
Fichas Pesquisas 
RECURSOS ADMITIDOS NA ORIGEM (TJDFT) 

 
Número na lista: 02 (não existe o número 01) 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060110458566APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1190836 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ 
 
(   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 
 
(     ) 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:  

 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 03 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070710327177APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1190757 / DF 
 
Recorrente     (    X  ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   X  ) Admitido         (      ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (   X  ) 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 de Pesquisa 

Número na lista: 04 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 19980510021985APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1191747 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 05 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20061010048583APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1191448 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   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: Porte de arma foi reconhecida a “abolitio criminis” 
temporária e restabelecida a sentença de primeiro grau, absolvendo por atipicidade.  

 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 06 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070111380568APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1196302 / DF 
 
Recorrente     (    X  ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) Admitido         (      ) Não admitido/ Negado seguimento 

 Prejudicado pela 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: Prescreveu antes de ser julgado. 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 07 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20030910132479RSE 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1191281 / DF 
 
Recorrente     (    X  ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: (NÃO CONSTA NENHUMA DECISÃO) 
 
(     ) 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: ÚLTIMA FASE: 08/04/2016 (07:04) CONCLUSOS 
PARA DECISÃO AO(À) MINISTRO(A) ANTONIO SALDANHA PALHEIRO - 
RELATOR) - PELA SJD  



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 08 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080110927753APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1190702 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X    ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 09 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050111354240APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1195832 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   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 
 
(     ) 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  
 
(   X  ) 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: Provido monocraticamente. Utilização de investigação 
como má conduta social, provimento para retirar essa circunstância desfavorável da 
pena.  
 



 
Ficha de Pesquisa 

Número na lista: 10 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20030110913992APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1196301 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) Admitido         (      ) Não admitido/ Negado seguimento 
*Prejudicado, pois reconhecida a 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:  



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 11 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070110996285APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1198567 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X    ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 12 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070110668426APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1195506 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   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: Foi reconhecido o princípio da insignificância num furto 
simples de uma calça. 

 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 13 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040510079407APR 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum registro encontrado 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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: Provável sigilo decretado 
 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 14 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070310202686APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1198774 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 15 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080110127205APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1198571 / D 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) Admitido         (      ) Não admitido/ Negado seguimento 
*Prejudicado pela 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:  
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 16 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040410045014APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1198565 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) Admitido         (      ) Não admitido/ Negado seguimento 
*PREJUDICADO 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: Não houve julgamento, pois foi reconhecida a prescrição.  
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 17 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050110419784APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1198625 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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: Houve AgRg negado. RE negado. ARE negado. 
 

 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 18 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110286656APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1199146 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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: Houve AgRg negado.  
 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 19 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20030710160530APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1198580 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   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 
 
(     ) 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  
 
(   X  ) 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: Houve alteração da pena de 16 anos para 14 anos.  
 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 20 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070710054994APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1198701 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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: 
 
(   X     ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Houve AgRG negado. Houve ERESP (Embargos de 
Divergência), mas antes de seu julgamento foi reconhecida a prescrição.  
 



 
Ficha de Pesquisa 

Número na lista: 21 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060111185384APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1198687 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) Admitido         (   X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
*Concessão de HC de ofício para reconhecer a 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: Foi reconhecida a prescrição de ofício. O MPDFT 
interpôs AgRg negado (questão de indenização para a vítima).  



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 22 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070710353072APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1198700 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 23 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080310156153APR 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum registro encontrado 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 24 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20081010074098APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1198573 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(  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: Foi aplicado o princípio da insignificância num furto de 
celular avaliado em R$ 80,00. A pena aplicada era de um ano de reclusão.  

 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 25 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070510046778APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1331759 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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: Aparentemente esse recurso foi inserido de forma errada 
na lista de REsps RECEBIDOS na origem (já que se trata de agravo).  
 



 
Ficha de Pesquisa 

Número na lista: 26 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070710015823APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1199497 / DF  
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   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 
 
(   X  ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(   X ) 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: Não aplicou a insignificância, mas determinou que fosse 
desconsiderada a motivação negativa na pena base para diminuir a pena, alterar o 
regime e autorizar a substituição da pena.  

 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 27 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080310091474RSE 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1198674 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   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 
 
(   X  ) 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: Era Resp em um recurso em sentido estrito contra 
decisão de recebimento de denúncia, foi reconhecida a atipicidade (abolitio criminis 
temporária) do art. 12, do Estatuto do Desarmamento, mantido o processo pelo art. 16, 
do mesmo estatuto.  



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 28 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20020110807770APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1198622 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   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 
 
(     ) 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  
 
(   X  ) 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: A pena passou de 7 ano e 6 meses para 5 anos e 10 
meses de reclusão, mantido o acórdão no restante.  

 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 29 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20020810033687EIR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1199141 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   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 
 
(     ) 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  
 
(   X  ) 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: Houve alteração na pena de 6 anos para 5 anos e 4 meses 
de reclusão, mantido o acórdão no restante.  

 



 
Ficha de Pesquisa 

Número na lista: 30 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040111229159APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1198790 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   X  ) Admitido         (      ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (   X  ) Improvido 
* HC de ofício para aplicação da Súmula 444 
 
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  
 
(   X  ) 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: Houve alteração na pena de 2 anos e 26 dias para 1 ano 9 
meses e 6 dias, mantido o restante do acórdão. 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 31 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080710094658APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1198638 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 32 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20010110761683APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1199235 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   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)  
 
(     ) 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 
 
(   X  ) 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: Alteração do regime fechado para o semi aberto, mantido 
no restante. Houve AgRg e ED negados.  

 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 33 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050310202503EIR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1198684 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ:  
 
(     ) Admitido         (      ) Não admitido/ Negado seguimento 
*Prejudicado pela 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: Foi reconhecida a prescrição de ofício e julgado 
prejudicado o recurso. O recurso chegou a STJ em 21 de julho de 2010, sendo 
distribuído e redistribuído diversas vezes, sendo julgado apenas em 09/12/2016 
Concedido o Habeas Corpus de ofício, para declarar extinta a punibilidade do 
recorrente, no Processo n.20.250-3/2005. Consequentemente, julgado prejudicado este 
recurso especial. (Publicação prevista para 13/12/2016) (443)  
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 34 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070310440594APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1198671 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) Admitido         (      ) Não admitido/ Negado seguimento 
* Prejudicado pela 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:  

 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 35 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110061649APR 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum registro encontrado 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 36 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070110354626APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1199140 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) Admitido         (      ) Não admitido/ Negado seguimento 
*PREJUDICADO PELA 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:  

 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 37 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050310003042 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1199220 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X  ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 38 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060150099532APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1200745 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   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)  
 
(     ) 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 
 
(   X  ) 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: Determinou que fosse decotado da pena base a 
negativação do vetor culpabilidade, refazendo a dosimetria.  

 



 
Ficha de Pesquisa 

Número na lista: 39 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050710251297APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1200991 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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: Houve AgRg negado. 

 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 40 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060710163132APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1200748 / DF 
 
Recorrente     (    X  ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 41 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080350114108RSE 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1199947 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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: Pronúncia por dolo eventual em tentativa de homicídio. 
Houve AgRg e ED, ambos negados.  
 



 
Ficha de Pesquisa 

Número na lista: 42 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110020548APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1200652 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) Admitido         (      ) Não admitido/ Negado seguimento 

 Julgado prejudicado, pois a execução havia sido cumprida.  
 

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 de Pesquisa 
Número na lista: 43 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060750054970APR 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum registro encontrado  
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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: Provável sigilo 
 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 44 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050810009123APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1204259 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) Admitido         (      ) Não admitido/ Negado seguimento 

 Prescrição de ofício: julgado prejudicado o recurso 
 

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:  
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 45 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060710215317APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1204162 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) Admitido         (      ) Não admitido/ Negado seguimento 

 Prejudicado pela 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:  

 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 46 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070850108988APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1215134 / DF 
 
Recorrente     (    X  ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 47 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090111092114APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1204257 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X    ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   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 
 
(     ) 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 
 
(   X  ) 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: Reduziu a pena em 4 meses (crime de porte ilegal de 
armas) e permitiu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
Houve AgRg MP negado. 



 
 

Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 48 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090310052086APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1204160 / D 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 49 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080111132005APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1213316 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) Admitido         (      ) Não admitido/ Negado seguimento 

 Julgado prejudicado, pois quando do julgamento já havia cumprido a pena 
 

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: Houve AgR, Ed, novos Ed, RE negado. No ARE houve 
determinação de encaminhamento ao STF.  



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 50 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110079671APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1215104 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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: Houve AgRg e ED negados.  
 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 51 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050111195153APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1212292 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 52  
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060110107754APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1215455 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X    ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 53 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080111079986APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1221885 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 54 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070111484223APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1215604 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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: Houve AgRg improvido. 
 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 55 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070910241302APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1215331 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) Admitido         (      ) Não admitido/ Negado seguimento 

 Prejudicado pela 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:  



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 56 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090710273088APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1217516 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 57 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070610138896APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1217790 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) Admitido         (      ) Não admitido/ Negado seguimento 

 Prejudicado pela 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:  
 



 
Ficha de Pesquisa 

Número na lista: 58 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080710158945APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1216043 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 59 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070110523233APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1236603 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 60 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080110183505APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1219387 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 61 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080710026343APR 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum registro encontrado.  
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 decretação de sigilo 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 62 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040510066703EIR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1219327 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 63 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060910183597EIR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1218031 / DF 
 
Recorrente     (    X  ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 64 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080111020570APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1221728 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X    ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 65 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080310120882APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1221048 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: * Não há decisão 
 
(     ) 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: Segundo andamento: 02/10/201518:08 Conclusos para 
decisão ao(à) Ministro(a) RIBEIRO DANTAS (Relator) - pela SJD (51)  
* Após diversas redistribuições o processo está concluso desde 2015 sem qualquer 
decisão: o processo foi recebido em 30/11/2010. 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 66 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090310050675APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1221079 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 67 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080110280970APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1217849 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) Admitido         (      ) Não admitido/ Negado seguimento 
* Prejudicado pela declaração 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:  



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 68 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050110837133EIR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1219381 / DF 
 
Recorrente     (   X  ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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: Houve ED e AgRg negados.  



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 69 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110161184APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1219392 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   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 
 
(     ) 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  
 
(   X  ) 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: Compensou reincidência e confissão e a pena por roubo 
passou de 6 anos para 5 anos e 6 meses.  
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 70 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20030110526788APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1221600 / DF  
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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: Houve AgRg negado.  



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 71 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050710268709APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1234027 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   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)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(   X  ) 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: Decisão monocrática. Afastou negativação da 
personalidade. Reduziu a pena de 2 anos e 11 meses para 2 anos e 3 meses, mantido o 
regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.  
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 72 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 19990310105072APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1222081 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 73 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070110320410EIR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1226795 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 74 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060111018893APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1221598 / DF 
 
Recorrente     (  X    ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   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 
 
(     ) 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  
 
(   X  ) 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: Reduzida a pena de 3 anos para 2 anos e 6 meses, 
mantido o regime e os demais termos da sentença. Súmula 444 aplicada. Decisão 
monocrática.  



     Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 75 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050710099933APR 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum registro encontrado 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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: Provável sigilo nos autos.  
 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 76  
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070110255429APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1233401 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) Admitido         (      ) Não admitido/ Negado seguimento 

 Prejudicado pela 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: Declarada a prescrição superveniente.  



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 77 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070110685983APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1293368 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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: Houve REsp do MPDFT também negado. Pretendia 
reparação mínima sem contraditório.  
 



 
Ficha de Pesquisa 

Número na lista: 78 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070310059574APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1235839 / DF 
 
Recorrente     (    X  ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 79 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070310059574APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1235839 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 80 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070310149025APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1238962 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X    ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 81 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110969656APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1244046 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   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 
 
(     ) 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 
 
(   X  ) 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: Tráfico. Alteração de regime em razão da posição do 
STF contra o regime integralmente fechado.  
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 82 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070310101570APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1244369 / DF 
 
Recorrente     (    X  ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 83 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110395557APR 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum registro encontrado. 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 sigilo 
 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 84  
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110780797APR 
 
Espécie e número no STJ:  
 
Recorrente     (    X  ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 85 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090111711717APR 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum registro encontrado 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 sigiloso provavelmente 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 86 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20030111033782APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1251957 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) Admitido         (      ) Não admitido/ Negado seguimento 
 

 Prejudicado pela prescrição reconhecida.  
 

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:  



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 87 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040110108205APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1250828 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 88 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT):  20040111026169APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1252975 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 89 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050710034303APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1244726 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   X  ) Admitido         (      ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (   X  ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 90 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050710096355APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1259143 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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: Foi distribuído ao STJ em 22/06/2011 e após 
redistribuição para quatro ministros diferentes está concluso desde outubro de 
2015 sem qualquer decisão.  



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 91 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060110496999APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1253779 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) Admitido         (      ) Não admitido/ Negado seguimento 

 Prejudicado, pois foi declarada 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:  



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 92 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060310030092APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1245204 / DF 
 
Recorrente     (   X  ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   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)  
 
(     ) 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 
 
(   X  ) 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: Aplicação da Súmula 444, condenado a pena de 4 anos e 
9 meses, baixou para nova fixação.  
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 93 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070110015066APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1245193 / DF 
 
Recorrente     (    X  ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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: Houve AgRg também negado.  
 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 94 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070510073178APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1247426 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 95 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080111561580APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1249087 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X  ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ:  
 
(     ) 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 de Pesquisa 

Número na lista: 96 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080310183210APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1244505 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 

Número na lista: 97 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080310222170APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1245367 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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: Após distribuição em abril de 2011, houve 
redistribuição para por três vezes. Está concluso desde julho de 2016. SEM 
DECISÃO.  



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 98 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080310244878APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1246530 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 

Número na lista: 99 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080310342992APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1280854 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X    ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   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)  
 
(     ) 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: Decisão monocrática. Afastou só a reparação mínima de 
danos (art. 387, IV, CPP). Não houve qualquer reflexo no mérito, na pena ou regime de 
cumprimento. 



 
Ficha de Pesquisa 

Número na lista: 100 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090111093929APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1248365 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 101 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20030110849578APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1247428 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (    X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 102 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050110876745APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1244400 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X  ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 103 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060111103347APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1248566 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 104 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070110070636APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1245201 / DF 
 
Recorrente     (    X  ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   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)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(   X  ) 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: Violação de direito autoral, condenação inicial de 3 anos, 
alterada para 2 anos e 4 meses, mantido o restante da sentença.  
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 105 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070110320348APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1245828 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 106 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080110306834APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1245218 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   X  ) 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  
 
(   X  ) 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: Porte ilgal de arma, pena “redimensionada” para 2 anos e 
6 meses, de forma monocrática. Aplicação da Súmula 444 de forma monocrática, 
mantida no restante a sentença.  



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 107 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080111207835APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1251523 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   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)  
 
(     ) 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 
 
(   X  ) 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: Tráfico. Pena de 1 ano e 8 meses. Possibilidade de 
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Entendimento novo 
do STF. Houve aplicação.  



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 108 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110655245APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1250811 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   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)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(   X  ) 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: Decisão monocrática. Pena reduzida de 6 (seis) anos para 
4 anos e 11 meses. Aplicação da Súmula 444. Aparente erro na dosimetria, eis que fixou 
a pena no mínimo do roubo e, considerando a atenuante da menoridade e duas causas de 
aumento (emprego de arma e concurso de agentes), aumentou menos do mínimo 
determinado em lei (1/3). A pena deveria ser redimensionada, s. m. j., para 5 anos e 4 
meses, mínimo para este tipo de crime. No restante foi mantido o acórdão.  



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 109 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090111118653APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1258981 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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: Houve AgRg também negado.  
 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 110 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090111809407APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1245363 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 111 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090310281316APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1245186 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   X  ) Admitido         (      ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (   X  ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 112 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040910017604APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1248629 / DF 
 
Recorrente     (    X  ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 113 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060210014678APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1248222 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 114 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070810012704EIR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1252977 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 115 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070910029902APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1249086 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   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)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(   X  ) 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: Pena reduzida de 17 anos para 15 anos e 10 meses. 
Preponderância da menoridade. Mantido os demais termos do acórdão. Decisão 
monocrática. Houve AgRg negado.  



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 116 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080710327649APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1244372 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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: Houve RESP do MPDFT - REsp nº 1341278 / DF – 
Para afastar a prescrição executória reconhecida em razão do trânsito em julgado para 
acusação. O MPDFT entende que deveria ser contado do trânsito em julgado. O recurso 
foi improvido.  



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 117 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090111523485APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1244545 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 118 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20020110918284EIR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 918013 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
COLOCADO EQUIVOCADAMENTE COMO RESP DA DEFESA. 
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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: RECURSO DO MPDFT CONTRA ACÓRDÃO QUE 
CONCEDEU HC PARA TRANCAR AÇÃO PENAL POR DIFAMAÇÃO 
CONTRA PROMOTOR DE JUSTIÇA.  



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 119 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20030710036312APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1248802 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   X  ) Admitido         (      ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (   X  ) 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: Decisão monocrática de improvimento.  
 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 120 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040310012926APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1253794 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 121 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060310267297APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1249223 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 122 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110394634APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1245298 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   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 
 
(     ) 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  
 
(   X  ) 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: Aplicação da Súm. 444. Alterou a pena de roubo de 5 
anos e 9 meses para 5 anos e 6 meses. Mantida no mais a sentença.  
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 123 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090410033667APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1245502 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   X  ) Admitido         (      ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (   X  ) 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: Decisão monocrática. 
 

 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 124 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040111186245APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1251217 / DF 
 
Recorrente     (    X  ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 125 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20061010057122APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1252545 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (    X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(  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)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(   X  ) 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: Utilização de inquéritos em curso para negativar 
personalidade. Impossiblidade. Alteração da pena de 5 anos 6 meses e 20 dias para 5 
anos e 4 meses.  



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 126 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080110789410APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1247009 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 127 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20081010052187APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1252104 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X    ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 128 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20081010071650APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1247798 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X    ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   X  ) Admitido         (      ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (   X  ) 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: Decisão Monocrática. 
 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 129 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090310076113APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1245575 / DF 
 
Recorrente     (    X  ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) Admitido         (      ) Não admitido/ Negado seguimento 

 Julgado Prejudicado pela 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: Reconhecida a Prescrição em decisão monocrática, o MP 
entrou com AgRg e ED, mas não foram conhecidos.  
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 130 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110226499APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1245588 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   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 
 
(     ) 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 
 
(   X  ) 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: Aplicação do Privilégio ao furto qualificado. Aplicada 
pena mínima (2 anos) com regime aberto e Substituída por duas restritivas de direitos. 
Ministra determinou a baixa para “redimensionar” a pena e aplicar o privilégio (art. 155, 
§ 2º, CP). 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 131 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090111531624APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1245144 / DF 
 
Recorrente     (    X  ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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)  
 
(     ) 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 
 
(   X  ) 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 tráfico com negativa de substituição da 
pena em desacordo com o posicionamento do STF que autoriza a substituição. Baixa 
dos autos para análise do caso concreto e verificação da possibilidade de substituição da 
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 132 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20030110835324APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1254024 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X    ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 133 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050110970182APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1246420 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 134 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080110295109APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1249396 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   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)  
 
(     ) 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 
 
(   X  ) 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 tráfico, regime inicialmente fechado e 
impossibilidade de substituição da pena. Entendimento do STF pela possibilidade. 
Baixa dos autos para revisar regime prisional e possibilidade de substituição.  
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 135 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080510094076APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1248620 / DF 
 
Recorrente     (    X  ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) Admitido         (      ) Não admitido/ Negado seguimento 

 *** Julgado prejudicado pela 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 dano qualificado, ameaça e desacato. 
Prescrição superveniente reconhecida.  
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 136 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090310185560APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1251200 / DF 
 
Recorrente     (    X  ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 137 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20100110001264APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1247014 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 138 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20041010004435APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1260980 / D 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (    X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 139 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060110003744APR 
 
Espécie e número no STJ:  
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 140 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060110236954APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1249411 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 141 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060510022902APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1248368 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 142 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060910009687APR 
 
Espécie e número no STJ:  Nenhum registro encontrado 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 Segredo de Justiça Provavelmente 
 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 143 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080110254344APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1248367 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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: Houve AgRg desprovido.  
 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 144 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080110916348APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1248380 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 145 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20081010081450APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1246975 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 146 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20081010087396APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1247010 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (     X  ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 147 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110004276APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1247440 / D 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X    ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 148 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110280094APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 17631 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) Admitido         (   X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
**** Concedido HC de Ofício 
 
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: TRÁFICO DE DROGAS. PENA DE 1 ANO E 8 MESES DE 
RECLUSÃO. FIXAÇÃO DE REGIME DIVERSO DO INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE EM 
TESE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE 
DIREITOS. POSSIBILIDADE EM TESE. PRECEDENTES DO STF E STJ. HABEAS CORPUS 
CONCEDIDO DE OFÍCIO 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 149 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090111230100APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1248707 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 

Número na lista: 150 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090111582736APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1255236 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X  ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 

Número na lista: 151 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090610000828APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1249094 / DF 
 
Recorrente     (    X  ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ:  
 
(   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)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(   X  ) 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: Base no art. 557, § º-A, do CPC c/c o art. 3º do CPP 
(decisão monocrática). Condenação por furto qualificado a 2 a 4m, reduzida para 2 a, 
mantido o regime aberto. 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 152 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20091010105397APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1249906 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 153 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20100020028744RAG 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1247007 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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: Houve AgRg, mas a decisão monocrática foi mantida. 
 



 
Ficha de Pesquisa 

Número na lista: 154 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040510062284APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1249407 / DF 
 
Recorrente     (    X  ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 

Número na lista: 155 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060110870077APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1248700 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (     X  ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 

Número na lista: 156 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070110795758APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1249402 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 157 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070910039487APR 
 
Espécie e número no STJ: 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 158 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080310207760APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 24678 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 159 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080510055942APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1248801 / DF 
 
Recorrente     (    X  ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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: Houve AgRg, mas a decisão monocrática foi mantida. 
 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 160 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20081010011164APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1248223 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 161 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090111230038APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp 1251524 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 162 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090111921974APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1251214 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 163 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20091010091178APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1247011 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 164 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20020810024012APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1259109 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   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 de dispensa de licitação. Entendimento do STJ da 
necessidade de demonstração de dolo específico. Houve AgRg do Ministério Público, 
mas a decisão monocrática foi mantida.  
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 165 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060510035198APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1246987 / DF 
 
Recorrente     (   X  ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 166 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070410074419APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1252263 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 167 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080110183433APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1248805 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 168 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090310148084APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1248390 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 169 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090310260047APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1248392 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   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)  
 
(     ) 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. Reconhecida a figura 
de furto privilegiado qualificado e reduzida a pena e, diante desta nova pena, foi 
reconhecida a prescrição retroativa.  
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 170 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090410085283APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1250915 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 171 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20091010060486APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1260969 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 172 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20091210020984APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1248804 / DF 
 
Recorrente     (    X  ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 173 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20091210062526APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1248296 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 ameaça e invasão de domicílio. REsp 
julgado prejudicado diante do reconhecimento da prescrição superveniente. 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 174 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050710179328APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1248623 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 175 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060710171850APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1254007 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   X  ) Admitido         (      ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (   X  ) 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: Houve REsp do MPDFT para reconhecer o concurso 
material entre roubo e extorsão (seqüestro relâmpago) que foi provido. Decisão 
monocrática (art. 557, CPC/73).  



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 176 
 
 
REPETE O NÚMERO DO PROCESSO 175 NA LISTA “JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE” – NÚMERO 
DUPLICADO 
 
DESCONSIDERAR 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060710171850APR 
 
REPETE O NÚMERO DO PROCESSO 175 NA LISTA “JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE” – NÚMERO 
DUPLICADO 
 
DESCONSIDERAR 
 
Espécie e número no STJ: 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 177 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080111598802APR 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum registro encontrado 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 SIGILO DECRETADO PROVAVELMENTE. 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 178 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090111319822APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1247828 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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: Foi concedido HC de ofício para re-análise do regime 
inicial de cumprimento de pena, em razão do entendimento do STF no HC 111.840/ES 
(inconstitucionalidade da imposição do regime fechado para crimes de tráfico).  
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 179 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 19990510017114APR 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum registro encontrado. 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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:  
Provável sigilo do processo.  
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 180 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20010110810770APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1252103 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X  ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 181 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040110138667APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1251522 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 182 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040110358505APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1250717 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 183 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040110469717APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1248703 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) Admitido         (   X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
Prescrição reconhecida de ofício 
 
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 a 1a e 8m, prescrição 
intercorrente. 
 



 
Ficha de Pesquisa 

Número na lista: 184 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20051010057583APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1248330 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X    ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(  X   ) Admitido         (      ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (  X   ) 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 de Pesquisa 

Número na lista: 185 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070110631084APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1247831 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) Admitido         (   X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
Reconhecida a prescricao 
 
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 furto qualificado pena 1ª 1m 22d, prescrição 
reconhecida.  



Ficha de Pesquisa 
 

Número na lista: 186 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090310268173APR 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum registro encontrado.  
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 sigiloso, provavelmente.  
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 187 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090410109108APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1248327 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 188 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20100510043457APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1257186 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 189 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050110032955APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1251528 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 190 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050111482777APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1254391 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 191 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050910183130APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1248821 / DF 
 
Recorrente     (   X  ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 192 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080310165633APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1248800 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   X  ) Admitido         (      ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (   X  ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 193 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT):  20090710127142APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1254484 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   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 
 
(     ) 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: DADO PROVIMENTO PARA RETIRAR A 
REPARAÇÃO OBRIGATÓRIA (ART. 387, IV, CPP) DIANTE DO 
ENTENDIMENTO DA NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. 
 



 
Ficha de Pesquisa 

Número na lista: 194 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20000110123570APR 
 
Espécie e número no STJ: Não havia registro de RESP, mas apenas HCs e uma 
Reclamação e um RESP anterior a 2010 (HC nº 110227 / DF, HC 109904, HC nº 
109594 / DF, Rcl nº 2031 / DF, REsp nº 622928 / DF (2004) 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ:  
 
(     ) 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 de Pesquisa 

Número na lista: 195 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050310059192APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1251525 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) Admitido         (      ) Não admitido/ Negado seguimento 

 Prejudicado – reconhecida a 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 roubo simples, pena de 1a 6m, 
reconhecida prescrição intercorrente.  



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 196 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070110445346APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1249400 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) Admitido         (      ) Não admitido/ Negado seguimento 

 Prejudicado – reconhecida a 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: Reconhecida a prescrição intercorrente. Condenação por 
furto qualificado (de automotor para outros estado da federação – art. 155, § 5º, CP). 
Pena 3a 6m no semiaberto.  



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 197 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080110603639APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1253697 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 198 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080710096848APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1280820 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X    ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 199 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090410065892EIR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1247816 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 200 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090610134808APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1247875 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   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)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(   X  ) 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: Réu condenado por tentativa de furto qualificado a pena 
de 1a 4m, regime aberto substituída por penas restritivas de direitos. RESP provido para 
afastar a qualificadora por falta de exame de corpo de delito, desclassificando para furto 
simples e, assim, redimensionar a pena.  



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 201 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20010110994555APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp 1255582 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 202 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040110490703APR 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum registro encontrado 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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: Nenhum registro encontrado! 

 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 203 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060111186692APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp 1254019 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   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 
 
(     ) 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: 

 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 204 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070111371947APR 
 
Espécie e número no STJ: Resp 1252206 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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: Foi interposto AgRg, mas a decisão foi mantida. 

 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 205 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070610007738APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp 1280818 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X    ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 206 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080310053113APR 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum registro encontrado 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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: Nenhum registro encontrado! 

 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 207 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090111075764APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp 1254299 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   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 
 
(     ) 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: 
Dois resultados de pesquisa! Determinou-se retorno dos autos à origem para que fosse 
verificado o preenchimento dos requisitos legais para a substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos. 

 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 208 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20100110016280RSE 
 
Espécie e número no STJ: 1291142 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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: 
(  X ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante: Foi interposto AgRg contra a decisão monocrática, sendo 
provido e, consequentemente, conhecido o REsp, sendo declarada extinta a 
punibilidade do acusado, julgando, em consequência, prejudicado o REsp. 
 

 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 209 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090111959347APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp 1254501 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   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 
 
(     ) 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: 
 
Excluiu da condenação a reparação de danos fixada de ofício. Não houve repercussão 
penal.  
 

 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 210 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040510000739APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp 1259104 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 211 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20030110936488APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp 1255230 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 212 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070710033810APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp 1266017 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 213 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20100020065197RAG 
 
Espécie e número no STJ: “Nenhum registro encontrado!” 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 214 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20051010040080APR 
 
Espécie e número no STJ: 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 215 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050110583443APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp 1285447 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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: Foi julgado prejudicado o recurso, pois reconhecida a 
prescrição na instância ordinária. 
 

 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 216 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060310186336APR 
 
Espécie e número no STJ: 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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: Foi julgado prejudicado o recurso, pois reconhecida a 
prescrição punitiva superveniente de ofício. 

 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 217 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060111103058APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp 1360532 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(   X  ) 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: Compensação entre reincidência e confissão. Pena: 10 
anos, 10 dias, reclusão, fechado, 46 dias-multa reduzidos para 6 anos, 2 meses, 20 dias, 
reclusão, fechado, 14 dias-multa. 

 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 218 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060111148018APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp 1360254 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   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 
 
(     ) 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  
 
(   X  ) 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: Compensação entre reincidência e confissão. Pena 
reduzida, aparentemente mantido o regime (Decisão não fala) 

 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 219 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070210047148APR 
 
Espécie e número no STJ: “Nenhum registro encontrado!” 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 220 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080111162828APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp 1360307 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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: Foi julgado prejudicado, pois extinta a punibilidade em 
decorrência da prescrição. 

 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 221 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090310357600APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp 1359899 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   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 
 
(     ) 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  
 
(   X  ) 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: Compensação entre reincidência e confissão. Pena 
reduzia para 1 ano e 6 meses. Foi interposto AgRg pelo MP, negado provimento. 

 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 222 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20100110107817APR 
 
Espécie e número no STJ: nREsp 1360009 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   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)  
 
(     ) 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: Compensação entre reincidência e confissão. Pena de 02 
anos, 06 meses, reclusão, semiaberto, 30 DM para 10 meses, reclusão, semiaberto, 04 
DM. 
 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 223 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20100110487733APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp 1360658 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   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 
 
(     ) 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  
 
(   X  ) 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: Compensação reincidência e confissão. Pena de 5 anos, 9 
meses, reclusão, 550 DM e + 1 ano e 4 meses de reclusão pela posse de arma de fogo 
para 5 anos,6 meses, reclusão, pelo tráfico, e 1 ano, 03 meses, reclusão, para o porte, 
mantido os DM. O MP interpôs AgRg, sendo negado. 

 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 224 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20100910004205APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp 1360258 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   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 
 
(     ) 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: Compensação reincidência e confissão. Determinou 
retorno à origem para redimensionamento das penas. 

 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 225 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060111287612APR 
 
Espécie e número no STJ: 
 
Recorrente     (    X  ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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: Concedido HC de ofício para declarar extinta a 
punibilidade por prescrição, julgado prejudicado o REsp. 

 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 226 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20100020065197RAG 
 
Espécie e número no STJ: “Nenhum registro encontrado” 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 227 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070111038514APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp 878447 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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: Foi interposto AgRg, mas foi negado provimento! 

 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 228 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050710210748APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp 1615537 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   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 
 
(     ) 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  
 
(   X  ) 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: HC de ofício, retroatividade (redução do aumento do §§). 
Pena: de 3ª, 10M, reclusão,para 1A, 10M, 15D, reclusão. 

 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 229 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070710344283APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp 1422042 / DF  
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   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)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(   X  ) 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: Remessa à origem para sanar omissão em ED, quanto à 
dosimetria da pena. 

 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 230 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20010110144654EIR 
 
Espécie e número no STJ: REsp 1441143 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   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)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(   X  ) 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: Compensação reincidência e confissão. 

 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 231 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090111356512APR 
 
Espécie e número no STJ: 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   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)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(   X  ) 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: Compensação reincidência e confissão. O MPF interpôs 
AgRg, negado. 

 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 232 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090910016914APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp 1439928 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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: 
 
(    X    ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: HC de ofício, prescrição superveniente! 

 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 233 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070310145369APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp 1441219 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
*(   X   ) Presidente do STJ 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   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 
 
(     ) 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  
 
(   X  ) 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: Compensação reincidência e confissão. Relatoria do 
Presidente 

 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 234 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090910015028APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp 1446493 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   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)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(   X  ) 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: Compensação reincidência e confissão. 

 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 235 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050910067832APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp 1452932 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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: 
 
(     X   ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: HC de ofício, prescrição superveniente. 

 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 236 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060110635884APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1452688 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(  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 
 
(     ) 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  
 
(   X  ) 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: Compensação reincidência e confissão. Pena: 2A, 6M, 
reclusão, para 1ª, 8M, reclusão e 20DM. 

 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 237 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060110798702APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp 1448633 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   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)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(   X  ) 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: Exclusão da circunstância negativa da personalidade e 
compensação reincidência e compensação. P: 3A, 10M, reclusão, fechado, 126 DM, 
para 2A, 9M, reclusão, 75DM. 

 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 238 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070110670108APR 
 
Espécie e número no STJ: “Nenhum registro encontrado!” 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 239 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080110659965APR 
 
Espécie e número no STJ: “Nenhum registro encontado!” 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 240 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080310158175APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp 1448118 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   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)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(   X  ) 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: Compensação reincidência e confissão. P: 6ª, 8M, 
reclusão, fechado, 15DM, para 6A, reclusão, fechado. 

 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 241 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080910217017APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp 1451554 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   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)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(   X  ) 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: Compensação reincidência e confissão. 

 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 242 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110379453APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp 1450642 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   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 
 
(     ) 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  
 
(   X  ) 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: Compensação reincidência e confissão. 

 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 243 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090111183316APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp 1448829 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   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)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(   X  ) 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: Compensação reincidência e confissão. Retorno à origem 
para compensação. 

 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 244 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20100110600088APR 
 
Espécie e número no STJ: 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   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)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(   X  ) 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: Compensação reincidência e confissão. 

 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 245 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20101110000044APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp 1448137 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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  
 
(   X  ) 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: Afastamento de circunstâncias judiciais e compensação 
reincidência e confissão. Pena de 7A, reclusão, fechado, 60DM, para 5A, 4M, reclusão e 
13 DM. 

 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 246 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040111177319APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp 1458809 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   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)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(   X  ) 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: Compensação reincidência e confissão. 

 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 247 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050110220498APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp 1452399 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   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)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(   X  ) 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: Compensação reincidência e confissão. HC de ofício 
pela extinção da punibilidade. 

 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 248 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070810104492APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp 1478842 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   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 
 
(     ) 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  
 
(   X  ) 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: Compensação reincidência e confissão. 

 
 



 
Ficha de Pesquisa 

Número na lista: 249 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080110037609APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp 1456129 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
*(   X  ) Presidente do STJ 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   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 
 
(     ) 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  
 
(   X  ) 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: Compensação reincidência e confissão. 

 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 250 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090610102383APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp 1465401 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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: 
(     X   ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: HC de ofício pela prescrição da pretensão punitiva, REsp 
prejudicado. 

 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 251 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20091010085629APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp 1453059 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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: 
(     X   ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Prolação de sentença extintiva de punibilidade em 
virtude de cumprimento da pena, autos arquivados. REsp prejudicado. 

 
 



 
Ficha de Pesquisa 

Número na lista: 252 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20100910046368APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp 1455572 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   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 
 
(     ) 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  
 
(   X  ) 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: Compensação reincidência e confissão. 

 



 
Ficha de Pesquisa 

Número na lista: 253 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20091010065240APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp 1456788 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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  
 
(   X  ) 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: REsp negado seguimento. Porém, concedeu-se HC de 
ofício pelos mesmos motivos da REsp (compensação reincidência e confissão). 

 



 
Ficha de Pesquisa 

Número na lista: 254 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080710158816APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp 1459281 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   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)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(   X  ) 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: Compensação reincidência e confissão. Pena de 2A, 6M, 
reclusão, semiaberto, 15DM, para 2A, 3M, reclusão, semiaberto, 15 DM. 

 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 255 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20100110751857APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp 1458522 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   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)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(   X  ) 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: Compensação reincidência e confissão. 

 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 256 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060111240792APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp 1484186 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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: 
(     X   ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: HC de ofício por prescrição superveniente, recurso 
prejudicado. 

 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 257 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080410039040APR 
 
Espécie e número no STJ: 
 
Recorrente     (   X  ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
*(   X  ) Presidente do STJ 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   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 
 
(     ) 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  
 
(   X  ) 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: Compensação reincidência e confissão. 
 

 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 258 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20100310044302APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp 1483837 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   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 
 
(     ) 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  
 
(   X  ) 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: Compensação reincidência e confissão. 

 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 259 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060710141406APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp 1471967 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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  
 
(   X  ) 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: HC de ofício pela compensação de reincidência e 
confissão. REsp negado, pois sem condições de admissibilidade. 

 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 260 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080110483703APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp 1475024 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   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)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(   X  ) 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: Compensação reincidência e confissão. 

 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 261 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090111827042APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp 1485375 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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: 
 
(     X   ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Prescrição superveniente! Recurso prejudicado. 

 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 262 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080110233549APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp 1471160 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 263 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090111037139APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp 1477389 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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: 
(     X   ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Prescrição superveniente, HC de ofício. MPDFT interpôs 
AgRg, negado. 

 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 264 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070111171346EIR 
 
Espécie e número no STJ: REsp 1480992 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   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 
 
(     ) 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  
 
(   X  ) 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: Compensação reincidência e confissão. 

 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 265 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040410129039APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp 1488124 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   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 
 
(     ) 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: Deu-se provimento para declarar extinta a pubibilidade, 
pela prescrição. 

 
 



 
Ficha de Pesquisa 

Número na lista: 266 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20030111098535EIR 
 
Espécie e número no STJ: REsp 1233706 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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: 
 
(    X    ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Prescrição superveniente, HC de ofício! 

 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 267 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): Mesmo número da ficha 266! 
 
Espécie e número no STJ: 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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: Mesmo número de origem da ficha 266! 

 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 268 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20030810006022APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp 1233400 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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: 
(     X   ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante: Foi interposto AgRg pelo réu e pelo MPDFT, ambos não 
conhecidos. Interpuseram PET pela prescrição superveniente, declarada em 
decisão. 

 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 269 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): Mesma ficha da 268! 
 
Espécie e número no STJ: 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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: Mesmo número de origem da ficha 268! 

 
 



 
Ficha de Pesquisa 

Número na lista: 270 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090111123665APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp 1245129 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   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)  
 
(     ) 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 
 
(   X  ) 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: Substituição da PPL por restritiva de direitos. 

 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 271 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110575859APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp 1245926 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 272 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080310329374APR 
 
Espécie e número no STJ: “Nenhum registro encontrado!” 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 

Número na lista: 273 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050510094008APR 
 
Espécie e número no STJ: “Nenhum registro encontrado!” 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 

Número na lista: 274 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080111592417APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp 1259371 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 275 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110506558APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp 1254011 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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: Foi interposto AgRg, negado neguimento! 

 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 276 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): Ficha 275!!! 
 
Espécie e número no STJ: 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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: Mesmo número de origem da ficha 275! 

 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 277 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060710264528APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp 1260498/DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   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)  
 
(     ) 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: Parcial provimento par afastar a tese de irretroatividade 
da alteração promovida no art. 387, IV, do CPP, determinando retorno à origem para 
apreciação dos argumentos. 

 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 278 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050110583195APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp 1732377 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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: Não há decisões, sendo distribuído em 4.4.18, concluso a 
julgamento em 20.4.18 

 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 279 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090310026648APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp 1492911 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   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: Pena reduzida de 4A e 8M para anos. HC de ofício para 
alterar o regime de fechado para semiaberto!  

 
 



 
Ficha de Pesquisa 

Número na lista: 280 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): Ficha 278! 
 
Espécie e número no STJ: 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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: Mesmo número de origem da ficha 278! 

 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 281 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070110909822APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp 1198637 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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: Negou-se seguimento, mas foi concedido HC de ofício 
para fixar o regime semiaberto. 

 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 282 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050110033370APR 
 
Espécie e número no STJ: “Nenhum registro encontrado!” 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 283 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20051010010858APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp 1279571 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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: 
(    X    ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Interposto EDcl, rejeitados. Interposto AgRg, julgado 
prejudicado e concedido HC de ofício pela prescrição superveniente. 

 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 284 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT):  
 
Espécie e número no STJ: REsp 1333473 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 de Pesquisa 
Número na lista: 285 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20100110098548APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp 1261930 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(  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 
 
(     ) 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 
 
(   X  ) 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: Retorno ao Tribunal de origem para reavaliação da 
aplicação do regime prisional menos gravoso, violação ao art. 33 CP. 

 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 286 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20100110269747APR 
 
Espécie e número no STJ: HC 184220 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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: Número de origem no STJ condiz à HC, não REsp. De 
toda via, foi julgado parcialmente provido pela turma. 

 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 287 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20010111229357APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp 1262764 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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: Foi interposto AgRg, não conhecido! 

 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 288 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080110871742APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp 1258581 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   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)  
 
(     ) 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 
 
(   X  ) 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: Fixado o regime aberto, possibilitando ser substituída por 
restritiva de direito, a ser definida pelo Juiz de Execuções. 

 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 289 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060110902075APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp 1292382 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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: Foi interposto AgRg, negado! 

 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 290 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090310050394APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp 1272197 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   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: Receptação de cheques em branco, fato considerado 
atípico pelo STJ. 

 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 291 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20020110124796APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1315077 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   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: Condenação por crime de dispensa indevida de licitação. 
Condenação afastada exigindo o dolo específico e exigência de demonstração de 
prejuízo ao erário. Houve ED e Pedido de Extensão de outros réus.  
 

 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 292 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060111291398APR 
 
Espécie e número no STJ: HC no STJ (HC 151124 / DF e HC 149143 / DF) 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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: A pesquisa pelo nome de origem resultado em 2 números 
de HC’s. 

 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 293 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): Mesmo número do processo n. 292 
 
Espécie e número no STJ: REPETE O NÚMERO 
 
Recorrente  (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (    ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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: Mesmo número de origem da ficha 292! 

 
 



 
Ficha de Pesquisa 

Número na lista: 294 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20100310013145APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp 1459145 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   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)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(   X  ) 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: Compensação reincidência e confissão! 

 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 295 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080111312163APR 
 
Espécie e número no STJ: “Nenhum registro encontrado!” 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) 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 possível sigilo decretado 
 


