a sanções penais (tais como a prestação de
serviços comunitários ou a prestação pecuniária), mas que,
para os fins do sursis processual, se apresentam tão
somente como condições para sua incidência.
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TEMA

959

993

RECURSO
PARADIGMA

DESCRIÇÃO

Discute-se se a intimação do Ministério Público,
realizada em audiência, determina o início do
REsp 1349935 cômputo do prazo para recorrer ou se o lapso
recursal somente se inicia com a remessa dos
autos com vista à instituição.

(Im)possibilidade de concessão da prisão
domiciliar, como primeira opção, sem prévia
REsp 1710674
observância dos parâmetros traçados no RE
641.320/RS.

DELIMITAÇÃO DA
SUSPENSÃO

SITUAÇÃO

O Ministro Relator determinou que:
"seja suspenso o processamento de
todos os processos que versem sobre a
questão em trâmite no território
nacional, nos termos do art. 1.037, II, do
CPC." (decisão de afetação publicada no
DJe 16/09/2016).

Trânsito em
julgado

Em decisão publicada no DJe de
29/09/2016, o Ministro Relator
esclareceu que: "o sobrestamento
determinado atinge exclusivamente os
feitos de natureza penal, não
alcançando processos cujas matérias
refogem à competência da Terceira
Seção".

Há determinação de suspensão
de todos os recursos especiais e
agravos em recurso especial,
que versem acerca da questão
delimitada e que tramitem no
território nacional (acórdão
publicado no DJe de
23/04/2018).

Trânsito em
julgado

5

TESE FIRMADA

O termo inicial da contagem do prazo para impugnar
decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da
entrega dos autos na repartição administrativa do órgão,
sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado
em audiência, em cartório ou por mandado.

A inexistência de estabelecimento penal adequado ao
regime prisional determinado para o cumprimento da
pena não autoriza a concessão imediata do benefício da
prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula
Vinculante n° 56, é imprescindível que a adoção de tal
medida seja precedida das providências estabelecidas no
julgamento do RE n° 641.320/RS, quais sejam: (i) saída
antecipada de outro sentenciado no regime com falta de
vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que
acabaram de progredir; (ii) a liberdade eletronicamente
monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é
posto em prisão domiciliar por falta de vagas; e (iii)
cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo
aos sentenciados em regime aberto.

