
Fichas Pesquisas 
RECURSOS NÃO ADMITIDOS NA ORIGEM - AGRAVO 

 
Número na lista: 02 (não existe o número 01) 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20051010010858APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 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: Crime de Falsidade ideológica. Recurso Especial não 
Recebido, porém após embargos de declaração e agravo regimental foi 
reconhecida a prescrição.  



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 03 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20100110098548APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 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) 
 
(     ) 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:  



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 04 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
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:  



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 05 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040410129039APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 13715 / 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:  

 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 06 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050110583443APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1285447 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
Consta como recorrente o MPDFT 
 
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: Recorrente MPDFT provável erro na listagem. Não 
se trata de recurso a favor da defesa. O MPDFT quer que seja aplicada a multa 
decorrente da condenação que o TJDFT afastou em recurso da defesa.  
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 07 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070110685983APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1293368 / DF  
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
Consta o MPDFT como recorrente  
Órgão Julgador: (  x   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 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: Recorrente MPDFT provável erro na listagem. Não 
se trata de recurso a favor da defesa. O MPDFT queria que fosse implementada a 
indenização (art 387, IV, CPP) sem pedido da defesa como “efeito da condenação”. 
Negado seguimento. 
  



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 08 
 
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:  



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 09 
 
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: 10 
 
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 
 
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: HC de ofício para verificar a possibilidade de regime 
diverso do fechado em tráfico privilegiado e eventual substituição da pena. 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 11 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090710210347APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 24686 / 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: 12 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110160340APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 734231 / 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: condenado em primeiro grau, pelos delitos tipificados 
nos arts. 129, caput e 352, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de detenção, sendo 
substituída por internação, em função da semimputabilidade. 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 13 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 19980110802655APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 30117 / 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 pen 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante: Houve AgRg negado. 
 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 14 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 19980510017213APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 18270 / 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 AgR negado.  



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 15 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 19980510018729APR 
 
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: 16 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 19990510041406APR 
 
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: 17 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 19990510041406APR 
 
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: 18 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 19990710010172APR 
 
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: 19 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20000110377020APR 
 
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: 20 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20000110567613APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1373560 / 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 AgR negado 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 21 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20000310109243APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 3266 / 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 por desistência do réu 
 
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: Réu desistiu do recurso.  



 
Ficha de Pesquisa 

Número na lista: 22 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20000710080909APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 15092 / 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: Decisão monocrática  



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 23 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20010310077782APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 22113 / 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: Condenação por furto qualificado a 2 anos e 8 meses. 
Prescrição decretada. 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 24 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20010310114253APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1361105 / 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: 25 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20010710134439APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 361649 / 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: decisão monocrática 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 26 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20010910006044APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1350630 / 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: 27 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20010910013880APR 
 
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: 28 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20020110040007APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 20851 / 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: 29 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20020110174500APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 26821 / 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 AgR negado. RE negado e Agravo no RE 
negado. 
 



 
Ficha de Pesquisa 

Número na lista: 30 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20020110385087APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 19597 / 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: 31 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20020110553776APR 
 
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: 32 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20020110556333APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1373524 / 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: 33 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20020110831219APR 
 
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: 34 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20020310020402APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 346122 / 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: 35 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20020510037258APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 15169 / 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: 36 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20020510081383APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 19635 / 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: 37 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20020710150934APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 446373 / 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: 38 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20020910009348APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 25854 / 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 Decisão monocrática 

 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 39 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20030110193443APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 2903 / 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: 40 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20030110215594APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 4639 / 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 AgR negado. Houve RE negado. Houve 
Agravo no RE negado. Houve AgR no Agravo no RE negado. Houve RE no AgR 
no Agravo no RE no AgR no Agravo no RE negado e determinado a baixa. A parte 
pedia também o reconhecimento da prescrição.  



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 41 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20030110634637APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1358309 / 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: 42 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20030110736408APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 13477 / 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: 43 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20030110861613APR 
 
Espécie e número no STJ:  AREsp nº 333453 / 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: 44 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20030111055610APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 81596 / 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 AgR negado. RE negado. Agravo no RE 
negado e AgR no Agravo no RE negado. 
 



 
Ficha de Pesquisa 

Número na lista: 45 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20030410071354APR 
 
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: 46 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20030510012433APR 
 
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: 47 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20030510045524APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 20913 / 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: Aplicação da Súmula 444 

 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 48 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20030510076298APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1372626 / 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: 49 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20030610023672APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 14117 / 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 AgR negado.  
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 50 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20030710054526APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1358889 / 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: 51 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20030710093994APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 16160 / 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 DESISTÊNCIA pedida pelo recorrente 
 
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: Prejudicado pela DESISTÊNCIA pedida pelo 
recorrente 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 52  
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20030710145496APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 24689 / 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: 53 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20030710232228APR 
 
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: 54 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20030910032756APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 19622 / 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 AgR negado 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 55 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20030910044617APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 1905 / 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: 56 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20030910066472APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 14231 / 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  

 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 57 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20030910114888APR 
 
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: 58 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20030910128498APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 17068 / 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 AgR negado 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 59 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040110023147APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 36710 / 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 AgR negado 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 60 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040110051417APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 15078 / 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 AgR negado. Houve RE no AgR negado. 
Houve AgR no RE no AgR no Agravo do REsp negado. Houve Agravo no RE 
negado.   

 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 61 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040110066430APR 
 
Espécie e número no STJ: HC nº 298528 / 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: Erro na listagem, pois se trata de HC 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 62 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040110310762APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 23973 / 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: 63 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040110310842APR 
 
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: 64 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040110420168APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1349067 / 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): 20040110421564APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 22168 / 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: 66 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040110609574APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1329923 / 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 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: 3 condenaçõeos por uso de documento falso cada uma 
com pena de  1 a e 9 m por uso de documento falso. Prescrição 

 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 67 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040110642526APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1294288 / 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: Condenado a 3 a 6 meses por porte ilegal de arma de 
uso restrito. Prescrição 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 68 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040110860256APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 17025 / 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 AgR negado 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 69 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040111011982APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1329265 / 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: 70 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040111044165APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1328684 / 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: 71 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040111044165APR 
 
Espécie e número no STJ: 20040111044165 
 
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  
 
(   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:  
 
 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 72 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040111161375APR 
 
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: 73 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040111184970APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 17049 / 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: Decisão monocrática. Houve AgR negado 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 74 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040111239096APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1332802 / 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 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: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante:  Condenação por furto qualificado tentado a  10 
meses. Prescrição reconhecida. 



     Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 75 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040150017602APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1373557 / 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: 76  
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040210000740APR 
 
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: 77 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040310006993APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 22801 / 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 AgR negado.  
  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 078 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040310121128APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 60344 / DF 
 
Recorrente     (   x   ) Defensoria Pública                  (     x  ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  x   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   x ) Não admitido/ Negado seguimento 
  
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
(    x    ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
PRESCREVEU PARTE DOS CRIMES EM RAZÃO DOS RECURSOS 
Outra observação relevante: Trata-se de AREsps de 03 réus com procuradores 
distintos, sendo dois com defensores constituídos e um terceiro com defensor 
público, sendo que em relação a um deles (com menor pena) foi reconhecida a 
prescrição.  
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu parcial provimento à sua 
apelação e reduziu a pena para 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em 
regime aberto.Desde a data do recebimento da denúncia, 09/03/2004, (fls. 141) até a da 
publicação da sentença, 31/07/2009(fls. 898/915), passaram-se mais de 4 (quatro) anos, prazo 
extintivo da punibilidade quando a pena aplicada "não excede a dois" (CP, art. 109) 
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 079 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040310121128APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 60344 / DF (mesmo do anterior – 78) 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(       ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Por se tratarem de recursos referentes ao mesmo processo, 
foram distribuídos conjuntamente.   
 
 
 
 
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 080 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040310121128APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 60344 / DF (mesmo dos dois anteriores – 78 e 
79) 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(       ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Distribuição conjunta – vide 78 
 
 
 
 
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 081 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040310141074APR 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum registro encontrado 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(       ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Processo com provável segredo de justiça 
 
 
 
 
 
 



 
Ficha Pesquisa 

Número na lista: 082 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040310147628APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 10465 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   x   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   x  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  x   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(       ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Foram interpostos AgRg e Dois Embargos de Declaração 
todos rejeitados. Interpôs ainda na 3ª Seção Embargos de Divergência, negado 
liminarmente. Depois AgRg também negado e por fim Recurso Extraordinário ao STF 
também negado.  
 
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 083 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040310155880APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1374783 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(       ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
 
 
 
 
 
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 084 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040310155880APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1374783 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(       ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: OBSERVAÇÃO REPETE O NÚMERO ANTERIOR 

 
 
 
 
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista:  085 
 
Pesquisador:  Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040310160258 
 
Espécie e número no STJ:  ACESSO NEGADO 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante:  
  



Ficha Pesquisa 
Número na lista:  086 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040310183846APR 
 
Espécie e número no STJ:  REsp.1257506/DF 
 
Recorrente     (    x  ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   x  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   x  ) 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:  
 Ausência de prequestionamento da matéria posta a exame. Incidência das sumulas 
282 e 356/stf. Necessidade de amplo revolvimento do acervo fático-probatório. 
Aplicação da sumula 07/stj; 
 
 
 
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista:  087 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040310191350 
 
Espécie e número no STJ: AgRg 1.339.559-DF 
 
Recorrente     (    x  ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   x  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  x   ) Não conhecido/ 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:  
 AgRg com razões dissociadas. Sumula 284/stf. E art. 544, §1º, do CPC, ausência de 
copia da certidão de intimação do acordão recorrido. Instancias ordinárias que 
concluíram pelo emprego de arma de fogo municiada. Reexame do conjunto fático-
probatório. Impossibilidade, sumula 07/STJ.  



Ficha Pesquisa 
Número na lista:  088 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT):  20040410129039 
 
Espécie e número no STJ: REsp. 1.488.125 DF 
 
Recorrente     (   x   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   x ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 

 Prejudicado 
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 iberdade 
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: Em 06/06/2011 foi  proposto AgREsp 13716/DF, sendo 
acolhido e determinado que o TJDFT  examinasse o mérito de E Declaratórios 
definindo a natureza da reincidência que negou o beneficio do artigo 44 do CP.  Este 
autos retornou ao STJ em novo Recurso Especial (1488125DF)  que deu entrada em 
16/10/2014 e foi declarada extinta a punibilidade pela prescrição intercorrente, pois 
o ultimo marco interruptivo da prescrição foi em 1º/04/2005, fato que ocorreria em 
29/03/2013, face a pena concreta aplicada. 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 089 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040510087267 
 
Espécie e número no STJ: AgREsp. 19638 / DF 
 
Recorrente     (    X  ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (    ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante: Negado provimento ao agravo com fundamento no 
artigo 544, §4º,II, “a” do CPC,  pois o mesmo representava evidente intuito de 
revisão do conjunto fático, com vistas à absolvição do réu em razão de inexistência 
de provas em seu desfavor, fato impeditivo pela Sumula 07 do STF. 
  



Ficha Pesquisa 
Número na lista:  090 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040710043955 
 
Espécie e número no STJ:  Ag. 1374789 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   x    ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   x  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   x  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante: Agravo não conhecido por ausência de peças 
obrigatórias, conforme artigo 544, § 1º, do CPC.  ônus  do agravante. 
  
 
 
 
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista:  091 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040710110092 
 
Espécie e número no STJ: AgRg 311872/DF 
 
Recorrente     (   x   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   x  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   x  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante: AgRg interposto pelo não recebimento de R.Especial 
face  a  ‘não é possível a incidência da majorante sem que tenha sido apreendida a 
arma ou que haja comprovação, pela pericia, do seu potencial lesivo”,.  Negaram 
provimento pois o STJ  tem entendimento pacificado no sentido (REsp. 961863/RS)  
da legalidade da aplicação da causa especial de aumento de pena do inciso I do § 2º 
do art. 157 do CP. , mesmo não tendo sido apreendido e periciado o revolver 
empregado no roubo, a fim de comprovar seu poder vulnerante, qdo. existirem 
outros elementos de prova a atestar o seu efetivo emprego. 

 



Ficha Pesquisa 
Número na lista:  092 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040710123093 
 
Espécie e número no STJ: AgResp. 306743/dDF. 
 
Recorrente     (    x  ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  x   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 

 Prejudicado 
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: O Agravo foi interposto pela negativa de seguimento 
do REspecial, sendo que foi concedido pelo Relator, Ministro Og Fernandes, 
Habeas corpus de oficio, face a prescrição punitiva do Estado,  visto que o reu foi 
condenado a um ano de reclusão, com sentença transitada em jugado para o 
M.Publico, com sentença registrada em 22/09/2008, decorridos portanto, mais de 
quatro anos até a decisão monocrática. Prescrição reconhecida com base no artigo 
114, II, do C.Penal. – Decisão datada de 22 de abril de 2013. 



Ficha Pesquisa 
Número na lista:  093  
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040710156594 
 
Espécie e número no STJ:  AgResp. 20627/DF 
 
Recorrente     (    x  ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  x   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (    ) Não admitido/ Negado seguimento 
(PREJUDICADO) 
                        
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 umprimento 
de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da 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: O agravo foi interposto por recusa no seguimento do 
recurso especial  proposto pela defesa, visto que a sentença transitou em julgado 
para o Ministerio Publico e foi publicada em 30/06/2006. O reu foi condenado a 2 
anos de reclusão, e, com base no artigo 109, V, paragrafo único, 110, §1º e artigo 
114, II, do C.Penal foi declarada extinta a punibilidade pela prescrição da 
pretensão punitiva do Estado, visto que o lapso prescricional era de 4 anos. Decisão 
monocrática proferida pelo Ministro Relator, Sebastião Reis Junior, em 06 de 
setembro de 2012. 

 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 094 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040710184036 
 
Espécie e número no STJ:  AgResp. 1407/DF 
 
Recorrente     (   x   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   x  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante: Agravo interposto por negatória de seguimento em 
REspecial. Decisão monocrática do Relator Ministro Gilson Dipp,  pois foi 
interposto com fundamento no artigo 535 do C.P.Civil, pois segundo se sustentou, 
o Tribunal do DF. Teria negado a prestação jurisdicional reclamada.  Segundo a 
decisão, restou clara a inexistência da negativa de prestação jurisdicional em sede 
de embargos de declaração, e que a ofensa ao artigo 535,II do CPC se afigurou 
impropria ao recurso criminal, posto que existe na Lei Processual Penal preceito 
próprio, que no caso seria os artigos 619 e 620 do CPP.  Diante disto ao agravo foi 
negado provimento.  Data 18 de agosto de 2011 

 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 095 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040810044324 
 
Espécie e número no STJ: AgResp 17437/DF 
 
Recorrente     (   x   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  x   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante: O réu foi condenado por porte ilegal de arma de fogo 
e defesa pretendeu através do REspecial  o acolhimento das alegações deduzidas no 
recurso especial, no sentido de que não havia provas suficientes para embasar um 
juízo condenatório. Assim, entendeu a nobre Relatora, Ministra Assusete 
Magalhães, que o provimento do mesmo ensejaria a incursão no acervo 
probatório, o que veda a sumula o7 do STJ.  Decisão proferida em 18/09/2013 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 096 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT):  20040810066059 
 
Espécie e número no STJ: AgResp 129916/DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (     x  ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   x  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   x  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante: Ementa: Agravo em recurso especial. Penal. 
Formação de quadrilha. Alegada ausência de provas. Suposta pratica de apenas 
um crime. INCIDENCIA da sumula 07 do STJ. Agravo conhecido para negar 
seguimento ao REspecial.  Decisão proferida pela Relatora, Ministra Laurita Vaz, 
em 08/agosto/2013. 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 097 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040810066059 
 
Espécie e número no STJ: HC 189880/DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    x   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   x  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   x ) Não admitido 
 
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: Ementa: Ato de Juiz de Direito. Incompetência do 
STJ. Pedido a que se nega seguimento. Remessa dos autos ao TJDFT.  O HC 
apontou o Juiz de primeiro grau como autoridade coatora, o que traduz 
competência para seu conhecimento do Tribunal de Justiça. Decisão da Relatora, 
Ministra Laurida Vaz, em 30/1/2010. 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 098  
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 2040910095237 
 
Espécie e número no STJ: AgResp.21230/DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    x   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (    x ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  x   )  Não admitido / Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante: EMENTA:  Homicidio qualificado Tese de Legitima 
defesa e desclassificação do crime de lesão corporal. Incidência da sumula 07 do 
STJ. Agravo conhecido para negar seguimento do REspecial.  Decisão da Relatora, 
Ministra Laurita Vaz, em 24/10/2011 
  



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 99 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040910152755APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1373558 / 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 AgR negado 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 100 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20041010008696APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 34985 / 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): 20041010013554APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1332293 / 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 AgR negado. 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 102 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050110046330APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 29486 / 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): 20050110108863APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 695 / 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): 20050110110818APR 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum resultado 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: 105 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050110362800APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 311209 / 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): 20050110375876APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 23455 / 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: 107 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050110481334APR 
 
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: 108 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050110641770APR 
 
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: 109 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050110647304APR 
 
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: 110 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050110654483APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 24879 / 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: 111 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050110671114APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 361848 / 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: 112 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050110767016APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 13478 / 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 AgR negado. Houve ED negado.  



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 113 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050110772639APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 25684 / 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: 114 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050110803827APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1339562 / 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: 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 115 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050110912648APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 20658 / 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: 116 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050111157887APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 22642 / 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: AgR prejudicado, pois reconhecida a prescrição. 
Crime de estelionato e lesão corporal grave.  



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 117 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050111157887APR 
 
Espécie e número no STJ:MESMO DA FICHA ANTERIOR 
 
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: 118 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050111178553APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 20651 / 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 AgR. ED e RE negados.  



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 119 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050111482777APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1254391 / 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: 120 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050150021445APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1373533 / 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: AgR negado. ED rejeitado.  



Ficha Pesquisa 
Número na lista:  121 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem  20050210008384 
 
Espécie e número no STJ:  Sem registro 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  Sem registro. Provavel segredo de Justiça 



Ficha Pesquisa 
Número na lista:  122 
 
Pesquisador:  Barbagalo 
 
Processo - Número de origem 20050410075185 
 
Espécie e número no STJ:  AResp. 24110 - DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    x   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   x  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   x  ) Não admitido 
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: Agravo de Instrumento à negativa de Recurso 
Especial. Não conhecido pelo STJ pela sua intempestividade.  Publicação da 
decisão denegatoria em 31/03/2011 e agravo  protocolado em 11/04/2011.  Decisão 
datada de 1º de agosto de 2011. Relator: Ministro Haroldo Rodrigues 
(Desembargador convocado do JT/CE) 
  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 123 
 
Pesquisador:  Barbagalo 
 
Processo - Número de origem  20050510014829 
 
Espécie e número no STJ:  AResp. 14254 DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (     x  ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    ( x   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(  x   ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (  x   ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) 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:  O STJ entendeu que tendo sido estabelecido a pena 
mínima prevista pelo artigo 302 do CTransito, em dois anos de detenção, impõe-se  
também a redução da tempo de suspensão da habilitação para 2 meses,  nos termos 
do artigo 293 do mesmo estatuto de transito. Decisão datada de 24 de novembro de 
2011. Relator: Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do 
TJ/RS). 
  



Ficha Pesquisa 
Número na lista:  124 
 
Pesquisador:  Barbagalo 
 
Processo - Número de origem  20050510054978 
 
Espécie e número no STJ:  AResp. 326206 DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    x   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  x   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  x   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (   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 umprimento 
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: Apontada violação ao artigo 156 do CPPenal, pela 
ausência de provas da existência de uso de arma de fogo. Novamente a tese da 
defesa se antepõe a entendimento assente do STJ de que não há necessidade  de 
apreensão e pericia da arma de fogo quando outros elementos levam a plena 
convicção de seu uso, tais como a confissão. Por este entendimento foi negado 
provimento ao agravo. Decisão datada de  07 de dezembro de 2015.  Relator: 
Minsitro Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP). 
 
 
 



                                                               Ficha Pesquisa 
Número na lista:  125  
 
Pesquisador:  Barbagalo 
 
Processo - Número de origem  20050510093593 
 
Espécie e número no STJ:  AResp. 18726 DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    x   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   x  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  x   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de liberdade 
por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante: AResp.  com fundamento no artigo 33 do CPenal,  
para concessão de regime prisional mais brando,  pois o réu era ao tempo dos fatos 
tecnicamente primário, pois embora condenado em outro processo, não havia 
registro da sentença. Porém, o acordão recorrido registrava, além dos maus 
antecedentes pelo delito noticiado como não registrado, uma condenação por 
formação de quadrilha com transito em julgado. Assim,  segundo entendimento do 
STJ houve incidência Da sumula 83 da Corte Superior,  negando-se o provimento 
ao agravo. Decisão 09/11/2012. Relator: Ministra Marilza Maynard. 



Ficha Pesquisa 
Número na lista:  126 
 
Pesquisador:  Barbagalo 
 
Processo - Número de origem  20050550102990 
 
Espécie e número no STJ:  Acesso Negado 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante:  Acesso negado pelo STJ. Provavel  processo sob o 
segredo de justiça. 
 
 
 
 
 
 
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista:  127 
 
Pesquisador:  Barbagalo 
 
Processo - Número de origem  20050610047825 
 
Espécie e número no STJ:  Ag. 1377764 DF 
 
Recorrente     (   x   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  x   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  x   ) Não admitido 
 
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: Agravo por negativa de Recurso Especial  com 
fundamento de que houve contrariedade ao artigo 617 do CPPenal,  pois mera 
correção de erro material, na verdade tornou-se um “odioso” reformatio in pejus”.  
Agravo não admitido por deficiência na formação, ou seja, por falta de peças 
obrigatórias, conforme determina o artigo 544, § 1º, do CPCivil, principalmente a 
copia da sentença condenatória.  Decisão datada de  28 de abril de 2011. Relator: 
Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do TJ/RJ). 

 
 
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista:  128 
 
Pesquisador:  Barbagalo 
 
Processo - Número de origem  20050610093595 
 
Espécie e número no STJ:  AResp. 20922 DF 
 
Recorrente     (  x    ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   x  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(  x   ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(    ) Dado Provimento         (   x  ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
(   x  ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: O réu foi condenado por homicídio privilegiado, mas 
teve a redução de pena-base  majorada pela valoração negativa de sua conduta 
social  pelo fato de ter sido condenado  por outro crime depois da denuncia.   O 
Recurso foi provido para aplicar a pena base mínima, qual seja de 6 anos de 
reclusão, reduzindo-a em 1/3 e fixando a pena final em 4 anos de reclusão, a ser 
cumprido inicialmente em regime aberto. Decisão datada de 24 de fevereiro de 
2015. Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz. 
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista:  129 
 
Pesquisador:  Barbagalo 
 
Processo - Número de origem 20050610103006 
 
Espécie e número no STJ:   Acesso Negado 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante:  Acesso Negado. Provavel processo sob segredo de 
Justiça 
  
 
 
 
 
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista:  130 
 
Pesquisador:  Barbagalo 
 
Processo - Número de origem  20050710028949 
 
Espécie e número no STJ:  AResp. 22165 DF 
 
Recorrente     (   x   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  x   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  x   ) Não admitido 
 
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: O Agravo de Instrumento em Recurso Especial  não 
foi conhecido por sua intempestividade. A intimação pessoal da Defensoria Publica 
ocorreu em 30.03.2011 e a petição foi protocolada apenas em 13.04.2011, portanto, 
além dos 5 dias previstos na Lei 8038/90, a qual não foi atingida pela 
superveniência da lei 8950/94 que alterou para dez dias a interposição dos agravos 
no âmbito civil. A matéria foi pacificada no julgamento do RExtraordinario 
639.846 SP.,  que pacificou em 5 dias o prazo para os recursos penais, que originou 
a Sumula 699/STF.  Decisão datada de 17 de fevereiro de 2012.  Relator: Ministro 
Vasco Della Jiustina (Desembargador Convocado do TJ/RS) 

 



Ficha Pesquisa 
Número na lista:  131 
 
Pesquisador:  Barbagalo 
 
Processo - Número de origem  20050710078174 
 
Espécie e número no STJ:  Nenhum Registro Encontrado 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante:  Nenhum Registro Encontrado para o numero 
descrito. Provável processo com restrição por Segredo de Justiça. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista:  132 
 
Pesquisador:  Barbagalo 
 
Processo - Número de origem   20050710079546 
 
Espécie e número no STJ: AResp. 34244 DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   x    ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: ( x    ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   x  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante: A irresignação do reu esta na alegada contrariedade 
do artigo 65, I e II, “d”, do C.Penal e 593, III, D, do C.P.Penal,  pelo não 
reconhecimento da atenuante da confissão e porque o acordão foi manifestamente 
contrario a prova dos autos. O Agravo foi improvido porque a matéria 
demandaria reexame do acervo fático probatório o que é vedado pela sumula 07 do 
STJ. Por este motivo foi negado provimento ao agravo em recuso especial Decisão 
datada de 09 de março de 2012. Relator: Ministro Adilson Vieira Macabu 
(Desembargador Convocxado do TJ/RJ) 

 



Ficha Pesquisa 
Número na lista:  133 
 
Pesquisador:  Barbagalo 
 
Processo - Número de origem  20050710084599 
  
Espécie e número no STJ:  REsp. 1255726 DF 
 
Recorrente     (   x   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  x   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  X   )  PREJUDICADO 
 
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 declarado de oficio a prescrição da pretensão 
punitiva do estado pela prescrição nos termos do artigo 109 e 110, §1º do C.Penal e 
6ª do CPPenal, prejudicando o exame do mérito do recurso.  Assim, com fulcro nos 
arts. 117, IV, 109, 110 e 114, II, todos do CPenal foi declarada a extinção da 
punibilidade pela prescrição punitiva estatal. Decisão datada de 22 de abril de 
2013. Relator: Ministro Sebastião Reis Junior. 
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista:  134 
 
Pesquisador:  Barbagalo 
 
Processo - Número de origem   20050710093804 
 
Espécie e número no STJ:   Nenhum registro encontrado 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de liberdade 
por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  NENHUM  REGISTRO  ENCONTRADO. 
Possivelmente os autos registrado com esta numeração esteja sob segredo de 
justiça. 
  
 
 
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista:  135 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem  20050710123323 
 
Espécie e número no STJ:  Ag. 1317389 DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    x   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  x   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  x   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante: O réu foi condenado a um ano de reclusão em regime 
aberto, substituída por uma medida restritiva de direitos, por infração ao artigo 
171 do CPenal. A defesa recorreu em recurso especial alegando a ausência de dolo 
especifico na conduta do réu e insuficiência de provas para fundamentação de um 
decreto condenatório. O STJ  entendeu que o conhecimento do recurso 
demandaria reexame do conjunto  fático-probatório o que é vedado pela sumula 07 
daquela Corte Superior. Por isto foi negado provimento ao agravo de instrumento. 
Decisão de 06/agosto/2010. Relator: Ministro Og Fernandes. 



Ficha Pesquisa 
Número na lista:  136 
 
Pesquisador:  Barbagalo 
 
Processo - Número de origem  20050710131817 
 
Espécie e número no STJ:  AResp. 12382 DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    x   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   x  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  x   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante: O AResp. foi interposto pois o réu foi condenado a 6 
anos de reclusão em regime fechado pelo crime previsto no artigo 157, §2º, I e II do 
CPenal. O recurso versa na violação do artigo 386, IV e VI do C.P.Penal, 
sustentando que a materialidade do crime não restou comprovada, pois não foi 
preso em flagrante e a res furtiva não foi encontrada em seu poder,   Mais uma vez 
seria necessário o reexame probatório o que veda a sumula 07 do STJ.  Assim, foi 
negado provimento ao agravo em recuso especial.  Decisão datada de 30 de junho 
de 2011.  Relator: Ministro Haroldo Rodrigues (Desembargador Convocado do 
TJ/CE). 



Ficha Pesquisa 
Número na lista:  137 
 
Pesquisador:  Barbagalo 
 
Processo - Número de origem  20050710145597 
 
Espécie e número no STJ:  AgRg no REsp. 1669 DF 
 
Recorrente     (  x    ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  x   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   x  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (   ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante: AgRg no REspecial  contra decisão que negou 
provimento ao agravo em recurso especial por aplicação da sumula 07 do STJ., 
alegando que o caso não demanda revisão do mérito ou provas, pelo que afasta a 
sumula referida, pois a vitima na realidade era uma informante e seu depoimento 
não pode ser considerado valido. A decisão é no sentido de negar provimento ao 
agravo regimental visto não haver nos autos qualquer prova de que a vitima 
realmente era uma informante. Decisão datada de 2 de fevereiro de 2012. Relator: 
Ministro Jorge Mussi. 

 



Ficha Pesquisa 
Número na lista:  138 
 
Pesquisador:  Barbagalo 
 
Processo - Número de origem   20050710189193 
 
Espécie e número no STJ:  AResp. 388 DF 
 
Recorrente     (    x  ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   x  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (    X ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (    ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante: O réu foi condenado a 1 ano e 6 meses de reclusão, em 
regime semiaberto, pelo delito previsto no artigo 155, §4º, IV,  c.c. 14, inciso II, todos 
do C.Penal.  A decisão considerou que depreende dos autos que a irresignação 
deduzida no r. especial tem evidente intuito de revisão do conjunto probatório com 
vistas a absolvição do réu.  Inafastavel a aplicação da sumula 07 do STJ.  Por isto 
negou-se provimento ao agravo. Decisão datada de 21 de março de 2012. Relator:  
Ministro Gilson Dipp. 
  



Ficha Pesquisa 
Número na lista:  139 
 
Pesquisador:  Barbagalo 
 
Processo - Número de origem  20050710201854 
 
Espécie e número no STJ:  Ag. 1325394 DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    x   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  x   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de iberdade 
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: Com fundamento no artigo 254, inciso I, do RISTJ, foi 
NEGADO provimento ao Agravo de Instrumento.  Divergência jurisprudencial. 
Inobservancia e ausência de indicação de dispositivo de lei violado. REsp. com 
fundamentação deficiente. Aplicação da sumula 284 do STF.  Decisão datada de  23 
de maio de 2012.  Relatora: Ministra Maia Thereza de Assis Moura. 
  
 
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista:  140 
 
Pesquisador:  Barbagalo 
 
Processo - Número de origem  20050710236524 
 
Espécie e número no STJ:  AgRg no AREsp. 23452 DF 
 
Recorrente     (  X    ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    ( X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (    X ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante: Ag. Rg.  no Agravo em R.Especial sob a alegação de 
que a apreciação do mérito do R.E. não exige reapreciação de conteúdo fático 
probatório, conforme fundamentação baseada na sumula 07 do STJ.  O Relator 
entendeu que para analisar a pena imposta no acordão de segunda instancia, 
necessariamente tem que adentrar no reexame das provas, o que é notoriamente 
vedado pela Sumula 07 do STJ. Assim,  NEGOU PROVIMENTO ao agravo 
regimental.  Decisão datada de  16 de agosto de 2011. Relator:  Ministro Haroldo 
Rodrigues (Desembargador Convocado do TJ/CE). 

 
 
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista:  141 
 
Pesquisador:  Barbagalo 
 
Processo - Número de origem  20050710236524 
 
Espécie e número no STJ: AgRg no AResp.  23452 DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante: AgRg no Agravo em Recurso Especial que por 
unanimidade negou provimento à pretensões do agravante, posto que seu 
conhecimento implicaria reexame do conjunto fático probatório, o que é vedado pela 
sumula 7 do STJ.,  Decisão datada de 16 de novembro de 2011.  Relator: Ministro 
Haroldo Rodrigues (Desembargador Convocado do TJ/CE) 
 
 
 
 
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista:  142  
 
Pesquisador:  Barbagalo 
 
Processo - Número de origem  20050710241464 
 
Espécie e número no STJ: AgRg no AREsp. 486649 DF 
 
Recorrente     (  x    ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: ( X    ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  X  ) Não Conhecer do Ag.Rg. em Agravo em REsp. 
 
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 iberdade 
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 Quinta Turma, por unanimidade  não conheceu do 
Agravo Regimental  porque  segundo jurisprudência  dominante  da Corte  o 
Ministerio Publico Estadual  não tem legitimidade para interpor recursos contra 
decisões da Corte, atividade restrita ao Ministério Publico Federal.  Decisão datada 
de 27 de maio de 2014. Relatora: Ministra Laurita Vaz. 
 
 
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista:  143 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem   20050710268428 
 
Espécie e número no STJ: AgRg. No EDecl no AgRg; nop  XAResp. 341111 DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (     X  ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante: Por unanimidade foi negado provimento ao gravo,  pois 
não subsiste  a alegação de ofensa ao art. 93, inciso IX, da CF., porquanto o acordão 
recorrido, não obstante tenha adotado entendimento contrario aos interesses da 
patê, está suficientemente motivado, sem ficar configurada, assim, a apontada 
ofensa à Constituição. Decisão datada de 04 de outubro de 2017. Relatora: Ministra 
Laurita Vaz. 
  
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista:  144 
 
Pesquisador:  Barbagalo 
 
Processo - Número de origem  20050810021394 
 
Espécie e número no STJ:  NENHUM  REGISTRO  ENCONTRADO 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante:  NENHUM REGISTRO ENCONTRADO.  
Possivelmente processo sob Segredo de Justiça. 
  
 
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista:  145 
 
Pesquisador:  Barbagalo 
 
Processo - Número de origem  20050910009383 
 
Espécie e número no STJ:  AgRg no Ag.Inst.. 1367482 DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Agravo Regimental que foi negado provimento por 
ausência de peça obrigatória (procuração) cuja responsabilidade é exclusiva do 
agravante. Considerado recurso inexistente. Decisão proferida em 1º de março de 
2011. Relator: Ministro Haroldo Rodrigues (Desembargador Convocado do TJ/CE) 
  
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista:  146 
 
Pesquisador:  Barbagalo 
 
Processo - Número de origem  20050910018968 
 
Espécie e número no STJ:  AREsp. 20653 DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante:  Recurso Especial com pretensões de desclassificação 
do crime de furto para violação de domicilio e redução da pena. Negado provimento 
visto que as provas dos autos assim não o permitem, bem como para um 
aprofundamento dos pedidos necessário seria o reexame do conjunto probatório o 
que é vedado pela sumula 07 do STJ.  Diante disto foi negado provimento. Decisão 
datada de 13 de outubro de 2011.  Relator: Ministro Vasco Della Giustina ( 
Desembargador Convocado do TJ/RS) 
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista:  147 
 
Pesquisador:  Barbagalo 
 
Processo - Número de origem  20050910027589 
 
Espécie e número no STJ:  REGISTRO   NÃO  ENCONTRADO. 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante:  REGISTRO  NÃO  ENCONTRADO.   Possivelmente 
processo sob sigilo por Segredo de Justiça. 
  
 
 
 
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista:  148 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem: 20051010000607 
 
Espécie e número no STJ:   NENHUM   REGISTRO   ENCONTRADO 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante: NENHUM  REGISTRO   ENCONTRADO.   
Provavelmente processo sob sigilo por Segredo de Justiça. 
  
 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 149 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20051010027523APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 14119 / 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: 150 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060110052336APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 15137 / 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: 151 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060110053644APR 
 
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: 152 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060110081344APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1283373 / 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 

 Prejudicado pela prescrição 
 

Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) 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: Após ser recebido, foi julgado prejudicado. Pena de 2 
a 4m por furto qualificado e corrupção de menores.  
 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 153 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060110169484APR 
 
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: 154 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060110217560APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 23287 / 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: 155 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060110238574APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 353700 / 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: 156 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060110443470APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1283261 / 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 

 Prejudicado pela prescrição 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) 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: Pena 2 anos. Foi recebido o Ag para processar o 
RESP que foi julgado prejudicado pela prescrição.  
 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 157 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060110451274APR 
 
Espécie e número no STJ: HC nº 185058 / 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: Erro no fichamento. Consta HC  



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 158 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060110456905APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 334310 / 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): 20060110678019APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 34861 / 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: 160 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060110687829APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 14725 / 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 

 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: 
(       ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante: Foi negado o ARESP, houve interposição de AgR 
negado. Houve interposição de ED e foi reconhecida a prescrição. 
 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 161 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060110692455APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 32537 / 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: 162 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060110704234APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 25062 / 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 AgR negado e ED negado.  



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 163 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060110731750APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1345935 / 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): 20060110785164APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 22904 / 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: 165 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060110870438APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 15824 / 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): 20060110907458APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1325375 / 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: Crime de violação de direito autoral e quadrilha ou 
bando. Pena de 3 anos. Prescrição. 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 167 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060110921402APR 
 
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: 168 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060110928910APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 24333 / 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 AgR negado.  
 
 
 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 169 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060110977126APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 24306 / 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 
 
(   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: Desclassificou de furto qualificado para simples. 
Quebra de vidro de carro para subtração de bem em seu interior. Furto simples e 
não qualificado. Atualmente o STJ mudou o entendimento sobre o tema, voltando 
a considerar qualificado o furto nesses casos.  



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 170 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060110991802APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 24692 / 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: 171 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060111038276APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 21803 / 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 morte do recorrente 
 

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: Prejudicado pela MORTE do recorrente 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 172 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060111056504APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 21821 / 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: 
(       ) 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): 20060111075263APR 
 
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: 174 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060111103099APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 17671 / 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): 20060111114824APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 13731 / 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: 176 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060111239927APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 1150 / 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 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: 177 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060111304686APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 36694 / 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: 178 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060111312809APR 
 
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: 179 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060310003434APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 20871 / 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. Reduziu a pena de 5a e 2m para 
4a e 6m 

 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 180 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060310071894APR 
 
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: 181 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060310075374APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1316000 / 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: 182 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060310179544APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1348484 / 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: 183 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060310194034APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 20659 / 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: 184 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060310276873APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1373538 / 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: 185 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060410050578APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 16032 / 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: 186 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060410073877APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1317386 / 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: 187 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060510034476APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 14238 / 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 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 de 2 anos por porte ilegal de arma. 
Prescrito 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 188 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060510050563APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 19230 / 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: 189 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060510067944APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1377719 / 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): 20060610032729APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 18645 / 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: 191 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060710010225APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 34971 / 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: 192 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060710076183APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 13481 / DFx 
x 
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: 193 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060710113144APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 22921 / 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 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: 194 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060710125649APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 18560 / 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: 195 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060710145208APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 19210 / 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 AgR negado 

 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 196 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060710165113APR 
 
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: 197 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060710166903APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1309900 / 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): 20060710194066APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 47895 / 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: 199 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060710215325APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 345460 / 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: 200 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060710242834APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 21248 / 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: Pena de furto simples de 1 ano considerada prescrita 



Fichas Pesquisas ns. 201 a 250 
Número na lista: 201 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060710272347APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1357514 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



  
 

Ficha Pesquisa 
Número na lista: 202 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060810085448APR 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum registro encontrado 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  



 
Outra observação relevante: Provável sigilo decretado. 
 
 

Ficha Pesquisa 
Número na lista: 203 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060910014512APR 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum registro encontrado 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 



 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Provável sigilo decretado.  
 
 

Ficha Pesquisa 
Número na lista: 204 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060910059626APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 27605 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 



 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Foi interposto AREsp (AREsp nº 563546 / DF) pelo 
MPDFT, pois foi declarada prescrição executória. Não foi recebido pelo STJ este 
recurso, mantendo-se a decisão que declarou a prescrição.  
 
 

Ficha Pesquisa 
Número na lista: 205 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060910153633APR 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum registro encontrado 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 



 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Processo com sigilo, provavelmente.  

Ficha Pesquisa 
Número na lista: 206 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070110000107APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 21819 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 



 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
  
 

Ficha Pesquisa 
Número na lista: 207 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070110012982APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1374123 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 



(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Houve AgRg negado, depois houve RE negado 
liminarmente, ARE negado liminarmente e ED no ARE negado liminarmente.  
 
 

Ficha Pesquisa 
Número na lista: 208 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070110030005APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 20622 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 



 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Houve ED não conhecido.  
 

Ficha Pesquisa 
Número na lista: 209 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070110042792APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1315126 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 



(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
 
 

Ficha Pesquisa 
Número na lista: 210 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070110360673APR 
 
Espécie e número no STJ:  
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 



(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
 
 
 

Ficha Pesquisa 
Número na lista: 211 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070110399186APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1357483 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X    ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 



(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
  
 

Ficha Pesquisa 
Número na lista: 212 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070110423886APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 6016 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 



Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
 
 

Ficha Pesquisa 
Número na lista: 213 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070110489393APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 32596 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 



(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Houve AgRg negado. Houve ED no AgRg negado. 
Houve RE negado liminarmente. Houve ARE negado liminarmente.  

Ficha Pesquisa 
Número na lista: 214 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070110523233APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1373559 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 



 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Houve interposição de outro recurso por outro réu (REsp 
nº 1236603 / DF) igualmente não teve seguimento.  
 
 

Ficha Pesquisa 
Número na lista: 215 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070110631839APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 18278 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 



(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
 

Ficha Pesquisa 
Número na lista: 216 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070110777809APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 25682 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 



 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
  
 

Ficha Pesquisa 
Número na lista: 217 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070110777874APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 36664 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 



 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
 
 

Ficha Pesquisa 
Número na lista: 218 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070110805162APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1297849 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 



 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 

 Prejudicado pela prescrição 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
* prejudicado ante a prescrição 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) 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: Antes do julgamento do RESP, houve decretação da 
prescrição e o recurso restou prejudicado.  

Ficha Pesquisa 
Número na lista: 219 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070110831187APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 30998 / DF 
 
Recorrente     (  X    ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  X   ) 6ª Turma Criminal 



 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
 
 

Ficha Pesquisa 
Número na lista: 220 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070110881368APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 24107 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  



 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
  
 

Ficha Pesquisa 
Número na lista: 221 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT):  
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 49054 / DF 



 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (     X  ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
 
 

Ficha Pesquisa 
Número na lista: 222 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070110896085APR 



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

Ficha Pesquisa 
Número na lista: 223 
 
Pesquisador: Barbagalo 



 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070110987808APR 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum registro encontrado 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Processo sigiloso provavelmente.  
 
 

Ficha Pesquisa 
Número na lista: 224 



 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070111004574APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1323382 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X    ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
 
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 225 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070111029983APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1341487 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X    ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 226 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070111105777APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1312013 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X    ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) 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: Autuou-se o REsp nº 1270318 / DF e foi julgado 
prejudicado em razão da prescrição.  

 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 227 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070111116490APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1314543 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 228 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT):  
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 18576 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X    ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 229 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070111172349APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 975 / DF 
 
Recorrente     (  X    ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
(    X    ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Houve AgRg contra a decisão monocrática que julgou 
improvido o REsp e antes do julgado, houve decretação da prescrição e o recurso restou 
prejudicado.  

 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 230 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070111196876APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 24114 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Houve AgRg, mas a decisão foi mantida, negado o 
Agravo.  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 231 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070111256863APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 304956 / DF 
 
Recorrente     (    X  ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgame 
nto 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 Pesquisa 
Número na lista: 232 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070111265450APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 18640 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 233 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070111269567APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 32469 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 234 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070111349773APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1211663 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   x  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 235 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070111349940APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 330957 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 236 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070111380287APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 19614 / DF 
 
Recorrente     (    X  ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 237 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070111398935APR 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum registro encontrado 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Sigilo processual provavelmente. 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 238 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070111410392APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 134 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X    ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 (     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias 
fixarem a pena 
OBSERVAÇÕES: 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Houve AgRg negado. RE no AgRg negado 
liminarmente. AgRg no RE negado. ED no AgRg no RE negado. RE no ED do AgRg 
no RE no AgRg no AREsp indeferido liminarmente, com determinação de baixa 
imediata para cumprimento da pena.  

 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 239 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070111417869APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 26191 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
*Prejudicado a análise pela morte do recorrente.  
 
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: *Prejudicado a análise pela morte do recorrente.  
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 240 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070111462642APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 20909 / DF 
 
Recorrente     (    X  ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 241 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070111475547APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1331774 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Houve AgRg negado.  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 242 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070111518493APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 14226 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 243 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070111529624APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1357507 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(   X  ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) 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: Trata de REsp sobre determinação de arresto em conta 
investimento ligada a conta do FGTS, a discutir se existia ou não caráter alimentar nesse 
tipo de conta e a a possibilidade de arresto incidir sobre ela. Admitido, não há 
informação sobre o julgamento do RESP.  

 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 244 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070111555665APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 11947 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 245 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070111565594APR 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum registro encontrado 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Sigilo provável.  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 246 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070111566669APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 28073 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 247 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070210045456APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 14247 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  

 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 248 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070310048499APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 1712 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Houve AgRG negado.  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 249 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070310086737APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 24311 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
 

Número na lista: 250 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070310093578APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1343724 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante: 
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 251 
 
Pesquisador: BRUNO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070310093578 
 
Espécie e número no STJ: Agravo nº 1350650 / DF (2010/0173857-0) 
 
Recorrente     (   X  ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(   X  ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) 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 Pesquisa 
Número na lista: 252  
 
Pesquisador: BRUNO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070310180086RES 
 
Espécie e número no STJ: Agravo em Recurso Especial nº 17176 / DF 
(2011/0141869-4) 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública /AJG                 (       ) Defensor 
Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(  X   ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) 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 Pesquisa 
Número na lista: 253 
 
Pesquisador: BRUNO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070310224154 
 
Espécie e número no STJ: AGRAVO nº 1309887 / DF (2010/0092121-9) 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(   X  ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) 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 Pesquisa 
Número na lista: 254 
 
Pesquisador: BRUNO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070310232865 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum registro encontrado! 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Nenhum registro encontrado! 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 255 
 
Pesquisador: BRUNO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070310306085 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum registro encontrado! 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Nenhum registro encontrado! 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 256 
 
Pesquisador: BRUNO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070310338727 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum registro encontrado! 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Nenhum registro encontrado! 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 257 
 
Pesquisador: BRUNO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070310346048 
 
Espécie e número no STJ: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL nº 18782 / DF 
(2011/0148176-3) 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 258 
 
Pesquisador: BRUNO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070310365192 
 
Espécie e número no STJ: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL nº 19319 / DF 
(2011/0150104-1) 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) 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:  
O julgamento do recurso foi tido por prejudicado ante o reconhecimento da ocorrência 
de prescrição. 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 259 
 
Pesquisador: BRUNO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070310379637 
 
Espécie e número no STJ: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL nº 20552 / DF 
(2011/0152448-1 
 
Recorrente     (  X    ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(  X   ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) 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 Pesquisa 
Número na lista: 260 
 
Pesquisador: BRUNO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070310437924 
 
Espécie e número no STJ: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL nº 20649 / DF 
(2011/0153064-0) 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 261 
 
Pesquisador: BRUNO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070410013966 
 
Espécie e número no STJ: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL nº 13714 / DF 
(2011/0127736-9) 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(  X   ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) 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: Agravo regimental a que foi negado provimento. 

 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 262 
 
Pesquisador: BRUNO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070510004439RES 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum registro encontrado! 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Nenhum registro encontrado! 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 263 
 
Pesquisador: BRUNO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070510013582 
 
Espécie e número no STJ: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL nº 17079 / DF 
(2011/0141868-2) 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X    ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante:  Agravo em Recurso Especial não conhecido. Agravo 
Regimental no AREsp improvido. Embargos de Declaração no AgRg no AREsp. 
Embargos de Declaração no AgRg no AREsp rejeitados. Recurso Extraordinário nos 
EDcl no AgRg no AREsp indeferido liminarmente. Agravo nos próprios autos no RE 
nos EDcl no AgRg no AREsp não conhecido. Agravo Regimental no no ARE no RE 
nos EDcl no AgRg no AREsp improvido. Agravo no AgRg no ARE no RE nos EDcl no 
AgRg no AREsp desprovido. Petição no ARE no AgRg no ARE no RE nos EDcl no 
AgRg indeferida. Autos devolvidos à vara de origem. 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 264 
 
Pesquisador: BRUNO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070510025564 
 
Espécie e número no STJ: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL nº 20844 / DF 
(2011/0153782-6) 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(   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 Pesquisa 
Número na lista: 265 
 
Pesquisador: BRUNO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070510026093 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum registro encontrado! 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Nenhum registro encontrado! 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 266 
 
Pesquisador: BRUNO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070510082988 
 
Espécie e número no STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1324844 / DF 
(2010/0122481-0) 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X    ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(   X  ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) 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 Pesquisa 
Número na lista: 267 
 
Pesquisador: BRUNO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070510092056 
 
Espécie e número no STJ:  
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 268 
 
Pesquisador: BRUNO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070550030078 
 
Espécie e número no STJ: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL nº 2769 / DF 
(2011/0060638-3) 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X    ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(  X   ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) 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 Pesquisa 
Número na lista: 269 
 
Pesquisador: BRUNO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070610131049 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum registro encontrado! 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante:  
 
Nenhum registro encontrado! 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 270 
 
Pesquisador: BRUNO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070610165183 
 
Espécie e número no STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº nº 1357490 / DF 
(2010/0188448-0) 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) 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: O julgamento do agravo foi tido por prejudicado ante o 
reconhecimento da ocorrência de prescrição. 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 271 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070710017886APR 
 
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: 272 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070710027524APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 22672 / 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: 273 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070710033209APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 19633 / 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: 274 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070710043259APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 30354 / 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: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070710048449APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1341492 / 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: 276 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070710080199APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 6429 / 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: 157, § 2º, II, do Código Penal e 1º da Lei n. 2.252/1954, 
em concurso formal, à pena de 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime 
inicial semiaberto. Roubo e Corrupção de Menores Prescrito.  

 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 277 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070710102330APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1357521 / 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: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Porte ilegal de arma. Prescrito 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 278 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070710144357APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 15145 / 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 RE negado liminarmente.  



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 279 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070710193607APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 16424 / 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 AgR negado.  



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 280 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070710217030APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1340965 / 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: 281 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070710237162APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 22912 / 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: 282 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070710299776APR 
 
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: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070710301134APR 
 
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: 284 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070710339778APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 17320 / 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: 285 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070710348294APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1316992 / 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 AgR negado.  



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 286 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070710361244APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 47554 / 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 
 
(   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:  É possível o reconhecimento da figura do furto 
qualificado-privilegiado desde que haja compatibilidade entre as qualificadoras e o 
privilégio”. Diminuiu a pena para 8 meses, mantendo-se o acórdão nos demais termos 
(regime aberto e possibilidade de substituição da pena por restritivas de direitos).  
Decisão monocrática. Houve AgR do MPF, mas foi negado.  



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 287 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070710383059APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 13728 / 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: 288 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070810061843APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 36789 / 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: 289 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070910015440APR 
 
Espécie e número no STJ: HC nº 199452 / 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: Falha no registro, pois conta o feito como HC.  
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 290 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070910019170APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 20571 / 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 Pesquisa 
Número na lista: 291 
 
Pesquisador: Pedro Cardoso Leite de Sousa 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070910052775 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 23742 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    x   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   x  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(   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 Pesquisa 
Número na lista: 292 
 
Pesquisador: Pedro Cardoso Leite de Sousa 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070910089588 
 
Espécie e número no STJ: Ag 1314477 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    x   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   x  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(   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 Pesquisa 
Número na lista: 293 
 
Pesquisador: Pedro Cardoso Leite de Sousa 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070910144328 
 
Espécie e número no STJ: AREsp 20561 
 
Recorrente     (   x   ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  x   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(   x  ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) 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 Pesquisa 
Número na lista: 294 
 
Pesquisador: Pedro Cardoso Leite de Sousa 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070910173666 
 
Espécie e número no STJ: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO 
 
Recorrente     (     ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (  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 Pesquisa 
Número na lista: 295 
 
Pesquisador: Pedro Cardoso Leite de Sousa 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070910234166 
 
Espécie e número no STJ: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO 
 
Recorrente     (     ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (  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 Pesquisa 
Número na lista: 296 - B 
 
Pesquisador: Pedro Cardoso Leite de Sousa 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070910244095 
 
Espécie e número no STJ: Resp 1428544 
 
Recorrente     (   x  ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   x  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(  x   ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(  x   ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (    ) Improvido 



 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) 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: Reconheceu a confissão 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante: Reforma Monocrática para reconhecer a atenuante 
da confissão 
Dispositivo: “Assim, verifica-se que o v. acórdão impugnado está em confronto com o 
entendimento firmado por este eg. Tribunal Superior, razão pela qual, com fulcro no art. 557, § 
1º-A, do CPC, dou provimentoao recurso especial para cassar o v. acórdão recorrido e 
determinar que promova a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante 
da reincidência e, por consequência, redimensione a pena.  
 
 
 

Ficha Pesquisa 
Número na lista: 297 
 
Pesquisador: Pedro Cardoso Leite de Sousa 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080110085100 
 
Espécie e número no STJ: AREsp 1160 
 
Recorrente     (    ) Defensoria Pública                  (    x  ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   x  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 



 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(  x   ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) 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 Pesquisa 
Número na lista: 298 
 
Pesquisador: Pedro Cardoso Leite de Sousa 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080110145812 



 
Espécie e número no STJ: AREsp 16430 
 
Recorrente     (    ) Defensoria Pública                  (    x  ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   x  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(  x   ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) 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 Pesquisa 
Número na lista: 299 
 
Pesquisador: Pedro Cardoso Leite de Sousa 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080110158163 
 
Espécie e número no STJ: Resp 1379950 

 
Recorrente     (  x  ) Defensoria Pública                  (     ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   x  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  x   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (   ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 300 
 
Pesquisador: Pedro Cardoso Leite de Sousa 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080110178928 
 
Espécie e número no STJ: AREsp 22255 

 
Recorrente     (   ) Defensoria Pública                  (   x  ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   x  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(   x  ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) 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 Pesquisa 
Número na lista: 301 
 
Pesquisador: Pedro Cardoso Leite de Sousa 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080110198095 
 
Espécie e número no STJ: AG 1357635 

 
Recorrente     (  x ) Defensoria Pública                  (     ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (    ) 5ª Turma Criminal    (   x  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(   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 Pesquisa 
Número na lista: 302 
 
Pesquisador: Pedro Cardoso Leite de Sousa 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080110254705 
 
Espécie e número no STJ: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO 

 
Recorrente     (   ) Defensoria Pública                  (     ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (    ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(    ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (   ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 303 
 
Pesquisador: Pedro Cardoso Leite de Sousa 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080110308606 
 
Espécie e número no STJ: ARESP 18647 

 
Recorrente     (  x  ) Defensoria Pública                  (     ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (    ) 5ª Turma Criminal    (  x   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(  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 Pesquisa 
Número na lista: 304 
 
Pesquisador: Pedro Cardoso Leite de Sousa 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080110315422 
 
Espécie e número no STJ: AREsp 23343/DF 

 
Recorrente     (  x  ) Defensoria Pública                  (     ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (    ) 5ª Turma Criminal    (  x   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(  x  ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(  x  ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (    ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(   x  ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: Absolveu pelo porte de munição 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante: Dispositivo: A irresignação merece prosperar. A 
alegação de que o porte de munição não gera dano nem lesão ao patrimônio jurídico 
tutelado merece guarida. Não há nos autos qualquer referência à possibilidade de 
utilização da munição. Neste caso, esta Turma tem proclamado que o porte de 
munição só é considerado crime quando há a prova de que esta conduta gera perigo 
concreto ao bem jurídico tutelado. 
Houve agravo regimental do MPDFT e a decisão monocrática foi mantida 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 305 
 
Pesquisador: Pedro Cardoso Leite de Sousa 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080110365564 
 
Espécie e número no STJ: AREsp 23343 

 
Recorrente     (    ) Defensoria Pública                  (   x  ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  x  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(  x  ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(    ) Dado Provimento         (     ) 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 Pesquisa 
Número na lista: 306 
 
Pesquisador: Pedro Cardoso Leite de Sousa 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080110403126 
 
Espécie e número no STJ: Resp 1290022 

 
Recorrente     (    ) Defensoria Pública                  (   x  ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (    ) 5ª Turma Criminal    (   x  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(    ) Admitido         (  x   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(    ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (    ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 307 
 
Pesquisador: Pedro Cardoso Leite de Sousa 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080110429587 
 
Espécie e número no STJ: Ag 1331763 

 
Recorrente     (    ) Defensoria Pública                  (   x  ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (    ) 5ª Turma Criminal    (   x  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(    ) Admitido         (  x   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(    ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (    ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 308 
 
Pesquisador: Pedro Cardoso Leite de Sousa 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080110433980 
 
Espécie e número no STJ: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO 

 
Recorrente     (    ) Defensoria Pública                  (     ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (    ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(    ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(    ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (    ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 309 
 
Pesquisador: Pedro Cardoso Leite de Sousa 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080110553886 
 
Espécie e número no STJ: AREsp 33739 

 
Recorrente     (   x ) Defensoria Pública                  (     ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (    ) 5ª Turma Criminal    (  x   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
( 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 Pesquisa 
Número na lista: 310 
 
Pesquisador: Pedro Cardoso Leite de Sousa 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080110598813 
 
Espécie e número no STJ: AREsp 27073 

 
Recorrente     (   x ) Defensoria Pública                  (     ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (    ) 5ª Turma Criminal    (  x   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
( x   ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(   ) Dado Provimento         (   X  ) Dado Parcial Provimento     (   ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
(  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: Decisão monocrática desclassificando o crime. 
Acórdão da decisão: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. OCORRÊNCIA. FURTO NO INTERIOR DO VEÍCULO. 
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. FURTO SIMPLES. NÃO INCIDÊNCIA DA 
QUALIFICADORA DO ART. 155, § 4º, INCISO I, DO CP. AGRAVO CONHECIDO, RECURSO 
ESPECIAL PROVIDO  
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: O MESMO STJ MUDOU O POSICIONAMENTO E CONSIDERA 
ATUALMENTE FURTO QUALIFICADO A SUBTRAÇÃO DE BENS NO INTERIOR DE 
AUTOMÓVEL COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. Vide: EREsp  n.  1.079.847/SP, 
Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/5/2013, DJe 
5/9/2013. 
 
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 311 
 
Pesquisador: LUIZ HENRIQUE DE CASTRO HEUSI 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080110754895APR 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum registro encontrado. 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 

Outra obervação relevante: 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 312 
 
Pesquisador: LUIZ HENRIQUE DE CASTRO HEUSI 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080110787623APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1348488 / DF 
 
Recorrente     (  X  ) Defensoria Pública (AJG)                 (    ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: ( X ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         ( X ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 313 
 
Pesquisador: LUIZ HENRIQUE DE CASTRO HEUSI 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080110820518APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 16434 / DF 
 
Recorrente     ( X ) Defensoria Pública (AJG)                  (    ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: ( X ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
( X ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) 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 Pesquisa 
Número na lista: 314 
 
Pesquisador: LUIZ HENRIQUE DE CASTRO 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080110849552APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1314764 / DF 
 
 
Recorrente     ( X ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    ( X ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         ( X ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 315 
 
Pesquisador: LUIZ HENRIQUE DE CASTRO HEUSI 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080110895964 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 14212 / DF 
 
Recorrente     (  X  ) Defensoria Pública (AJG)                  (       ) Defensor 
Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    ( X ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
( 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 Pesquisa 
Número na lista: 316 
 
Pesquisador: LUIZ HENRIQUE DE CASTRO HEUSI 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080110906716 
 
Espécie e número no STJ:  
 
Recorrente     (  X  ) Defensoria Pública (AJG)                  (       ) Defensor 
Constituído  
 
Órgão Julgador: ( X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(  X  ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) 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 Pesquisa 
Número na lista: 317 
 
Pesquisador: LUIZ HENRIQUE DE CASTRO HEUSI 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080110921632 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 19616 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (  X  ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: ( X ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
( X ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) 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 Pesquisa 
Número na lista: 318 
 
Pesquisador: LUIZ HENRIQUE DE CASTRO HEUSI 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080110955123 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 28079 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X  ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(  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 Pesquisa 
Número na lista: 319 
 
Pesquisador: LUIZ HENRIQUE DE CASTRO HEUSI 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080111017629 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 21792 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(  X  ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) 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 Pesquisa 
Número na lista: 320 
 
Pesquisador: LUIZ HENRIQUE DE CASTRO HEUSI 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080111021244 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 19227 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (  X  ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(  X  ) 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 umprimento 
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: MP agravou, mas o recurso não foi provido. (Porte de 
Droga) 
 
Dispositivo: Declaro extinta a punibilidade do ora agravante, pela superveniência da 
prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos arts. 107, IV, do Código 
Penal e do art. 61 do Código de Processo Penal.Julgo prejudicado o presente agravo  
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 321 
 
Pesquisador: LUIZ HENRIQUE DE CASTRO HEUSI 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080111071948 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1325377 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  ( X ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    ( X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 322 
 
Pesquisador: LUIZ HENRIQUE DE CASTRO HEUSI 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080111081723 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 49 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  ( X    ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         ( X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 323 
 
Pesquisador: LUIZ HENRIQUE DE CASTRO HEUSI 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080111085478 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 19740 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         ( X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 

Outra observação relevante: 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 324 
 
Pesquisador: LUIZ HENRIQUE DE CASTRO HEUSI 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080111114732APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 19315 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
( X ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) 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 Pesquisa 
Número na lista: 325 
 
Pesquisador: LUIZ HENRIQUE DE CASTRO HEUSI 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080111120089 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 4081 / DF 
 
Recorrente     (  X ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(  X  ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(  X  ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) 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: Provimento monocrático – Súmula 444 – pena 
diminuiu 4 meses ficando em 2 anos e 8 meses – Acórdão: 

 Assim, tenho que procede o pleito da defesa, devendo ser 
decotada do cálculo da pena-base a consideração da má 
personalidade do agente. 
 



Ficha Pesquisa 
 

Número na lista: 326 
 
Pesquisador: LUIZ HENRIQUE DE CASTRO HEUSI 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080111154568 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1301694 / DF 
 
Recorrente     (   X  ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 

 Prejudicado 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: a admissibilidade e análise do RESP ficou 
prejudicada pelo reconhecimento da prescrição, de ofício, consoante se infere da 
decisão. 
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 327 
 
Pesquisador: LUIZ HENRIQUE DE CASTRO HEUSI 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080111191153 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1348487 / DF 
 
Recorrente     (  X  ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(  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 Pesquisa 
Número na lista: 328 
 
Pesquisador: LUIZ HENRIQUE DE CASTRO HEUSI 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080111208170 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum registro encontrado 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 329 
 
Pesquisador: LUIZ HENRIQUE DE CASTRO HEUSI 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080111241638 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum registro encontrado. 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 330 
 
Pesquisador: LUIZ HENRIQUE DE CASTRO HEUSI 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080111258842 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1350664 / DF 
 
Recorrente     (   x  ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: ( x  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
( x ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) 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 Pesquisa 
Número na lista: 331 
 
Pesquisador: Marcelo de Lima Souza Junqueira 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080111288370APR 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum registro encontrado! 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Nenhum registro encontrado! 



  
 
 
 
 
 

Ficha Pesquisa 
Número na lista: 332 
 
Pesquisador: Marcelo de Lima Souza Junqueira 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080111327949APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1286044 / DF 
 
Recorrente     ( X ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    ( X ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
( X ) Admitido         (  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         ( X ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
( 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: Inicialmente foi negado seguimento em razão da 
intempestividade do Recurso Especial. Contra essa decisão foi interposto Agravo 
(Ag nº 1350691 / DF). Deu-se provimento ao Agravo para admitir o REsp. No 
mérito, deu-se parcial provimento ao REsp para afastar a qualificadora de 
rompimento de obstáculo em razão da ausência de perícia e determinar ao juízo 
sentenciante que refaça a dosimetria da pena do recorrente.  
  
 

Ficha Pesquisa 
Número na lista: 333 
 
Pesquisador: Marcelo de Lima Souza Junqueira 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080111336215APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 16474 / DF 
 
Recorrente     (  X ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: ( X ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
( X ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) 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: 
Ante o exposto, com fulcro no art. 544, § 4º, II, "a", do Código de Processo Civil, 
conheço do agravo, mas nego-lhe provimento. O revolvimento do conjunto 
fático/probatório é vedado no âmbito do apelo especial nos termos do enunciado da 
Súmula 7/STJ. 
 
 
  

Ficha Pesquisa 
Número na lista: 334 
 
Pesquisador: Marcelo de Lima Souza Junqueira 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080111359153APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1348485 / DF  
 
Recorrente     (  X ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: ( X ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         ( X ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 



(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
Ante o exposto, com fulcro no art. 544, § 4º, II, "b", do Código de Processo Civil, 
conheço do agravo de instrumento e nego seguimento ao recurso especial. 
  
 
 
 

Ficha Pesquisa 
Número na lista: 335 
 
Pesquisador: Marcelo de Lima Souza Junqueira 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080111373990APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1332801 / DF 
 
Recorrente     ( X ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: ( X ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         ( X ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 



 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Não conhecido do agravo. Não juntou as peças 
obrigatórias e essenciais no instrumento. 
  
 
 
 
 

Ficha Pesquisa 
Número na lista: 336 
 
Pesquisador: Marcelo de Lima Souza Junqueira 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080111384087APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 16425 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (  X  ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    ( X ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         ( X ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 



 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Não conhecido do Agravo em recurso especial, com 
fulcro no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de 
Justiça. 
  
 
 
 
 
 

Ficha Pesquisa 
Número na lista: 337 
 
Pesquisador: Marcelo de Lima Souza Junqueira 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080111393245APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 14302 / DF 
 
Recorrente     ( X ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  



 
Órgão Julgador: ( X ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
( X ) Admitido         (    ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) 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: Contra a primeira decisão foi interposto Agravo 
Regimental o qual também foi negado o provimento. 
Fundamentação: Exame de questões que ensejaria o inviável reexame do conjunto 
fático-probatório. Incidência da Súmula n.º 07 do STJ. 
  
 

Ficha Pesquisa 
Número na lista: 338 
 
Pesquisador: Marcelo de Lima Souza Junqueira 
 



Processo - Número de origem (TJDFT): 20080111455710APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1257683 / DF 
 
Recorrente     (  X ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    ( X ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         ( X ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Contra a decisão foi interposto Agravo Regimental, o 
qual teve negado o provimento. 
  
 
 

 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 339 
 
Pesquisador: Marcelo de Lima Souza Junqueira 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080111456257APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 295944 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  ( X ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    ( X ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         ( X ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante: Não conhecido do agravo em recurso especial, com 
fulcro no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de 
Justiça. 
  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 340 
 
Pesquisador: Marcelo de Lima Souza Junqueira 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080111484793APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 314119 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  ( X ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: ( X ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         ( X ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Ante o exposto, nos termos do art. 544, § 4º, I, do 
CPC, não conheço do agravo. 
  



 
Ficha Pesquisa 

Número na lista: 341 
 
Pesquisador: Marcelo de Lima Souza Junqueira 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080111494407APR 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum registro encontrado! 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Nenhum registro encontrado! 
  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 342 
 
Pesquisador: Marcelo de Lima Souza Junqueira 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080111515547APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 20557 / DF 
 
Recorrente     ( X ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    ( X ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
( X ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         ( X ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) 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: Em face do exposto, com fundamento no art. 544, § 
4º, II, c, do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, 
conheço do agravo e dou parcial provimento ao recurso especial, apenas para 
determinar o retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que avalie, 
fundamentadamente, a possibilidade de reduzir a pena do recorrente à luz dos 
requisitos legais do § 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 

 



Ficha Pesquisa 
 

Número na lista: 343 
 
Pesquisador: Marcelo de Lima Souza Junqueira 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080111567428APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 23741 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (  X ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    ( X ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
( 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: "não se conhece do recurso especial pela divergência, 
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão 
recorrida". 
Ante o exposto, com fundamento no artigo 254, inciso I, do Regimento Interno do 
Superior Tribunal de Justiça, nego provimento ao agravo em recurso especial. 
  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 344 
 
Pesquisador: Marcelo de Lima Souza Junqueira 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080111615128APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 47661 / DF 
 
Recorrente     (X) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  X ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
( 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: alterar esse entendimento implicaria adentrar no 
universo fático-probatório dos autos, esbarrando no óbice da Súmula 7/STJ. Ante 
o exposto, com fundamento no art. 544, § 4º, II, b, do Código de Processo Civil, c/c 
o art. 3º do Código de Processo Penal, nego provimento ao agravo em recurso 
especial. 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 345 
 
Pesquisador: Marcelo de Lima Souza Junqueira 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080111636670APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 21825 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (X) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (X) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(    ) Admitido         (   x  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(   ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(   ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO 
(   x  ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante: Ante o exposto, acolho os embargos de declaração 
para declarar a extinção da punibilidade estatal, em face da ocorrência 
superveniente da prescrição da pretensão punitiva. 
  
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 346 
 
Pesquisador: Marcelo de Lima Souza Junqueira 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080111643865APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1359696 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (  X ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (X) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         ( X) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Agravo intempestivo. 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 347 
 
Pesquisador: Marcelo de Lima Souza Junqueira 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080111728989APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 6426 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (  X ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: ( X ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
( X ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) 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: Assim, aplicável à hipótese a Súmula 83 desta Corte, 
consoante a qual não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a 
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. 
  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 348 
 
Pesquisador: Marcelo de Lima Souza Junqueira 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080210014787APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 20621 / DF 
 
Recorrente     (X) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (X) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (X) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 349 
 
Pesquisador: Marcelo de Lima Souza Junqueira 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080210022645APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 16262 / DF 
 
Recorrente     (X) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (X) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (X) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante: Foi interposto Agravo Regimental. A Turma, por 
unanimidade, negou provimento ao agravo regimental. 
  
 
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 350 
 
Pesquisador: Marcelo de Lima Souza Junqueira 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080210037949APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 21026 / DF 
 
Recorrente     (X) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (X) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         ( X ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  Agravo intempestivo. 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 351 
 
Pesquisador: Diego Ramos de Queiróz 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080310036770APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1373544/DF 
 
Recorrente     (X) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (X) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (X) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



 Ficha Pesquisa 
 
 
Número na lista: 352 
 
Pesquisador: Diego Ramos de Queiróz 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080310038945APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1218032/DF 
 
Recorrente     (     ) Defensoria Pública                  (X) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (X) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(X) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(X) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) 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: Alterou a pena de homicídio de 13 anos e 6 meses 
para 12 anos. Dispositivo:  Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, ficando a pena do 
recorrente reduzida para 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado 



Ficha Pesquisa 
 
 
Número na lista: 353 
 
Pesquisador: Diego Ramos de Queiróz 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080310053066APR 
 
“NENHUM REGISTRO ENCONTRADO” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ficha Pesquisa 
 
Número na lista: 354 
 
Pesquisador: Diego Ramos de Queiróz 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080310157203APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 17030/DF 
 
Recorrente     (     ) Defensoria Pública                  (X) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (X) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (X) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES:  
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos. 
Outra observação relevante:  
Após o REsp ser negado, a parte entrou com Agravo Regimental, também negado. 
 



Ficha Pesquisa 
 
Número na lista: 355 
 
Pesquisador: Diego Ramos de Queiróz 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080310158134APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 21823/DF 
 
Recorrente     (X) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (X) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (X) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
 
Número na lista: 356 
 
Pesquisador: Diego Ramos de Queiróz 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080310162682APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1374131/DF 
 
Recorrente     (X) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (X) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (X) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
 
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 357 
 
Pesquisador: Diego Ramos de Queiróz 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080310165529APR 
 
“NENHUM REGISTRO ENCONTRADO” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ficha Pesquisa 
 
Número na lista: 358 
 
Pesquisador: Diego Ramos de Queiróz 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080310166564APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1343263/DF 
 
Recorrente     (     ) Defensoria Pública                  (X) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (X) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (X) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante: 



Ficha Pesquisa 
 
Número na lista: 359 
 
Pesquisador: Diego Ramos de Queiróz 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080310207593APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1253085/DF 
 
Recorrente     (X) Defensoria Pública                  (     ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (X) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (X) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante: 
Após o REsp ser negado, a parte entrou com Agravo Regimental, também negado. 
 
 



Ficha Pesquisa 
 
Número na lista: 360 
 
Pesquisador: Diego Ramos de Queiróz 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080310212894APR 
 
“NENHUM REGISTRO ENCONTRADO” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ficha Pesquisa 
 
Número na lista: 361 
 
Pesquisador: Diego Ramos de Queiróz 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080310230593APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1375159/DF 
 
Recorrente     (     ) Defensoria Pública                  (X) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (X) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(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  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da 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: 
“Para melhor exame, dou provimento ao presente agravo de instrumento e determino a 
subida do recurso especial”. Conexo ao REsp 1278420 (sem acesso por se tratar de 
violência doméstica) 



Ficha Pesquisa 
 
Número na lista: 362 
 
Pesquisador: Diego Ramos de Queiróz 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080310235700APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 18759/DF 
 
Recorrente     (     ) Defensoria Pública                  (X) Defensor Constituído 
 
Órgão Julgador: (X) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(X) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) 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 Pesquisa 
Número na lista: 363 
 
Pesquisador: Diego Ramos de Queiróz 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080310239979APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1222117/DF 
 
Recorrente     (X) Defensoria Pública                  (     ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (X) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(X) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(X) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(X) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 (     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: 
Dado provimento para, com base no art. 386, III/CPP, absolver o recorrente.  
ABSOLVIDO POR PORTE DE ARMA DESMUNICIADA. HAVIA SIDO CONDENADO E A 
PENA HAVIA SIDO SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS.  
OBSERVE QUE HOUVE MUDANÇA E O STJ PASSOU A ENTENDER QUE PORTE DE 
ARMA DESMUNICIADA É CRIME. VIDE EDcl no REsp 1595187 / RN AGRAVO 
REGIMENTAL NOS MBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 
2016/0110250-0 

 



Ficha Pesquisa 
 
Número na lista: 364 
 
Pesquisador: Diego Ramos de Queiróz 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080310290357APR 
 
“NENHUM REGISTRO ENCONTRADO” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ficha Pesquisa 
 
Número na lista: 365 
 
Pesquisador: Diego Ramos de Queiróz 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080310304254APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 13789/DF 
 
Recorrente     (     ) Defensoria Pública                  (X) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (X) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (X) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante: 
Após o REsp ser negado, a parte entrou com Agravo Regimental e Recurso 
Extraordinário, ambos negados. 
 



Ficha Pesquisa 
 
Número na lista: 366 
 
Pesquisador: Diego Ramos de Queiróz 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080310311263APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 307769/DF 
 
Recorrente     (     ) Defensoria Pública                  (X) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (    ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante: 
Concluso ao Min. Presidente do STJ. Não há decisões. 
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 367 
 
Pesquisador: Diego Ramos de Queiróz 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080310322693APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 24694/DF 
 
Recorrente     (X) Defensoria Pública                  (     ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (X) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (X) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 368 
 
Pesquisador: Diego Ramos de Queiróz 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080310340296APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 14233/DF 
 
Recorrente     (X) Defensoria Pública                  (     ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (X) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (X) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:Após o REsp ser negado, a parte entrou com Agravo 
Regimental, também negado. 



Ficha Pesquisa 
 
Número na lista: 369 
 
Pesquisador: Diego Ramos de Queiróz 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080350072191APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1349070/DF 
 
Recorrente     (X) Defensoria Pública                  (     ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (X) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (X) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: 
 



Ficha Pesquisa 
 
Número na lista: 370 
 
Pesquisador: Diego Ramos de Queiróz 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080350109293APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1332815/DF 
 
Recorrente     (     ) Defensoria Pública                  (X) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (X) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(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 Pesquisa 
Número na lista: 371 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080410015630APR 
 
Espécie e número no STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.355.596 
DF  
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    x   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  x   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   x  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante:  
  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 372 
 
Pesquisador: Barbagalo  
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080410092500APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1373542 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   x    ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   x  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  x   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 373 
 
Pesquisador: Barbagalo  
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080410118260APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 48739 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   x   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   x  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   x  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 374 
 
Pesquisador: Barbagalo  
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080510011655APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1349087 / DF e REsp nº 1238957 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(   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:  
* Agravo conexo ao REsp 1238957(201100410607) 
Foi dado provimento ao Ag nº 1349087 / DF para análise do caso. No mérito, foi 
negado seguimento ao REsp.  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 375 
 
Pesquisador: Barbagalo  
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080510050318APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 19042 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante:  
Houve AgRg no AREsp também negado. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÕES CORPORAIS. ÂMBITO FAMILIAR. 
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. 1 LESÕES CORPORAIS. 
ANÁLISE DE PROVAS E DE FATOS. SÚMULA 7/STJ 
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 376 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080510063503APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1355594 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X    ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 377 
 
Pesquisador: Barbagalo  
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080510076947APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 30893 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 378 
 
Pesquisador: Barbagalo  
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080510094308APR 
 
Espécie e número no STJ: Não encontrado 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Provável SIGILO decretado no processo  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 379 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080510099723APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 20567 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 380 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080510109360APR 
 
Espécie e número no STJ: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
PROCESSO COM PROVÁVEL SIGILO DECRETADO 
 
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 381 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080550149461APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1316001 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante:  
Um habeas corpus anterior preveniu a competência da Sexta Turma. 
 
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 382 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080610006805APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1334252 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 383 
 
Pesquisador:  Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080610064000APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 15226 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 384 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080610077068APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 14251 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 385 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080610078913APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 18755 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 386 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080610136317APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1374128 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 387 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080610157400APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1328692 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante:  
Após a negativa de subida, houve AgRg também negado, posteriormente houve novo 
AgRg contra a decisão do agravo regimental (?) também negado, posteriormente houve 
Recurso Extraordinário no AgRg do AgRg também negado liminarmente e finalmente 
um Agravo no RE que como todos os demais recursos foi negado.  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 388 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080710029407APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 16718 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 389 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080710032003APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 19615 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 

 Prejudicado 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 julgado PREJUDICADO o Agravo por conta do reconhecimento da 
prescrição.  
“Ante o exposto, declaro a extinção da punibilidade de JEFFERSON 
DOS SANTOS SILVA e julgo prejudicado o mérito do agravo em 
recurso especial.” 

 
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 390 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080710070444APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1351234 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 391 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080710070565APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 47671 / D 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 392 
 
Pesquisador: Barbagalo  
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080710096735APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 17941 / DF 
 
Recorrente     (  X  ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 393 
 
Pesquisador: Barbagalo  
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080710097682APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 25864 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X    ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 394 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080710097682APR 
 
- LISTAGEM INCORRETA REPETE O NÚMERO ANTERIOR (393) 
 
Espécie e número no STJ:  
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 395 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080710115082APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 14379 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X    ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
  
Houve AgRg que confirmou a decisão monocrática e negou seguimento ao AREsp.  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 396 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080710143014APR 
 
Espécie e número no STJ: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO  
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
  
Processo provavelmente com sigilo processual decretado.  
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 397 
 
Pesquisador: Barbagalo  
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080710216646APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 20856 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X  ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 398 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080710220173APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 23795 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X  ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
  
Houve AgRg que manteve a decisão monocrática.  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 399 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080710228589APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1260478 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(  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:  
Trata-se de REsp para aplicação do privilégio ao furto qualificado, foi admitido, mas 
não foi demonstrado adequadamente os requisitos do privilégio e, por isso, foi negado 
provimento.  
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 400 
 
Pesquisador: Barbagalo  
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080710235557APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 18750 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 401 
 
Pesquisador: Barbagalo  
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080710256047APR 
 
Espécie e número no STJ: 20080710256047APR 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) 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:  
  
JULGADO PREJUDICADO O ARESP, POIS FOI RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO 
DE OFÍCIO PELA RELATORA.  
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 402 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080710266386APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1317007 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



  
 
 
 
 

Ficha Pesquisa 
Número na lista: 403 
 
Pesquisador: Barbagalo  
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080710268012APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 11949 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 



OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
  
 
 
 
 
 

Ficha Pesquisa 
Número na lista: 404 
 
Pesquisador: Barbagalo  
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080710269972APR 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum registro encontrado 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 



(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
  
Processo com provável sigilo decretado.  
 
 
 
 

Ficha Pesquisa 
Número na lista: 405 
 
Pesquisador: Barbagalo  
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080710279563APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 18664 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  



 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
  
 
 
 
 
 

Ficha Pesquisa 
Número na lista: 406 
 
Pesquisador: Barbagalo  
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080710295600APR 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum registro encontrado  
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 



 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
  
 
Processo provavelmente com sigilo decretado nos autos.  
 
 
 

Ficha Pesquisa 
Número na lista: 407 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080710297213APR 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum registro encontrado 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 



 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
  
 
Processo provavelmente com sigilo decretado.  
 
 
 

Ficha Pesquisa 
Número na lista: 408 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080710307294APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 19220 / DF 
 
Recorrente     (   X  ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 



 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 

 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 PUNITIVA (INTERCORRENTE) DE OFÍCIO.  
 
 
 
 

Ficha Pesquisa 
Número na lista: 409 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080810024147APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 53645 / SP **** 



 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
  
 
FALHA DA LISTAGEM O ARESP EM QUESTÃO TRATA DE MATÉRIA 
PREVIDENCIÁRIA E NÃO CRIMINAL.  
 
 

Ficha Pesquisa 
Número na lista: 410 



 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080810063050APR 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum registro encontrado  
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
  
 



Processo com sigilo decretado nos autos provavelmente.  
 
 
 

Ficha Pesquisa 
Número na lista: 411 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080810065217APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 330922 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 



 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
  
 
 
 
 
 

Ficha Pesquisa 
Número na lista: 412 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080810087007APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1374167 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 



 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
  
 
 
 
 
 

Ficha Pesquisa 
Número na lista: 413 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080810095767APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1377848 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X  ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  X ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 



(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
  
 
 
 
 
 

Ficha Pesquisa 
Número na lista: 414 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080810109672APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 19225 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 



(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
 
Foi interposto AgRg igualmente negado (intempestivo), mantendo a decisão 
monocrática.  
 
 
 
 

Ficha Pesquisa 
Número na lista: 415 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080910003249APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1343752 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 



 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
  
 
 
 
 
 

Ficha Pesquisa 
Número na lista: 416 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080910020492APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 11948 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 



 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
  
 
 
 
 
 

Ficha Pesquisa 
Número na lista: 417 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080910030862APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1303547 / DF 



 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(  X   ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) 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:  
  
AREsp convertido em REsp. REsp teve negado o seu seguimento monocraticamente.  
 
 
 
 

Ficha Pesquisa 
Número na lista: 418 



 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080910050534APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 22977 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
  
 



 
 
 
 

Ficha Pesquisa 
Número na lista: 419 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080910080408APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1373555 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X    ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 



 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
  
 
 
 
 
 

Ficha Pesquisa 
Número na lista: 420 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080910150494APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1329792 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  X ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 



 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
  
 
 
 
 
 

Ficha Pesquisa 
Número na lista: 421 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080910231478APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 32689 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 



(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
  
 
 
 
 
 

Ficha Pesquisa 
Número na lista: 422 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080910235920APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 22233 / DF 
 
Recorrente     (    X  ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 



(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
  
Houve AgRg que manteve a decisão anterior, rejeitando o REsp.  
 
 
 
 

Ficha Pesquisa 
Número na lista: 423 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20081010051560APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 47 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 



Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
  
Foi interposto AgRg que não foi conhecido. Na sequência, foi interposto uma petição – 
PET, para que fosse reconhecida a prescrição, a qual foi indeferida. Na sequência 
apresentou RE em relação à essa mesma decisão, o qual foi negado seguimento 
liminarmente.  
 
O MPDFT também interpôs REsp que também foi negado seguimento.  
 

Ficha Pesquisa 
Número na lista: 424 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20081010087589APR 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum registro encontrado 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 



Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
  
Processo com provável sigilo decretado.  
 
 
 
 

Ficha Pesquisa 
Número na lista: 425 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20081010089150APR 
 



Espécie e número no STJ: AREsp nº 19649 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
  
 
 
 
 

Ficha Pesquisa 
Número na lista: 426 



 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110000499APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1374154 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
  
 



 
 
 
 

Ficha Pesquisa 
Número na lista: 427 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110007059APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 1126 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(  X   ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (   X  ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) 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 parcial provimento monocraticamente para reduzir a pena de 2 anos e 6 meses 
para 2 anos e 2 meses. Houve AgRg, mas foi julgado improvido.  
 
 

Ficha Pesquisa 
Número na lista: 428 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110014107APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 16131 / DF 
 
Recorrente     (   X  ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 



(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
  
 
 
 
 
 

Ficha Pesquisa 
Número na lista: 429 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110025906APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1329908 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(   X  ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) 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:  
  
Converteu para REsp (REsp nº 1222089 / DF). Porte de Arma Desmuniciada foi 
considerado crime, por isso o recurso da defesa foi improvido.  
 
 
 

Ficha Pesquisa 
Número na lista: 430 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110066220APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 20624 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  



 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
  
 
 
 
 
 

Ficha Pesquisa 
Número na lista: 431 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110082487APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1330621 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(  X   ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (   X  ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 



(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) 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 dado parcial provimento monocraticamente para desclassificar o furto qualificado 
(por rompimento de obstáculo) de objeto em interior de veículo para furto simples, 
utilizando o princípio da razoabilidade.  
Houve interposição de AgReg insistindo em outra questão referente à dosimetria, mas 
foi julgado indeferido este recurso .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Ficha Pesquisa 
Número na lista: 432 
 
Pesquisador: Maxwell Kakoi Lelis 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110099972 
 
Espécie e número no STJ: AgRg no ARE no RE no AgRg no Ag 1370575 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(   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: Agravo Regimental: negado provimento, unânime. RE no 
AgRg: indefiro liminarmente o processamento do recurso extraordinário, nos termos do 
art. 543-A, § 5º, do Código de Processo Civil. ARE no RE no AgRg no Ag: não 
conhecido. AgRg no ARE no RE no AgRg no Ag: desprovido. 
  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 433 
 
Pesquisador: Maxwell Kakoi Lelis 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110101894 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 21807 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X    ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(   X   ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) 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: Ante o exposto,a teor do art. 544, § 4º, II, "a", do CPC c/c 
3º do CPP, nego provimento ao agravo em recurso especial. 
  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 434 
 
Pesquisador: Maxwell Kakoi Lelis 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110108624 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1208561 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X    ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Ante o exposto, com fulcro no art. 557, caput, do Código 
de Processo Civil, nego seguimento ao presente recurso especial. 
  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 435 
 
Pesquisador: Maxwell Kakoi Lelis 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110138738 
 
Espécie e número no STJ: “nenhum registro encontrado” 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Sigiloso ou Segredo de Justiça (nenhum registro 
encontrado). 
  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 436 
 
Pesquisador: Maxwell Kakoi Lelis 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110139468 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1262073 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X    ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 (     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 (     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 (     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES:  
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante: Ag 1324839 / DF: Tendo em vista os fundamentos do 
recurso, parece-me de conveniência a apreciação do especial, razão pela qual dou 
provimento ao agravo e determino a subida dos autos principais para melhor exame da 
questão suscitada. Resp: Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso, pela perda 
de seu objeto. 
Mérito: JULGADO PREJUDICADO 
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE 
INOCÊNCIA. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 

  
 
 



Ficha Pesquisa 
 
Número na lista: 437 
 
Pesquisador: Maxwell Kakoi Lelis 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110175083APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 27142 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X    ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(   X   ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) 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: AREsp: Ante o exposto, nego provimento ao agravo em 
recurso especial. AgRg no AREsp: Vistos, relatados e discutidos os autos em que são 
partes as acima indicadas, acordam os Senhores Ministros da Quinta Turma do Superior 
Tribunal de Justiça, por unanimidade, em negar provimento ao agravo regimental. 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 438 
 
Pesquisador: Maxwell Kakoi Lelis 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110260203 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1253596 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (      ) Não admitido/ Negado seguimento 

 Prejudicado 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: Ante o exposto, com fundamento no art. 61 do Código de 
Processo Penal, de ofício, declaro extinta a punibilidade do recorrente pela prescrição da 
pretensão punitiva, com fundamento no art. 107, IV, c/c o arts. 109, V, e parágrafo único, 
114, II, e 115, todos do Código Penal, ficando prejudicado o recurso especial.  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 439 
 
Pesquisador: Maxwell Kakoi Lelis 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110260398 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 25155 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(   X   ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (   X   ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) 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: Ante o exposto, conheço do agravo e dou parcial 
provimento ao recurso especial a fim de, compensando a reincidência com a atenuante da 
confissão, reduzir a pena recaída sobre o paciente para 6 anos de reclusão, o regime 
anteriormente fixado assim como a pena de multa. 
  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 440 
 
Pesquisador: Maxwell Kakoi Lelis 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110261350 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1332306 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Posto isso, não conheço do presente agravo de 
instrumento. 
  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 441 
 
Pesquisador: Maxwell Kakoi Lelis 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110274560 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 22891 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(   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: Ante o exposto, conheço do Agravo e nego-lhe 
provimento, com fundamento no art. 544, § 4º, II, a, do CPC c/c art. 3º do CPP.  
AgRg no AREsp: acordam os Ministros da SEXTA Turma do Superior Tribunal de 
Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto da 
Sra. Ministra Relatora. 
  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 442 
 
Pesquisador: Maxwell Kakoi Lelis 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110280318 
 
Espécie e número no STJ: somente achou o MS nº 15425 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: somente achou o MS nº 15425 / DF 



 Ficha Pesquisa 
Número na lista: 443 
 
Pesquisador: Maxwell Kakoi Lelis 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110291145 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 32513 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (      ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Isso posto, NÃO CONHEÇO do recurso de THIAGO 
SOARES COELHO, com fundamento no art. 34, XVIII, do Regimento Interno do 
Superior Tribunal de Justiça. 
  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 444 
 
Pesquisador: Maxwell Kakoi Lelis 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110291145 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 32513 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X    ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(      ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (   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 
BSERVAÇÕES: 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante: AREsp: NEGO PROVIMENTO ao agravo de ADILSON 
DA SILVA, com fulcro no art. 544, § 4º, II, a, do Código de Processo Civil combinado 
com o art. 3º do Código de Processo Penal. AgRg no AREsp: negado provimento, 
unânime. RE no AgRg no AREsp: Ante o exposto: a) com relação ao art. 93, inc. IX da 
Constituição Federal, julgo prejudicado o recurso, nos termos do art. 543-B, § 3º, do 
Código de Processo Civil; e b) quanto às demais alegações, indefiro liminarmente o 
recurso extraordinário, nos termos do art. 543-A, § 5º, do CPC. ARE no RE no AgRg no 
AREsp: Ante o exposto, nego seguimento ao agravo dirigido ao Supremo Tribunal 
Federal, por ser manifestamente incabível. 
  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 445 
 
Pesquisador: Maxwell Kakoi Lelis 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110306519 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 49362 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(   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: Pelo exposto, com fundamento no art. 544, § 4º, II, a, do 
Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, nego provimento ao 
agravo em recurso especial. 
  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 446 
 
Pesquisador: Maxwell Kakoi Lelis 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110311723 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 307788 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X    ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
BSERVAÇÕES: 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: AREsp: Ante o exposto, com fundamento no art. 544, § 
4º, I, do CPC c/c art. 3º do CPP, não conheço do agravo. AgRg no AREsp: por 
unanimidade, negar provimento. 
  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 447 
 
Pesquisador: Maxwell Kakoi Lelis 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110317932 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 54964 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X    ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(   X   ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) 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: Ante o exposto, com fulcro no art. 544, § 4.º, inciso II, 
alínea a, do Código de Processo Civil (conforme alteração inserta pela Lei n.º 
12.322/2010), c.c. o art. 3.º, do Código de Processo Penal, CONHEÇO do agravo e 
NEGO-LHE PROVIMENTO. 
  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 448 
 
Pesquisador: Maxwell Kakoi Lelis 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110348392 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 319524 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X    ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(   X  ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) 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: AREsp: Ante o exposto, a teor do art. 544, § 4º, II, "a", do 
CPC c/c 3º do CPP, nego provimento ao agravo em recurso especial. AgRg no AREsp: 
por unanimidade, negar provimento. 
  
  



 
Ficha Pesquisa 

Número na lista: 449 
 
Pesquisador: Maxwell Kakoi Lelis 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110356314 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 41283 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X    ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Ante o exposto, com fundamento no art. 544, § 4º, I, do 
CPC c/c art. 3º do CPP, não conheço do agravo. 
  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 450 
 
Pesquisador: Maxwell Kakoi Lelis 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110405507 
 
Espécie e número no STJ: “Nenhum registro encontrado.” 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (      ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: “Nenhum registro encontrado.”  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 451 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110439449APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 13729 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



 Ficha Pesquisa 
Número na lista: 452 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110448300APR 
 
Espécie e número no STJ: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (      ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
 (        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
 
Processo provavelmente com sigilo decretado.  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 453 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110448300APR 
 
Espécie e número no STJ: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (      ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: PROCESSO COM SIGILO, PROVAVELMENTE.  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 454 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110462297APR 
 
Espécie e número no STJ: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (      ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: PROCESSO COM SIGILO NOS AUTOS 



 Ficha Pesquisa 
Número na lista: 455 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110505065APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 309909 / DF 
 
Recorrente     (   X  ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Foi interposto AgRg que, igualmente, foi desprovido.  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 456 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110507296APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 35852 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 457 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110516719APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 12583 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    x  ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  x   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   x   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Houve interposição de AgRg, o qual foi desprovido, 
mantendo a decisão monocrática. 
  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 458 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110615949APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 314094 / DF   
 
Recorrente     (    X  ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  X    ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 459 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110663128APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp 18638 / DF 2011/0147842-3 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  X    ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
 (        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante: HOUVE INTERPOSIÇÃO DE RESP PELO 
COACUSADO, O QUAL IGUALMENTE TEVE SEGUIMENTO NEGADO:  
AREsp 49610 / DF 2011/0 
 
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 460 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110800980APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 22993 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X  ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) 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 de ofício a prescrição superveniente.  
  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 461 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110802134APR 
 
Espécie e número no STJ: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (      ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: PROCESSO COM PROVÁVEL DECRETAÇÃO DE 
SIGILO 
  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 462 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110880304APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1377739 / DF  
 
Recorrente     (  X  ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



 Ficha Pesquisa 
Número na lista: 463 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110885630APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 22893 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X  ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (    X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 464 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110888367APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 32777 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



 Ficha Pesquisa 
Número na lista: 465 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110917540APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 16012 / DF 
 
Recorrente     (    X  ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
 (        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Houve interposição de AgRg, o qual foi desprovido, 
mantendo a decisão monocrática.  
  
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 466 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110927180APR 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum registro encontrado 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (      ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: processo com segredo de justiça declarado, 
provavelmente.  
  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 467 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110927333APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 325788 / DF  
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    x  ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  x   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (    x  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 468 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110964850APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1373556 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    x  ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  x   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   x   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
  
 
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 469 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090111021120APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 16477 / DF 
 
Recorrente     (  X    ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
 
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 470 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090111033835APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 23295 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 471 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090111081738APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 3772 / DF 
 
Recorrente     (    X  ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  X    ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: o Hc n. 171919-DF tratou do mesmo tema, por isso o 
AREsp foi julgado prejudicado. No HC a ordem foi negada (era um pedido de aplicação 
de insignificância de um furto simples de aparelho celular).  
 



       Ficha Pesquisa 
Número na lista: 472 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090111133713APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 40056 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   x   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   x  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   x  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
  
 
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 473 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090111166082APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 300211 / DF 
 
Recorrente     (   x   ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   x  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (    x  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 474 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090111242157APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 24878 / DF 
 
Recorrente     (   x   ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  x   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   x   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 475 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090111256956APR 
 
Espécie e número no STJ: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (      ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: PROCESSO COM PROVÁVEL SIGILO 
DECRETADO 

 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 476 
 
Pesquisador: Sarah Aline Guimarães Trindade 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090111311809 
 
Espécie e número no STJ: Nenhuma registro encontrado 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante:  
  
Nenhum registro encontrado 
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 477 
 
Pesquisador: Sarah Aline Guimarães Trindade 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090111326534APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 22080/DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 

 Prejudicado pela prescrição 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) 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 julgado prejudicado o agravo em recurso especial pelo STJ em razão 
da prescrição da pretensão punitiva. 
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 478 
 
Pesquisador: Sarah Aline Guimarães Trindade 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090111326534APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 22080/DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) 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 julgado prejudicado o agravo em recurso especial pelo STJ em razão 
da prescrição da pretensão punitiva. 
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 479 
 
Pesquisador: Sarah Aline Guimarães Trindade 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090111326534APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 22080/DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
 
(   X    ) Foi julgado prejudicado o agravo em recurso especial pelo STJ em razão 
da prescrição da pretensão punitiva. 
 
Outra observação relevante:   
  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 480 
 
Pesquisador: Sarah Aline Guimarães Trindade 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090111333785 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 32784/DF 
 
Recorrente     (   x   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  x   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(  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 Pesquisa 
Número na lista: 481 
 
Pesquisador: Sarah Aline Guimarães Trindade 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090111348679 
 
Espécie e número no STJ: AREsp 15128 / DF 
 
Recorrente     (   x   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  x   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(   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 Pesquisa 
Número na lista: 482 
 
Pesquisador: Sarah Aline Guimarães Trindade 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090111404294 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 27602/DF 
 
Recorrente     (  X    ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(  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 Pesquisa 
Número na lista: 483 
 
Pesquisador: Sarah Aline Guimarães Trindade 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090111443648 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 30088/DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    x   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   x  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(  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 Pesquisa 
Número na lista: 484 
 
Pesquisador: Sarah Aline Guimarães Trindade 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090111451137 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 20863/DF 
 
Recorrente     (   x   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   x  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(  x   ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) 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 Pesquisa 
Número na lista: 485 
 
Pesquisador: Sarah Aline Guimarães Trindade 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090111536269 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 39703/DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   x    ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   x  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(  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 Pesquisa 
Número na lista: 486 
 
Pesquisador: Sarah Aline Guimarães Trindade 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090111553094 
 
Espécie e número no STJ: AgRg no AREsp 16429/DF 

 
Recorrente     (  x    ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  x   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(  X   ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) 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 Pesquisa 
Número na lista: 487 
 
Pesquisador: Sarah Aline Guimarães Trindade 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090111586208 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 18268/DF 
 
Recorrente     (   x   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  x   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 488 
 
Pesquisador: Sarah Aline Guimarães Trindade 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090111636042 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 22661/DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X    ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
 
intempestividade 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 489  
 
Pesquisador: Sarah Aline Guimarães Trindade 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090111656260 
 
Espécie e número no STJ:  
 
Recorrente     (   x   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  x   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(   x  ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) 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 Pesquisa 
Número na lista: 490 
 
Pesquisador: Sarah Aline Guimarães Trindade 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090111697629 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº  
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   x    ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  x   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(   x  ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) 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 Pesquisa 
Número na lista: 491 
 
Pesquisador: Sarah Aline Guimarães Trindade 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090111733120 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº  sem registro 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante:  
(    x   ) Não disponível 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 492 
 
Pesquisador: Sarah Aline Guimarães Trindade 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090111733804 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 18662/DF 
 
Recorrente     (   x   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  x   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(   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 Pesquisa 
Número na lista: 493 
 
Pesquisador: Sarah Aline Guimarães Trindade 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090111880527 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 25871/DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(   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 Pesquisa 

Número na lista: 494 
 
Pesquisador: Sarah Aline Guimarães Trindade 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090210002955 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 14463/DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X    ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante:  
Intempestividade 



 
Ficha Pesquisa 

Número na lista: 495 
 
Pesquisador: Sarah Aline Guimarães Trindade 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090210008594 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 986/DF 
 
Recorrente     (   x   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  x   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(    ) Admitido         (  x   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (    ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem  
pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante:  
 
Deficiência de fundamentação 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 496 
 
Pesquisador: Sarah Aline Guimarães Trindade 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090210010196 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 30807/DF 
 
Recorrente     (   x   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  x   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(  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 Pesquisa 
Número na lista: 497 
 
Pesquisador: Sarah Aline Guimarães Trindade 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090310026140 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 316144/DF 
 
Recorrente     (   x   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  x   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(   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:  



icha Pesquisa 
Número na lista: 498 
 
Pesquisador: Sarah Aline Guimarães Trindade 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090310029488 
 
Espécie e número no STJ: AG Nº 1350657 
 
Recorrente     (  x    ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   x  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(  x   ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) 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 Pesquisa 
Número na lista: 499 
 
Pesquisador: Sarah Aline Guimarães Trindade 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090310030649 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 48/DF 
 
Recorrente     (   x   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   x  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(  x   ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) 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 Pesquisa 
Número na lista: 500 
 
Pesquisador: Sarah Aline Guimarães Trindade 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090310052140 
 
Espécie e número no STJ: Sem registro 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
Nenhum registro encontrado 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 501 
 
Pesquisador: Maura Cristina Ribeiro Vieira 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 2009031006649-8 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 9632 / DF (2011/0107209-8) 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(  X   ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) 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:  
  A decisão transitou em julgado. 
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista:  502 
 
Pesquisador: Maura Cristina Ribeiro Vieira 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090310079267 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 977 / DF (2011/0038130-7) 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(  X   ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) 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 Pesquisa 
Número na lista:  503 
 
Pesquisador: Maura Cristina Ribeiro Vieira 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090310096091 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 17195 / DF (2011/0141870-9) 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  x  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 504 
 
Pesquisador: Maura Cristina Ribeiro Vieira 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090310100083 
 
Espécie e número no STJ: Agravo Extraordinário do AREsp nº 8833 / DF 
(2011/0104115-1) 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(      ) Admitido         (  X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 



Outra observação relevante:  
  
 

Ficha Pesquisa 
Número na lista: 505 
 
Pesquisador: Maura Cristina Ribeiro Vieira 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090310134843 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 510452 / DF (2014/0104713-8) 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(   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 Pesquisa 
Número na lista: 506 
 
Pesquisador: Maura Cristina Ribeiro Vieira 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090310178704 
 
Espécie e número no STJ:  
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(  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 Pesquisa 
Número na lista: 507 
 
Pesquisador: Maura Cristina Ribeiro Vieira 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090310192513 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 16433 / DF (2011/0139092-0) 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(  X   ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) 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 Pesquisa 
Número na lista: 508 
 
Pesquisador: Maura Cristina Ribeiro Vieira 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090310212394 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 15984 / DF (2011/0132139-5)  
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 509 
 
Pesquisador: Maura Cristina Ribeiro Vieira 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090310253302 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 526400 / DF (2014/0134798-3)  
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 510 
 
Pesquisador: Maura Cristina Ribeiro Vieira 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090310277895 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 21818 / DF (2011/0156120-0) 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(  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 Pesquisa 
Número na lista: 511 
 
Pesquisador: Maura Cristina Ribeiro Vieira 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090310340500 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 21249 / DF (2011/0154645-7) 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 512 
 
Pesquisador: Maura Cristina Ribeiro Vieira 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090310364707 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 18595 / DF (2011/0147733-6) 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(  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 Pesquisa 
Número na lista:  513 
 
Pesquisador: Maura Cristina Ribeiro Vieira 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090410000769 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1357893 / DF (2010/0182708-8) 
 
Recorrente     (  X    ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(  X   ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(  X   ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) 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 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa 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 A CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFICIO: “CONCEDO habeas 
corpus de ofício para, afastada a circunstância judicial indevidamente valorada, reduzir 
a pena-base ao mínimo legal, fixando-a definitivamente em 1 (um) ano e 4 (quatro) 
meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa, além de substituir a pena privativa de 
liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à 
comunidade e limitação de final de semana.” 

 
  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 514 
 
Pesquisador: Maura Cristina Ribeiro Vieira 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090410021339 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1362548 / DF (2010/0205498-8) 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X    ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(  X   ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) 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 Pesquisa 
Número na lista:  515 
 
Pesquisador: Maura Cristina Ribeiro Vieira 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090410024530 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 27606 / DF (2011/0178597-9) 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 516 
 
Pesquisador: Maura Cristina Ribeiro Vieira 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090410035295 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 8826 / DF (2011/0102906-3) 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(  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 Pesquisa 
Número na lista:  517 
 
Pesquisador: Maura Cristina Ribeiro Vieira 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090410058256 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 40054 / DF (2011/0204846-9) 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X    ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(  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 Pesquisa 
Número na lista:  518 
 
Pesquisador: Maura Cristina Ribeiro Vieira 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090410092090 
 
Espécie e número no STJ: Sem registro 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
 NÃO FOI ENCONTRADO NO ÂMBITO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA NEM NA 
DOS TRIBUNAIS.      
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista:  519 
 
Pesquisador: Maura Cristina Ribeiro Vieira 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090410116550 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 14415 / DF (2011/0126845-9) 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X    ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(   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 Pesquisa 
Número na lista:  520 
 
Pesquisador: Maura Cristina Ribeiro Vieira 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090510046364 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 20655 / DF (2011/0153067-6) 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(   X  ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) 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 Pesquisa 
Número na lista: 521 
 
Pesquisador: Maura Cristina Ribeiro Vieira 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090510085244 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 13518 / DF (2011/0126958-3) 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(   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 Pesquisa 
Número na lista: 522 
 
Pesquisador: Maura Cristina Ribeiro Vieira 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090510093303 
 
Espécie e número no STJ: Sem registro 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante:  
  
NÃO FOI ENCONTRADO NO ÂMBITO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA NEM NA 
DOS TRIBUNAIS.      
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista:  523 
 
Pesquisador: Maura Cristina Ribeiro Vieira 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090510096047 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 34963 / DF (2011/0196997-0) 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X    ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



 Ficha Pesquisa 
Número na lista: 524 
 
Pesquisador: Maura Cristina Ribeiro Vieira 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090610026452 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 21806 / DF (2011/0156032-6) 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(  X   ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) 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 Pesquisa 
Número na lista: 525 
 
Pesquisador: Maura Cristina Ribeiro Vieira 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090610064266 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 22899 / DF (2011/0158973-0) 
 
Recorrente     (  X    ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(  X   ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) 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 Pesquisa ns 526 a 570 
Ficha Pesquisa 

Número na lista: 526 
 
Pesquisador: Barbagalo  
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090610083360APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 24237 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
  



 
Ficha Pesquisa 

Número na lista: 527 
 
Pesquisador: Barbagalo  
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090610127044APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 19301 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Houve AgRg considerado intempestivo, mantida a 
rejeição do AREsp. 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 528 
 
Pesquisador: Barbagalo  
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090610134785APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 18642 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 529 
 
Pesquisador: Barbagalo  
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090710012442APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1314763 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 530 
 
Pesquisador: Barbagalo  
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090710032444APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 52825 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 531 
 
Pesquisador: Barbagalo  
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090710105039APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 6018 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 532 
 
Pesquisador: Barbagalo  
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090710105818APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 20630 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X  ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Houve AgRg negado.  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 533 
 
Pesquisador: Barbagalo  
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090710147249APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 314088 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 534 
 
Pesquisador: Barbagalo  
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090710255862APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 330926 / D 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 535 
 
Pesquisador: Barbagalo  
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090710316024APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 1282681 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (    X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(   X  ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(   X  ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) 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: Dado provimento para diminuir a pena de 4 anos 
para 3 anos e 6 meses, mantido o regime semi aberto.  
O juiz aumentou a pena em 1/3 pela reincidência decorrente da condenação por 
latrocínio e o STJ reduziu o aumento em 1/6.  
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 536 
 
Pesquisador: Barbagalo  
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090810011948APR 
 
Espécie e número no STJ: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Processo, provavelmente, com sigilo decretado.  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 537 
 
Pesquisador: Barbagalo  
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090810031564APR 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum registro encontrado 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Processo sigiloso, provavelmente. 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 538 
 
Pesquisador: Barbagalo  
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090810063396APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 26220 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 539 
 
Pesquisador: Barbagalo  
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090910017195APR 
 
Espécie e número no STJ: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Provável sigilo 
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 540 
 
Pesquisador: Barbagalo  
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090910168747APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 27604 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X  ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: AgRg não conhecido.  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 541 
 
Pesquisador: Barbagalo  
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20091010000095APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 19217 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 542 
 
Pesquisador: Barbagalo  
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20091010033692APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 24102 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 (     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias 
fixarem a pena 
OBSERVAÇÕES: 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Foi julgado prejudicado em razão de prescrição 
informada pelo juízo. Foi julgado apenas em 31 de agosto de 2017 pelo STJ (mais 
de 6 anos depois de recebido no Tribunal).  
 
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 543 
 
Pesquisador: Barbagalo  
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20091010108508APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 49338 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 544 
 
Pesquisador: Barbagalo  
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20091210022596APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 25874 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 545 
 
Pesquisador: Barbagalo  
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070111381007APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 11931 / DF (VIDE FICHA ABAIXO) 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Houve AgRg negado.  
Há sobre o mesmo processo de origem o REsp nº 1370108 / DF interposto por outro réu 

 
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 545 
 
Pesquisador: Barbagalo  
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070111381007APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1370108 / DF (vide informação anterior) 
 
Recorrente     (     ) Defensoria Pública                  (   X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(   X  ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (  X  ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) 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 diminuição da pena de 12 anos para 11 anos e 1 
mês, mantido o regime fechado.  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 546 
 
Pesquisador: Barbagalo  
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20100110000830APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 500499 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Houve ArRg negado.  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 547 
 
Pesquisador: Barbagalo  
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20100110018686APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 19610 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 548 
 
Pesquisador: Barbagalo  
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20100110048140APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 59684 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 

 Prejudicado 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: Julgado prejudicado o AREsp pela prescrição 
reconhecida no STJ. 
 
 
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 549 
 
Pesquisador: Barbagalo  
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20100110062594APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 27055 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(   X  ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(   X  ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) 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: Houve provimento para verificação de novo regime ou 
possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos 
em razão de entendimento do STF para condenados por tráfico de drogas. Mantida a 
condenação e pena.  
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 550 
 
Pesquisador: Barbagalo  
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20100110070106APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 20625 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 (     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias 
fixarem a pena 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Houve AgRg com reconsideração para não taxar o 
AREsp de intempestivo, mas negou provimento ao mesmo, mantendo a decisão de 
segunda instância.  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 551 
 
Pesquisador: Barbagalo  
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20100110085467APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 22908 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X  ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 552 
 
Pesquisador: Barbagalo  
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20100110088619APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 27058 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 553 
 
Pesquisador: Barbagalo  
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20100110103076APR 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum registro encontrado 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
 
Processo com sigilo, provavelmente.  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 554 
 
Pesquisador: Barbagalo  
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20100110175039APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 20644 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 555 
 
Pesquisador: Barbagalo  
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20100110183637APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 47711 / DF 
 
Recorrente     (     ) Defensoria Pública                  (   X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 556 
 
Pesquisador: Barbagalo  
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20100110285545APR 
 
Espécie e número no STJ: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Provável sigilo.  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 557 
 
Pesquisador: Barbagalo  
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20100110339333APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 17929 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 558 
 
Pesquisador: Barbagalo  
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20100310115705APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 80440 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Foi negado o ArRg interposto.  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 559 
 
Pesquisador: Barbagalo  
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20100310142345APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 19640 / DF 
 
Recorrente     (    X  ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Negado o AgRg. 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 560 
 
Pesquisador: Barbagalo  
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20100410024327APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 16394 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Negado o AgRg 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 561 
 
Pesquisador: Barbagalo  
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20100510013439APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp 4022 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Negado AgRg 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 562 
 
Pesquisador: Barbagalo  
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20100510032316APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 16021 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 563 
 
Pesquisador: Barbagalo  
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20100610022498APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1283267 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(   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: Foi improvido monocraticamente.  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 564 
 
Pesquisador: Barbagalo  
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20100710000779APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 24881 / DF 
 
Recorrente     (    X  ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 565 
 
Pesquisador: Barbagalo  
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20100710127388APR 
 
Espécie e número no STJ: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: SIGILO (provavelmente) 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 566 
 
Pesquisador: Barbagalo  
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20100810008704APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 18094 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 567 
 
Pesquisador: Barbagalo  
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20100810017534APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 21255 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 568 
 
Pesquisador: Barbagalo  
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20100910000042APR 
 
Espécie e número no STJ:  
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
 
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 569 
 
Pesquisador: Barbagalo  
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20100910034972APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 36667 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Negado também o AgRg 
 
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 570 
 
Pesquisador: Barbagalo  
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20100910075223APR 
 
Espécie e número no STJ: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Provável Sigilo  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 571 
 
Pesquisador: Caroline Pâmela Oliveira de Araújo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060110456905APR 
 
Espécie e número no STJ: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AREsp nº 
334310 / DF (2013/0153170-0) autuado em 21/05/2013 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(  X   ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) 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 Pesquisa 
Número na lista: 572 
 
Pesquisador: Caroline Pâmela Oliveira de Araújo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070111057618APR 
 
Espécie e número no STJ: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AREsp nº 9651 
/ DF (2011/0107308-4) autuado em 19/05/2011 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(   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 Pesquisa 
Número na lista: 573 
 
Pesquisador: Caroline Pâmela Oliveira de Araújo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070111391233APR 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum registro encontrado! 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 574 
 
Pesquisador: Caroline Pâmela Oliveira de Araújo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070910015440APR 
 
Espécie e número no STJ: HABEAS CORPUS - HC nº 199452 / DF (2011/0048645-
4) autuado em 11/03/2011 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO UNICEUB - NAJ/UNICEUB 
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 575 
 
Pesquisador: Caroline Pâmela Oliveira de Araújo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090910214433APR 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum registro encontrado! 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 576 
 
Pesquisador: Caroline Pâmela Oliveira de Araújo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20030111022498APR 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum registro encontrado! 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha  Pesquisa 
Número na lista: 577 
 
Pesquisador: Caroline Pâmela Oliveira de Araújo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20030111022498APR 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum registro encontrado! 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 578 
 
Pesquisador: Caroline Pâmela Oliveira de Araújo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070310379879APR 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum registro encontrado! 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 579 
 
Pesquisador: Caroline Pâmela Oliveira de Araújo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20081010051560APR 
 
Espécie e número no STJ: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AREsp nº 47 / 
DF (2011/0025303-8) autuado em 15/02/2011. 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X    ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
Outras hipóteses 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  

 Foi interposto Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial – NÃO CONHECIDO. 
 PET no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 47 – DF (2011/0025303-8) – 

Pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva – INDEFERIDO. 
 RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 47 - DF (2011/0025303-8) – 

INDEFERIDO LIMINARMENTE 

 
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 580 
 
Pesquisador: Caroline Pâmela Oliveira de Araújo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110405507APR 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum registro encontrado! 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
 
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 581 
 
Pesquisador: Caroline Pâmela Oliveira de Araújo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110594376APR 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum registro encontrado! 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 582 
 
Pesquisador: Caroline Pâmela Oliveira de Araújo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110969656APR 
 
Espécie e número no STJ: RECURSO ESPECIAL - REsp nº 1244046 / DF 
(2011/0062252-6) autuado em 28/03/2011. 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(   X  ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(  X  ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) 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: Acórdão em decisão monocrática: PENAL. RECURSO ESPECIAL. 
TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME FECHADO 
FUNDADO APENAS NO CARÁTER HEDIONDO DO CRIME. INADMISSIBILIDADE. 
PRECEDENTES DO STJ E DO STF. 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 583 
 
Pesquisador: Caroline Pâmela Oliveira de Araújo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20100110113526APR 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum registro encontrado! 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 584 
 
Pesquisador: Caroline Pâmela Oliveira de Araújo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040410129039APR 
 
Espécie e número no STJ: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AREsp nº 
13715 / DF (2011/0127748-3) autuado em 06/06/2011. 
 
Recorrente     (  X  ) Defensoria Pública                  (     ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(   X  ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(  X  ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) 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 
BSERVAÇÕES: 
        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante:  Deferido para verificar a possibilidade de substituição da pena 
privativa de liberdade por restritiva de direitos.  
“Ante o exposto, com fulcro no art. 544, § 4º, II, "c", do Código de Processo Civil, conheço do agravo 
e dou provimento ao recurso especial para determinar que o Tribunal de origem examine o mérito 
dos embargos declaratórios e defina a natureza da reincidência obstativa do benefício do art. 44 do 
CP”. 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 585 
 
Pesquisador: Caroline Pâmela Oliveira de Araújo 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040710138782APR 
Espécie e número no STJ: Nenhum registro encontrado! 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
 
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 586 
 
Pesquisador: Caroline Pâmela Oliveira de Araújo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060111114824APR 
 
Espécie e número no STJ: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AREsp nº 
13731 / DF (2011/0127852-1) autuado em 06/06/2011. 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(  X  ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) 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 Pesquisa 
Número na lista: 587 
 
Pesquisador: Caroline Pâmela Oliveira de Araújo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070111555665APR 
 
Espécie e número no STJ: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 
 
Recorrente     (   X  ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(  X  ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) 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 Pesquisa 
Número na lista: 588 
 
Pesquisador: Caroline Pâmela Oliveira de Araújo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070310149025APR 
 
Espécie e número no STJ: RECURSO ESPECIAL - REsp nº 1238962 / DF 
(2011/0040863-0) autuado em 02/03/2011. 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 589 
 
Pesquisador: Caroline Pâmela Oliveira de Araújo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080111013763APR 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum registro encontrado! 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 590 
 
Pesquisador: Caroline Pâmela Oliveira de Araújo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080310096295APR 
 
Espécie e número no STJ: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AREsp nº 
583154 / DF (2014/0239314-8) autuado em 19/09/2014 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(    ) 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:  Improvido, mas reconhecido a prescrição 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 591 
 
Pesquisador: ETIANE VARGAS DE OLIVEIRA 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080310340296APR 
 
Espécie e número no STJ: HC nº 169153 / DF (2010/0067213-7) autuado em 9/04/2010 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
HC 169153(2010/0067213-7 - 12/05/2010) - Solicitem-se informações à autoridade 
apontada como coatora.  
HC 169153(2010/0067213-7 - 28/05/2012) - Ante o exposto, com fundamento no artigo 
34, XI, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, julgo prejudicado o 
presente habeas corpus . 
AgRg no AREsp 14233(2011/0128140-7 de 01/02/2012) - PROVIMENTO NEGADO. 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 592 
 
Pesquisador: ETIANE VARGAS DE OLIVEIRA 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080810063050APR 
 
Espécie e número no STJ:  
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO. 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 593 
 
Pesquisador: ETIANE VARGAS DE OLIVEIRA 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080810109697APR 
 
Espécie e número no STJ:  
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO. 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 594 
 
Pesquisador: ETIANE VARGAS DE OLIVEIRA 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20081010027969APR 
 
Espécie e número no STJ:  
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: NENHUM REGSITRO ENCONTRADO. 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 595 
 
Pesquisador: ETIANE VARGAS DE OLIVEIRA 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20081010081339APR 
 
Espécie e número no STJ:  
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO.  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 596 
 
Pesquisador: ETIANE VARGAS DE OLIVEIRA 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090111166082APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 300211 / DF (2013/0066023-5) autuado em 
11/03/2013 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: ( X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 597 
 
Pesquisador: ETIANE VARGAS DE OLIVEIRA 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090111277823APR 
 
Espécie e número no STJ:  
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: NENHUM REGSITRO ENCONTRADO. 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 598 
 
Pesquisador: ETIANE VARGAS DE OLIVEIRA 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090610037376APR 
 
Espécie e número no STJ:  
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO. 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 599 
 
Pesquisador: ETIANE VARGAS DE OLIVEIRA 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040710066434APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp 16135(2011/0137798-4 - 31/08/2011) 
 
Recorrente     (  X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: ( X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
 AgRg no AREsp 16135(2011/0137798-4 de 02/02/2012) - PROVIMENTO NEGADO. 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 600 
 
Pesquisador: ETIANE VARGAS DE OLIVEIRA 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070910244095APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp 16428(2011/0139084-3 - 03/10/2011 
 
Recorrente     (  X    ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
 REsp 1428544(2014/0005443-8 - 25/03/2015) - Assim, verifica-se que o v. acórdão 
impugnado está em confronto com o entendimento firmado por este eg. Tribunal 
Superior, razão pela qual, com fulcro no art. 557, § 1º-A, do CPC, dou provimento ao 
recurso especial para cassar o v. acórdão recorrido e determinar que promova a 
compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência e, 
por consequência, redimensione a pena. 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 601 
 
Pesquisador: ETIANE VARGAS DE OLIVEIRA 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090111806239APR 
 
Espécie e número no STJ:  
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO. 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 602 
 
Pesquisador: ETIANE VARGAS DE OLIVEIRA 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090410035295APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 8826 / DF (2011/0102906-3) autuado em 
16/05/2011 
 
Recorrente     (  X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 603 
 
Pesquisador: ETIANE VARGAS DE OLIVEIRA 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080111796104APR 
 
Espécie e número no STJ: HC nº 145736 / DF (2009/0167190-6) autuado em 
24/08/2009 
 
Recorrente     (  X    ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
Outras hipóteses 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de umprimento 
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:  
 HABEAS CORPUS Nº 145.736 - DF (2009/0167190-6) - LIMINAR INDEFERIDA. 
HABEAS CORPUS Nº 145.736 - DF (2009/0167190-6) - "Ante o exposto, concedo o 
habeas corpus para garantir ao paciente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em 
julgado da condenação." 
HABEAS CORPUS Nº 164.181 - DF (2010/0038343-6) - "Não há pedido de liminar." 

HABEAS CORPUS Nº 164.181 - DF (2010/0038343-6) - "Ante o exposto, com 
fundamento no artigo 34, XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, 

nego seguimento ao presente habeas corpus."



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 604 
 
Pesquisador: ETIANE VARGAS DE OLIVEIRA 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080111241638APR 
 
Espécie e número no STJ:  
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO. 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 605 
 
Pesquisador: ETIANE VARGAS DE OLIVEIRA 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20081010078035APR 
 
Espécie e número no STJ:  
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO. 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 606 
 
Pesquisador: ETIANE VARGAS DE OLIVEIRA 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090410018285APR 
 
Espécie e número no STJ:  
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: NENNHUM REGISTRO ENCONTRADO. 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 607 
 
Pesquisador: ETIANE VARGAS DE OLIVEIRA 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050710268428APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 341111 / DF (2013/0172531-6) autuado em 
03/06/2013 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante:  
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 341.111 - DF (2013/0172531-6) - 

NÃO CONHECIDO. EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 
341.111 - DF (2013/0172531-6) - REJEITADOS.



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 608 
 
Pesquisador: ETIANE VARGAS DE OLIVEIRA 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060710273495APR 
 
Espécie e número no STJ:  
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 

Outra observação relevante: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO.



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 609 
 
Pesquisador: ETIANE VARGAS DE OLIVEIRA 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060910000870APR 
 
Espécie e número no STJ:  
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO.  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 610 
 
Pesquisador: ETIANE VARGAS DE OLIVEIRA 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070310365192APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 19319 / DF (2011/0150104-1) autuado em 
30/06/2011 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
 
(    X    ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante:  
"Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade do agravante pela prescrição da 
pretensão punitiva do Estado, dando por prejudicada a apreciação do agravo em recurso 
especial." 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 611 
 
Pesquisador: Nadine Calazans e Silva 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090111504540 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 13797 / DF (2011/0127799-0) 
 
Recorrente     (   x   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  x   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   x  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
  



 
Ficha Pesquisa 

Número na lista: 612 
 
Pesquisador: Nadine Calazans e Silva 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20020910090323 
 
Espécie e número no STJ: HC nº 200656 / DF (2011/0058235-7) 
 
Recorrente     (   x   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   x  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   x  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
(       ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante:  
  
Julgado prejudicado o writ porque Em decisão datada de 16/11/2012, o Juízo da Vara de 
Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal declarou extinta a 
punibilidade do ora paciente nos termos do art. 107, IV, 109, 110, caput, e 112, I, todos 
do Código Penal. 
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 613 
 
Pesquisador: Nadine Calazans e Silva 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20030110849578 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1247428 / DF (2011/0082380-6) 
 
Recorrente     (   x   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   x  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   x  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 614 
 
Pesquisador: Nadine Calazans e Silva 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050310202296 
 
Espécie e número no STJ: nenhum registro encontrado 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Possibilidade de se tratar de processo em segredo de 
justiça. 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 615 
 
Pesquisador: Nadine Calazans e Silva 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060710148876 
 
Espécie e número no STJ: nenhum registro encontrado 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Possibilidade de se tratar de processo em segredo de 
justiça. 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 616 
 
Pesquisador: Nadine Calazans e Silva 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070110815516 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 6220 / DF (2011/0087383-8) 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    x   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   x  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  x   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 617 
 
Pesquisador: Nadine Calazans e Silva 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070310180086 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 17176 / DF (2011/0141869-4) 
 
Recorrente     (    x  ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  x   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   x  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 618 
 
Pesquisador: Nadine Calazans e Silva 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090310217728 
 
Espécie e número no STJ: HC nº 198012 / DF (2011/0035061-1) 
 
Recorrente     (    x  ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   x  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  x   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 619 
 
Pesquisador: Nadine Calazans e Silva 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20010610040854 
 
Espécie e número no STJ: nenhum registro encontrado 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: ossibilidade de se tratar de processo em segredo de 
justiça. 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 620 
 
Pesquisador: Nadine Calazans e Silva 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060710266783 
 
Espécie e número no STJ: nenhum registro encontrado 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
Possibilidade de se tratar de processo em segredo de justiça. 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 621 
 
Pesquisador: Nadine Calazans e Silva 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080610126277 
 
Espécie e número no STJ: nenhum registro encontrado 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante:  
Possibilidade de se tratar de processo em segredo de justiça. 
 
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 622 
 
Pesquisador: Nadine Calazans e Silva 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050110720034 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 19219 / DF (2011/0149893-4) 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    x   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  x   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(  x   ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) 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:  
 
Opostos embargos de declaração - EAREsp nº 19219 / DF (2014/0060490-9) – 
indeferido por ausência de previsibilidade (Incidência da Súmula 315/STJ). Interposto 
Agravo regimental, improvido. Remetido ao STF em grau de recurso. 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 623 
 
Pesquisador: Nadine Calazans e Silva 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090111123665 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1245129 / DF (2011/0069141-6) 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    x   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  x   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(   x  ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (   x  ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
(     ) 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 parcial provimento ao recurso para, mantida a condenação, reformar o acórdão 
impugnado, a fim de estabelecer, desde já, o regime inicial aberto, substituindo, ainda, a 
pena reclusiva por duas sanções restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo 
das Execuções, em face das peculiaridades do caso. 
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 624 
 
Pesquisador: Nadine Calazans e Silva 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040910085943 
 
Espécie e número no STJ: HC nº 178528 / DF (2010/0124794-5) 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    x   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   x  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   x  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 625 
 
Pesquisador: Nadine Calazans e Silva 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050510054978 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 326206 / DF (2013/0131918-7) 
 
Recorrente     (   x   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   x  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(   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 Pesquisa 
Número na lista: 626 
 
Pesquisador: Nadine Calazans e Silva 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070710383059 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 13728 / DF (2011/0127826-6) 
 
Recorrente     (   x   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   x  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(  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 Pesquisa 
Número na lista: 627 
 
Pesquisador: Nadine Calazans e Silva 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080111520124 
 
Espécie e número no STJ: nenhum registro encontrado 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante:  
Possibilidade de ser tratar de processo em segredo de justiça. 
 
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 628 
 
Pesquisador: Nadine Calazans e Silva 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080710003077 
 
Espécie e número no STJ: nenhum registro encontrado 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante:  
 
Possibilidade de se tratar de processo em segredo de justiça. 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 629 
 
Pesquisador: Nadine Calazans e Silva 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110066220 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 20624 / DF (2011/0151665-7) 
 
Recorrente     (   x   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   x  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  x   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 630 
 
Pesquisador: Nadine Calazans e Silva 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110291145 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 32513 / DF (2011/0190341-1) 
 
Recorrente     (   x   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  x   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   x  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Houve AgReg e depois RE e depois AgReg no RE. 
Todos negados. 
  
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 631 
 
Pesquisador: Yanes Regina de Oliveira 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080111085478APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 19740 / DF (2011/0150875-7) autuado em 
01/07/2011 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: ( X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 632 
 
Pesquisador: YANES REGINA DE OLIVEIRA 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110119345APR 
 
Espécie e número no STJ:  
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO. 



 Ficha Pesquisa 
Número na lista: 633 
 
Pesquisador: YANES REGINA DE OLIVEIRA 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040510000739APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1259104 / DF (2011/0140215-6) autuado em 
21/06/2011 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 634 
 
Pesquisador: YANES REGINA DE OLIVEIRA 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050510089125APR 
 
Espécie e número no STJ:  
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: NÃO HÁ REGISTRO 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 635 
 
Pesquisador: YANES REGINA DE OLIVEIRA 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060110704234APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 25062 / DF (2011/0169293-8) autuado em 
21/07/2011 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (  X    ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: ( X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
AREsp 25062(2011/0169293-8 - 25/08/2011) 
AgRg no AREsp 25062(2011/0169293-8 de 03/02/2012) - não conhecidos. 
EDcl no AgRg no AREsp 25062(2011/0169293-8 de 27/04/2012) - rejeitados. 
 
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 636 
 
Pesquisador: YANES REGINA DE OLIVEIRA 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110439449APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp 13729(2011/0127843-2 - 30/06/2011) 
 
Recorrente     (   X  ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 637 
 
Pesquisador: YANES REGINA DE OLIVEIRA 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090210002955APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 14463 / DF (2011/0129968-6) autuado em 
08/06/2011 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 638 
 
Pesquisador: YANES REGINA DE OLIVEIRA 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070410084284APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 17620 / DF (2011/0141017-0) autuado em 
22/06/2011 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(  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:  
AREsp 17620(2011/0141017-0 - 22/04/2016)  - " À vista do exposto, conheço do 
agravo para, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 253, parágrafo único, 
II, "a", do RISTJ, não conhecer do recurso especial." 
AgRg no AREsp 17620(2011/0141017-0 de 06/06/2016) - NEGADO. 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 639 
 
Pesquisador: YANES REGINA DE OLIVEIRA 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080910231478APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp 32689(2011/0190784-3 - 14/09/2011) 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X    ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    ( X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 640 
 
Pesquisador: YANES REGINA DE OLIVEIRA 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110317932APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 54964 / DF (2011/0227349-8) autuado em 
13/09/2011 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X    ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: ( X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(  X  ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) 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:  
 AREsp nº 54964 / DF (2011/0227349-8) a-Ante o exposto, com fulcro no art. 544, § 4.º, 
inciso II, alínea a, do Código de Processo Civil (conforme alteração inserta pela Lei n.º 
12.322/2010), c.c. o art. 3.º, do Código de Processo Penal, CONHEÇO do agravo e 
NEGO-LHE PROVIMENTO. 
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 641 
 
Pesquisador: YANES REGINA DE OLIVEIRA 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090111348679APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 15128 / DF (2011/0133327-4) autuado em 
10/06/2011 
 
Recorrente     (  X    ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
Outras hipóteses 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
 AREsp nº 15128 / DF (2011/0133327-4)  
HC 242513(2012/0099012-0 de 26/03/2013) - "..., por unanimidade, não conheceu do 
habeas corpus, mas, concedeu a ordem de ofício, nos termos do voto da Sra. Ministra 
Relatora."..."uRE no HC 242513(2012/0099012-0 - 03/06/2013) - NÃO ADMITIDO 
ARE no RE no HC 242513(2012/0099012-0 - 17/06/2013)"...Intime-se a parte agravada 
para oferecer resposta, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do § 2.º, do art. 544, do 
Código de Processo Civil. Após, encaminhem-se os autos ao Supremo Tribunal 
Federal..." 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 642 
 
Pesquisador: YANES REGINA DE OLIVEIRA 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060110367147APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 8190 / DF (2011/0098236-4) autuado em 
10/05/2011 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
(   X   ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante:  
 AREsp 8190(2011/0098236-4 - 25/04/2012) - NÃO CONHECIDO. 
AgRg no AREsp 8190(2011/0098236-4 - 03/04/2014) - "Ante o exposto, dou 
provimento ao agravo regimental, para tornar sem efeito a decisão de fls. 357/359 e, ato 
contínuo, por ser matéria de ordem pública, que deve ser reconhecida em qualquer fase 
processual, declarar, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na ação 
penal e, por consequência, a extinção da punibilidade dos crimes atribuídos ao 
agravante." 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 643 
 
Pesquisador: YANES REGINA DE OLIVEIRA 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040111026169APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1252975 / DF (2011/0107278-2) autuado em 
24/05/2011 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 644 
 
Pesquisador: YANES REGINA DE OLIVEIRA 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040910017604APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1248629 / DF (2011/0089596-5) autuado em 
28/04/2011 
 
Recorrente     ( X  ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
AREsp 532027(2014/0148540-3 - 24/06/2015) - PROVIMENTO NEGADO. 
AgRg no AREsp 532027(2014/0148540-3 de 20/08/2015) - PROVIMENTO NEGADO. 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 645 
 
Pesquisador: YANES REGINA DE OLIVEIRA 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050111158300APR 
 
Espécie e número no STJ:  
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: NÃO HÁ REGISTRO 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 646 
 
Pesquisador: YANES REGINA DE OLIVEIRA 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060111103347APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1248566 / DF (2011/0089550-0) autuado em 
28/04/2011 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante:  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 647 
 
Pesquisador: YANES REGINA DE OLIVEIRA 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070110805162APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1297849 / DF (2011/0158138-0) autuado em 
11/07/2011 
 
Recorrente     ( X  ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(   X  ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(    ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
Outras hipóteses 
 
(     ) 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:  
 REsp 1297849(2011/0158138-0 - 11/02/2014) - Isto posto, reconheço, de ofício, o 
implemento da prescrição da pretensão punitiva estatal, pela pena aplicada em concreto, 
e DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de FERNANDA FLÁVIA DE 
ALMEIDA, nos termos dos arts. 61 do Código de Processo Penal e 107, IV, do Código 
Penal, decretando a carência superveniente do interesse recursal, nos termos dos arts. 
267, inciso VI, do Código de Processo Civil, combinado com o 3º, do Código de 
Processo Penal. 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 648 
 
Pesquisador: YANES REGINA DE OLIVEIRA 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110002174APR 
 
Espécie e número no STJ:  
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO. 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 649 
 
Pesquisador: YANES REGINA DE OLIVEIRA 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110395557APR 
 
Espécie e número no STJ:  
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO. 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 650 
 
Pesquisador: YANES REGINA DE OLIVEIRA 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110560949APR 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum registro encontrado 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO. 



Fichas Pesquisas ns. 651 a 684 
Número na lista: 651 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 19990710147110APR 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum registro encontrado 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (      ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Fichas Pesquisas ns.  
Número na lista: 652 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20010110251870APR 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum registro encontrado 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (      ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Fichas Pesquisas ns.  
Número na lista: 653 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20010110482207APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1323852 / DF - Ag nº 1325373 / DF - Ag nº 1332707 
/ DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (      ) Não admitido/ Negado seguimento 

 Prejudicado pela prescrição 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
** Prejudicado, pois foi reconhecida prescrição 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) 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: Três agravos contra o mesmo acórdão por réus 
diferentes. O Ag nº 1332707 / DF foi considerado intempestivo e os dois outros foram 
recebidos. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO PARA TODOS OS RÉUS.  



Fichas Pesquisas ns.  
Número na lista: 654 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20010110482207APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1224905 / DF (refere-se aos ARESPs anteriores) 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) 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: Condenação por quadrilha, estelionato e trafico de 
influência. Declaro, portanto, a extinção da punibilidade dos recorrentes em razão da 
configuração da prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal, restando 
prejudicado o exame dos seus recursos especiais (art. 34, XI do RISTJ). 
 



 
Fichas Pesquisas ns.  

Número na lista: 655 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20010510066813APR 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum registro encontrado 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (      ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante: Provável sigilo. 



 
Fichas Pesquisas ns.  

Número na lista: 656 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20020110710682APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1317387 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X    ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
utra observação relevante:  



Fichas Pesquisas ns.  
Número na lista: 657 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20020310171007APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1323850 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(   X  ) Admitido         (      ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
**Prejudicado pela morte do recorrente 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) 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: **Prejudicado pela morte do recorrente 
 



Fichas Pesquisas ns.  
Número na lista: 658 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20020710013169APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 25966 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X    ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
Outra observação relevante: Foi interposto AgRG, RE, ED, novo RE, AgRg, novo RE 
e outro RE e outro AgRG. TODOS NEGADOS.  
 



Fichas Pesquisas ns.  
Número na lista: 659 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20030110584007APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1374116 / D 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (      ) Não admitido/ Negado seguimento 

 Prejudicado pela prescrição 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
*Prejudicado pela prescrição 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) 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:  
 



Fichas Pesquisas ns.  
Número na lista: 660 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20030110714739APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1313751 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) 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: Julgado prejudicado pela prescrição reconhecida 
 



Fichas Pesquisas ns.  
Número na lista: 661 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20030111022498APR 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum registro encontrado 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (      ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Fichas Pesquisas ns.  
Número na lista: 662 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20030310217835APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 18266 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) 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: Admitido para reconhecer a prescrição pela contagem do 
prazo prescricional pela metade (art. 115, CP) 
 



Fichas Pesquisas ns.  
Número na lista: 663 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20030910141302APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1317013 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



 
Fichas Pesquisas ns.  

Número na lista: 664 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040110415130APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 17064 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) 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: reconhecida a prescrição intercorrente de ofício. 



Fichas Pesquisas ns.  
Número na lista: 665 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040110531025APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1340990 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Fichas Pesquisas ns.  
Número na lista: 666 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT):  20040110553949APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1325385 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (    X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Fichas Pesquisas ns.  
Número na lista: 667 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040310007465APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1291882 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(   X  ) Admitido         (      ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) 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 AgRg negado.  



 
Fichas Pesquisas ns.  

Número na lista: 668 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040310099985APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1312001 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (    X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Houve AgRG negado.  



Fichas Pesquisas ns.  
Número na lista: 669 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040310237788APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1358904 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Fichas Pesquisas ns.  
Número na lista: 670 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040510020860APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1375158 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (    X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Fichas Pesquisas ns.  
Número na lista: 671 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070710054994APR 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum registro encontrado 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (      ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Provável sigilo decretado 



Fichas Pesquisas ns.  
Número na lista: 672 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040510042828APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 47760 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Fichas Pesquisas ns.  
Número na lista: 673 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040710066434APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 16135 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Houve AgRg também negado.  



Fichas Pesquisas ns.  
Número na lista: 674 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20041010008719APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1368393 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(   X  ) Admitido         (      ) Não admitido/ Negado seguimento 
* Houve AgRg e reconsideração por outro relator 
 
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: Houve diminuição nas penas de corrupção passiva e 
falsidade ideológica e foi reconhecida a prescrição de ofício. 



Fichas Pesquisas ns.  
Número na lista: 675 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050110221347APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1311990 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Fichas Pesquisas ns.  
Número na lista: 676 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050110431588APR 
 
Espécie e número no STJ: HABEAS CORPUS Nº 99.596 - DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (      ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
 
REGISTRO ERRADO NÃO SE TRATAVA DE AGRAVO OU RESP 



Fichas Pesquisas ns.  
Número na lista: 677 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050110588310APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1351246 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Fichas Pesquisas ns.  
Número na lista: 678 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050110720034APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 19219 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Houve AgRg negado. Houve Embargos de Divergência 
negado. Houve AgRg nos Embargos de Divergência negado.  
 



Fichas Pesquisas ns.  
 

Número na lista: 679 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050111102225APR 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum registro encontrado 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (      ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Provável sigilo 



Fichas Pesquisas ns.  
Número na lista: 680 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050111405464APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 18695 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
* Houve RESP por outro réu REsp nº 1357401 / DF 
 
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: O recurso foi inicialmente distribuído ao Ministro Marco 
Aurélio Bellizze em 5/12/2012. Posteriormente, foi atribuído ao Ministro Gilson Dipp, ao 
Ministro Walter de Almeida Guilherme (Desembargador Convocado do TJ/SP), ao Ministro 
Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), vindo a minha relatoria em 
27/5/2015. O processo chegou ao STJ no início de 2012 e foi analisado por um ministro 
apenas em 16/05/2016, reconhecendo a prescrição de crimes contra a licitação.  



Fichas Pesquisas ns.  
Número na lista: 681 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050510056813APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 304157 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Fichas Pesquisas ns.  
Número na lista: 682 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): REPETIU O ANTERIOR NA LISTA 
 
Espécie e número no STJ:  
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (      ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: REPETIU O NUMERO DA APELAÇÃO da FICHA 
682 
 



Fichas Pesquisas ns.  
Número na lista: 683 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
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 
 
(     ) 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:  



Fichas Pesquisas ns.  
Número na lista: 684 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050710079600APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1358895 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Fichas Pesquisas ns.  
Número na lista: 685 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050710185912APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1319465 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Houve RE negado.  



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 686 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050710207219APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 18567 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(       ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
 
 
 
 
 
 

 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 687 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050710262942APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1332825 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(       ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Ficha Pesquisa 

Número na lista: 688 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050910006777APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 19054 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X  ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 

 Prejudicado pela prescrição 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) 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.  
 
Outras observações relevantes: Houve AgRg do MPDFT e reversão do julgado, 
afirmando prescrição. Primeiro julgamento no STJ apenas em fevereiro de 2015. 
 
 
 

 



 
Ficha Pesquisa 

Número na lista: 689 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20051010010760APR 
 
Espécie e número no STJ: Registro não encontrado 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(       ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outras observações relevantes: Processo com possível sigilo decretado.   
 
 
 
 
 



 
Ficha Pesquisa 

Número na lista: 690 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060110367147APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 8190 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) 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: Após negativa do AREsp, houve agravo regimental em 
que foi reconhecida a prescrição.  
 
 
 

 



 
Ficha Pesquisa 

 
Número na lista: 691 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060110593650APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1357500 / DF  
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(       ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Após a negativa do AREsp, houve AgRg negado, então 
houve interposição de ED no AgRg no AREsp, igualmente, negado, então houve 
interposição de RE no ED no AgRG no AREsp, também negado e finalmente um 
Agravo no RE no ED no AgRG no AREsp indeferido liminarmente.  
 



 
Ficha Pesquisa 

Número na lista: 692 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060110725624APR 
 
Espécie e número no STJ: Registro não encontrado 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(       ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Processo com possível sigilo. 
 
 
 
 

 



 
Ficha Pesquisa 

Número na lista: 693 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060110870583APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1340976 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(       ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
 
 

 
 
 



 
Ficha Pesquisa 

Número na lista: 694 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060110902075APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1292382 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(       ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Também houve AREsp por parte do MPDFT, mas que 
também foi negado. O réu apresentou AgRg que igualmente foi negado.  
 
 
 
 



 
 

Ficha Pesquisa 
Número na lista: 695 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060111266263APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 61458 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(       ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Houve AgRg negado. Houve RE negado. Houve ARE 
negado liminarmente. Houve AgRg no ARE negado. Houve PET informando sobre 
Reclamação apresentada no STF, requerendo a suspensão do Processo, negado. 
Determinada a baixa para o TJDFT.  
 



 
Ficha Pesquisa 

Número na lista: 696 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060111291398APR 
 
Espécie e número no STJ: HC nº 151124 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(       ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Possível erro de registro pelo setor administrativo do 
TJDFT.  
 
 
 
 



 
Ficha Pesquisa 

Número na lista: 697 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060310008054APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 47876 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X  ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(       ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Houve AgRg e ED no AgRg ambos negados. Houve 
ainda Embargos de Divergência no ED no AgRG também indeferidos, então ocorreu 
ED no EDiv no AgRg também negado. Então, houve um AgRg no ED indeferido 
liminarmente, também negado e igualmente RE no AgRg no EDiv no Ed no AgRg no 
AREsp indeferido liminarmente.  
 



 
Ficha Pesquisa 

Número na lista: 698 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060310058918APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 14091 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (    X  ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(       ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: 
 
 
 
 
 



 
Ficha Pesquisa 

Número na lista: 699 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060510018725APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1332981 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(       ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Recorrente advogando em causa própria 
 
 
 
 
 



 
Ficha Pesquisa 

Número na lista: 700 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060710143549APR 
 
Espécie e número no STJ:  
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(  X   ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 

 Prejudicado pela prescrição 
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: Foi reconhecida a prescrição de parte dos crimes (injúria 
e difamação). 
 
 
 
 



 
Ficha Pesquisa 

Número na lista: 701 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070110090814APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 22799 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(       ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Houve AgRg negado. ED no AgRg negado. Novos ED 
nos ED no AgRg negado. Reconheceu o abuso do direito e determinou o imediato 
cumprimento da sentença.  
 
 

 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 702 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070110207245APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 7670 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) 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 julgado prejudicado o AREsp, pois declarada a 
prescrição.  
 
 
 
 
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 703 
 
Pesquisador: José Carlos Freitas Junior  
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070110361313APR 
 
Espécie e número no STJ: ARESP 18902/DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(       ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
 
 
 
 
 

 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 704 
 
Pesquisador: JCFJ 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070110536355APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag n. 1373033/DF  
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(       ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
 
 
 
 
 

 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 705 
 
Pesquisador: JSFJ 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070110624250APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag n. 1357894/DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(   X  ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) 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 AgR improvido.  
 
 
 
 
 

 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 706 
 
Pesquisador: JCFJ 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070110815516APR 
 
Espécie e número no STJ: ARESP n. 6220/DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(       ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Houve AgR improvido.  
 
 
 
 
 

 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 707 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070110817722APR 
 
Espécie e número no STJ: ARESP 5047/DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (  X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(       ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
 
 
 
 
 

 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 708 
 
Pesquisador: JCFJ 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070111250172APR 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum registro encontrado 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (     ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(       ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
 
 
 
 
 

 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 709 
 
Pesquisador: JCFJ 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070111369486APR 
 
Espécie e número no STJ: HC 96652/DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(       ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Equívoco na numeração, pois trata de HABEAS 
CORPUS 
 
 
 
 
 



 
Ficha Pesquisa 

Número na lista: 710 
 
Pesquisador: JCFJ 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070111411748APR 
 
Espécie e número no STJ: ARESP 22660/DF 
 
Recorrente     (    X  ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(   X  ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (   X  ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
(     ) 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 privilegiado admite regime inicial semi aberto ou 
aberto.  
 
 
 
 



 
Ficha Pesquisa 

Número na lista: 711 
 
Pesquisador: JCFJ 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070111467960APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag n. 1350654/DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(   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 Pesquisa 

Número na lista: 712 
 
Pesquisador: JCFJ 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070111516496APR 
 
Espécie e número no STJ:  
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(   X  ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 

 Prejudicado pela prescrição 
 
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: 
 
(    X   ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Processo por tráfico de drogas. Uma das rés 
condenadas por tráfico privilegiado era menor de 21 anos e foi reconhecida a 
prescrição. Outros dois réus apresentaram AgR, mas não foram conhecidos.  
 
 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 713 (idem anterior) 
 
Pesquisador: JCFJ 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070111516496APR 
 
Espécie e número no STJ: ARESP 7434/DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(       ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
 
 
 
 
 

 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 714 (idem anterior) 
 
Pesquisador: JCFJ 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070111516496APR 
 
Espécie e número no STJ: ARESP 7434/DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(       ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
 
 
 
 
 

 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 715 (igual fichas 712, 713 e 714) 
 
Pesquisador: JCFJ 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070111516496APR 
 
Espécie e número no STJ: ARESP 7434/DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(       ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
 
 
 
 
 

 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 716 
 
Pesquisador: JCFJ 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070310023194APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag n. 1325932/DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(       ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
 
 
 
 
 

 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 717 
 
Pesquisador: JCFJ 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070310274247APR 
 
Espécie e número no STJ: ARESP 38511/DF 
 
Recorrente     (    X  ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   X  ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(   X  ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) 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 Pesquisa 
Número na lista: 718 
 
Pesquisador: JCFJ 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070410023026APR 
 
Espécie e número no STJ:  
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   X   ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  X   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(       ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
 
 
 
 
 

 



Ficha Pesquisa 
Número na lista: 719 
 
Pesquisador: JCFJ 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070410105568APR 
 
Espécie e número no STJ: ARESP n 48243/DF 
 
Recorrente     (    X  ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(  X   ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) 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 Pesquisa 
Número na lista: 720 
 
Pesquisador: JCFJ 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070710007668APR 
 
Espécie e número no STJ: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (      ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (     ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(       ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Processo sigiloso provavelmente 
 
 
 
 
 
 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 721 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070710008679APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1348483 / 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: 722 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070710083199APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1357520 / 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: 723 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070710104802APR 
 
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: 724 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070710111514APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 14398 / 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: 725 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080110001108APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 41 / 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: 726 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080110030928APR 
 
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: 727 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080110033719APR 
 
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: 728 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080110356759APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1374127 / 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: 729 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080110502493APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1325371 / 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 AgR negado e ED no AgR negado.  



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 730 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080110603614APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 16933 / 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: 731 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080110889017APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1357510 / 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: 732 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080111130563APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 16156 / 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: 733 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080111430899APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 62458 / 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 
 
(  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: Parcial provimento para dois recorrentes. Negado 
seguimento para um terceiro recorrente. Decisão monocrática. 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 734 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080111430899APR 
 
Espécie e número no STJ: Repete o número 733 
 
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: 735 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080111430899APR 
 
Espécie e número no STJ: Repete o anterior  
 
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: 736 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080111452744APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 8630 / 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: Decisão monocrática 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 737 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080150180310APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1319156 / 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: 738 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080250004820APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 21883 / 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: AgR negado.  



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 739 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080310112813APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1374136 / 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: 740 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080350055633APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 21017 / 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: 741 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080350128746APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 9973 / 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 AgR negado.  



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 742 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080710097504APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1317011 / 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: 743 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080810082243APR 
 
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: 744 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20081010011316APR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1313010 / 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: 745 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110112455APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 29397 / 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 AgR negado. RE negado. Agravo no RE 
negado e AgR no Agravo no RE sem julgamento até o momento.  



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 746 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110957424APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 54172 / 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: 747 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090111166724APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 18778 / 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: 748 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090410003287APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 23803 / 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: 749 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090410024099APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 18279 / 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 AgR negado. ED negado.  



 
Ficha de Pesquisa 

Número na lista: 750 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090610088140APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 308166 / DF 
 
Recorrente     (   x   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (  x   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 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: 751 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090710032276APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 344081 / 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 AgR negado. ED negado. RE negado. ARE 
processado e encaminhado para o STF.  



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 752 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090710032276APR 
 
Espécie e número no STJ: Mesmo da ficha 751 
 
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 do 751 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 753 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20091010035882APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 20555 / 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 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: 754 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20091010098349APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 34273 / 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: 755 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20100510075606APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 24877 / 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: 756 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 19990110629127EIR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1374772 / 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 AgR negado. RE negado e Agravo no RE 
negado.   



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 757 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 19990110629127EIR 
 
Espécie e número no STJ: Mesmo número do anterior 
 
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: 758 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20020111095344EIR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1329928 / 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: 759 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040710043256EIR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1319534 / 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: 760 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040710043256EIR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 180595 / 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: 761 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070110070523EIR 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1357515 / 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: Tráfico privilegiado. Adoção de entendimento do STF 
pela possibilidade de aplicação de regime inicial e substituição da pena privativa 
de liberdade por restritiva de direitos.  

 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 762 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070111381007EIR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 11931 / 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 AgR negado.  



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 763 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080150191031EIR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1322991 / 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: Tribunal do Júri. Leitura de Quesito Nulidade da 
inserção da qualificadora. Não se tratava de sentença condenatória 

 



Ficha de Pesquisa 
Número na lista: 764 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090310160394EIR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 49609 / 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: 765 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090020157246INP 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1329789 / 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: 766 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050110778897RSE 
 
Espécie e número no STJ: Ag nº 1374121 / 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: 767 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060710174600RSE 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 28538 / 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: 768 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060710174600RSE 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 585699 / 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: 769 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20091010055360RSE 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 30895 / 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: 
 


