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DESPACHO

Trata-se de petição apresentada por FRANCISCO DUTRA SOBRINHO, em que 
alega que "mesmo em sede de admissibilidade de recurso extraordinário ao Supremo Tribunal 
Federal, em meio a julgamento de embargos de declaração por esta d. Vice-Presidência, uma vez 
evidenciada a prescrição, deve o julgador reconhecê-la de ofício".

Requer seja declarada por esta Vice-Presidência, ainda que em sede de 
admissibilidade recursal, a ocorrência da prescrição, extinguindo-se a sua punibilidade. 
Subsidiariamente, pretende a concessão de habeas corpus de ofício para o reconhecimento da 
prescrição, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.  

Não há nada a prover na espécie. 
Com efeito, verifica-se que o pedido apresentado na petição de fls. 985/993 

coincide com o mérito trazido pela parte no agravo em recurso especial, que não foi conhecido 
por esta Corte Superior de Justiça. A análise do pleito, portanto, configuraria uma apreciação 
transversa do pedido originário, o que não compete a esta Vice-Presidência.

Além disso, a análise da prescrição, bem como a concessão de habeas corpus de 
ofício, pressupõem jurisdição de mérito, o que escapa às atribuições da Vice-Presidência, que 
devem restringir-se ao exame da admissibilidade de recursos extraordinários. 

Feitas essas considerações, nada se a tem a prover quanto à petição de fls. 
985/993.

Publique-se.
Intimem-se.

                        Brasília, 14 de agosto de 2020.

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 
Vice-Presidente

(e-STJ Fl.997)
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