
Ficha Pesquisa 
Número na lista: 1643 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080310096295RES 
 
Espécie e número no STJ: ARESP 583.154 - DF  
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (    ) Não admitido/ Negado seguimento 

 prejudicado pelo reconhecimento da prescrição 
 

Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(    X   ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Condenação por furto qualificado a 2 anos no regime 
semi aberto. TJDFT diminui a pena e foi julgado prejudicado o RESP pela 
prescrição. 
 
 
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 1644 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080450112354RES 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 13508 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
 
 
 
 
 
 
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 1645 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070310118438REE 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum número encontrado 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (    ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Processo com provável segredo de justiça decretado. 
 
 
 
 
 
 
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 1646 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20100310017244REE 
 
Espécie e número no STJ: RHC nº 28519 / DF (está na lista dos RESPs e ARESPs) 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (    ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
 
 
 
 
 
 
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 1647 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090610088140REE 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 308166 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
 
 
 
 
 
 
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 1648 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090310026648REE 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1492911 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X  ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(   X  ) Admitido         (    ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (   X  ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
(   X  ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Condenação por roubo simples com pena de 4 anos e 
4 meses e regime fechado. Foi reconhecida a compensação da confissão com a 
reincidência e diminuída a pena para 4 anos e o regime passou para o semi aberto. 
O processo aguarda análise do RE no STF. (Remetido em 12.06.17). 
 
 
 
 



 

Ficha Pesquisa 
Número na lista: 1649e 1650 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20020110124796REE 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1315077 / DF (repete na lista 1649 e 1650) 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(   X  ) Admitido         (    ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(   X  ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(   X  ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Crime contra Lei de Licitação. Entendimento pela 
necessidade de prejuízo ao erário. Ex-Presidente do BRB. Operação Aquarela.  
 
 
 
 


