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Biblioteca “César Salgado” do Ministério Público do Estado de São Paulo 

 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  

AVISO Nº 136/2018 – PGJ, DE 09 DE ABRIL DE 2018 

 

 Diligência sobre a existência de mandados de prisão de 

origem estrangeira ou de decisões cautelares expedidas 

pelo Supremo Tribunal Federal, em caso de pedidos de 

liberdade provisória ou similares de réus em ações penais 

em curso ou condenados. (EMENTA ELABORADA) 

  

 

    

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, a pedido do Centro de Apoio 

Operacional das Promotorias de Justiça Criminais, 

 

Considerando que a Secretaria de Cooperação Internacional da Procuradoria-Geral da República 

tem identificado situações que comprometem o êxito de pedidos extradicionais; 

 

Considerando que a liberação indevida de pessoas submetidas à medidas cautelares decretadas 

pelo STF, interfere na jurisdição da Suprema Corte e impacta negativamente sobre as relações de 

cooperação internacional do Estado brasileiro; 

 

Considerando que, havendo processo de extradição em curso, somente o STF é competente para a 

liberação do extraditando; 

 

Considerando a necessidade de instituir rotina de verificação quanto à existência de mandado de 

prisão internacional ou de decisões cautelares do STF antes de opinar pela soltura de réus ou 

sentenciados estrangeiros, AVISA aos membros do Ministério Público do Estado de São Paulo que, 

antes de manifestar-se em pedidos de liberdade provisória ou similares, de réus em ações penais em 

curso ou condenados, diligenciem sobre a existência de mandados de prisão de origem estrangeira 

ou de decisões cautelares expedidas pelo Supremo Tribunal Federal. 
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