
Ficha Pesquisa / Sobrestado RESP (1651 a 1890) 
 

Número na lista: 1651 (paradigma)  
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 19990710010172APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 317368 / 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 / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1652 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050710093804RES 
 
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 provavelmente.  
 
 
 
 
 



Ficha Pesquisa / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1653 (paradigma) 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060111240792RES 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1484186 / 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: prescrição reconhecida 
 

Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(    X    ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Furto simples de veículo. Condenação de 1a 2m. 
Prescrição superveniente reconhecida. Julgado apenas em novembro de 2016. Recurso 
paradigma. Tema: compensação entre reincidência e confissão.  
 
 



Ficha Pesquisa / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1654 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20071010026902RES 
 
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 / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1655 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080110483703RES 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1475024 / 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) 
 
(   X  ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(   X  ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Compensação entre reincidência e confissão. Reduzida a 
pena para 5ª 4m sem alteração de regime.  
 
 
 
 



 
Ficha Pesquisa / Sobrestado RESP 

 
Número na lista: 1656 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080750118904RES 
 
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: Sobrestado 
 
 
 
 



 
Ficha Pesquisa / Sobrestado RESP 

 
Número na lista: 1657 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20030910114888RES 
 
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: Sobrestado 
 
 
 
 



Ficha Pesquisa / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1658 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060110338717RES 
 
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: Sobrestado 
 
 
 
 
 



Ficha Pesquisa / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1659 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090410043024RES 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum 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: Sobrestado 
 
 
 
 
 



Ficha Pesquisa / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1660 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080111441749RES 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum 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: Sobrestado 
 
 
 
 
 



Ficha Pesquisa / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1661 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060110786095RES 
  
Espécie e número no STJ: Nenhum 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: Sobrestado 
 
 
 
 
 



Ficha Pesquisa / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1662 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070910028459RSE 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 635968 / 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 / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1663 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110407465RES 
 
Espécie e número no STJ: HC nº 166328 / DF 

 Inserido na lista equivocadamente. 
 

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 / Sobrestado RESP 

 
Número na lista: 1664 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070610131274RES 
 
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: Sobrestado provavelmente 
 
 
 
 



 
Ficha Pesquisa / Sobrestado RESP 

 
Número na lista: 1665 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080110060658RES 
 
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: Sobrestado provavelmente.  
 
 
 
 



 
Ficha Pesquisa / Sobrestado RESP 

 
Número na lista: 1666 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20020310020402RES 
 
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 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos 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 / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1667 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - úmero de origem (TJDFT): 20020710150934RES 
 
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 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos 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 / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1668 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070111082254RES 
 
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: Sobrestamento 
 
 
 
 
 



Ficha Pesquisa / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1669 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20071010009259RES 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 375770 / 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 / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1670 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060910204294RES 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 655856 / 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 / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1671 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080410039040RES 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1472128 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (     ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
Presidência 
 
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: Recurso Especial Repetitivo n.º 1.341.370/MT . Reconheceu-se a 
compensação para reduzir a pena para 2 anos de reclusão, mantidos os demais termos.  
 
 
 



Ficha Pesquisa / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1672 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050910067832RES 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1452932 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (     ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (  X   ) 5ª Turma Criminal    (   .  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(     ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 

 Julgado prejudicado pela prescrição 
 

Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(     X   ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Condenado por receptação pena de 1 a 6 m, reconhecida 
a prescrição intercorrente.  
 
 
 



Ficha Pesquisa / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1673 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050110362800RES 
 
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 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos 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 / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1674 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050110481334RES 
 
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 / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1675 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070710368778RES 
 
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 / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1676 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110036219RES 
 
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 / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1677 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20010710134439RES 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 361649 / 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 / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1678 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050710207042RES 
 
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 / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1679 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080110219635RES 
 
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 / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1680 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070310306085RES 
 
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 / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1681 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110311723RES 
 
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 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
Houve AgRg rejeitado.  
 
 
 
 



Ficha Pesquisa / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1682 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060810070072RES 
 
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 / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1683 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110350894RES 
 
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 / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1684 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20020710144044RES 
 
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 / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1685 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080710158816RES 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1459281 / 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         (  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: A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, após o julgamento 
do EREsp n.º 1.154.752/RS, pacificou o entendimento no sentido a inexistência de preponderância entre a 
agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a teor do art. 67 do Código Penal, pelo 
que é cabível a compensação dessas circunstâncias. 
 
 



Ficha Pesquisa / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1686 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20020710168112RES 
 
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 / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1687 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070810097983RES 
 
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 / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1688 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050710210748RES 
 
Espécie e número no STJ:  REsp nº 1615537 / 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: Aplicação da súmula 444 do STJ e da lei 12850/13 que 
reduziu a causa de aumento por quadrilha armada do dobro para metade. Pena de 3 a 6 
m reduzida para 1 a 10 e 15 d. Não houve menção à eventual alteração de regime.  
 
 
 



Ficha Pesquisa / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1689 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080111280830RES 
 
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 / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1690 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090310224190RES 
 
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 / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1691 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040510042563RES 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 295958 / 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 / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1692 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040710110092RES 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 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: Houve AgRg negado. 
 
 
 
 
 



Ficha Pesquisa / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1693 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070210028278RES 
 
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 / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1694 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090410028864RES 
 
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 / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1695 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090410037934RES 
 
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 / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1696 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040710123093RES 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 305743 / 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: Condenação por receptação a 1 anos de reclusão. 
Reconhecida a prescrição intercorrente.  
 
 



Ficha Pesquisa / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1697 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070111371754RES 
 
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 / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1698 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060110238574RES 
 
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 
 
(     ) Admitido         (  X   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos 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 / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1699 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT):  20090410021355RES 
 
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 / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1700 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080111408748RES 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 319522 / 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 / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1701 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080710124177RES 
 
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 / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1702 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070111572683RES 
 
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 / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1703 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040310231948RES 
 
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 / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1704 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 19990710010172RES 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 317368 / 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 / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1705 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070111335423RES 
 
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 / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1706 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080710096864RES 
 
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 / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1707 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20030110861613RES 
 
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 
 
(     ) Admitido         (   X  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos 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 / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1708 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060110635884RES 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1452688 / DF 
 
Recorrente     (   X   ) Defensoria Pública                  (     ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   X  ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade 
 
(   X  ) Admitido         (     ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (   X  ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(   X  ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Compensação entre reincidência e confissão. Pena 
reduzida para 1ano e 8meses 
 
 
 
 



 
Ficha Pesquisa / Sobrestado RESP 

 
Número na lista: 1709 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080810093786RES 
 
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 / Sobrestado RESP 

 
Número na lista: 1710 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070810104492RES 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1478842 / 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: Compensação entre reincidência e confissão.  
 
 
 
 



 
Ficha Pesquisa / Sobrestado RESP 

 
Número na lista: 1711 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110549859RES 
 
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 / Sobrestado RESP 

 
Número na lista: 1712 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080110179578RES 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum 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:  
 
 
 
 



 
Ficha Pesquisa / Sobrestado RESP 

 
Número na lista: 1713 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080310311263RES 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 307769 / 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: Chegada dos autos e determinação de baixa sem decisão 
sobre o recurso.  
 
 
 



Ficha Pesquisa / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1714 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080111374086RES 
 
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 / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1715 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060111148018RES 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1360254 / 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  
(   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 Pesquisa / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1716 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080410086503RES 
 
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 / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1717 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110615949RES 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1254011 / 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 / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1718 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090310026140RES 
 
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:  
 
 
 
 
 



Ficha Pesquisa / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1719 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080410013177RES 
 
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 / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1720 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080310158175RES 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1448118 / 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:  
 
 
 
 
 



Ficha Pesquisa / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1721 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20030710231748RES 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum 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:  
 
 
 
 
 



Ficha Pesquisa / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1722 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20071010014470RES 
 
Espécie e número no STJ: HC nº 314922 / 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 / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1723 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080111484793RES 
 
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:  
 
 
 
 
 



Ficha Pesquisa / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1724 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040710194406RES 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum 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:  
 
 
 
 
 



Ficha Pesquisa / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1725 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050110833805RES 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum 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:  
 
 
 
 
 



Ficha Pesquisa / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1726 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070710229415RES 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum 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:  
 
 
 
 
 



Ficha Pesquisa / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1727 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080710059980RES 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum 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:  
 
 
 
 
 



Ficha Pesquisa / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1728 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070111256863RES 
 
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 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos 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 / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1729 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050710156904RES 
 
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 / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1730 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080310078684RES 
 
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 / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1731 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080410075227APR 
 
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:  
 
 
 
 
 



Ficha Pesquisa / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1732 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090410035648APR 
 
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:  
 
 
 
 
 



Ficha Pesquisa / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1733 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090610046776APR 
 
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:  
 
 
 
 
 



Ficha Pesquisa / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1734 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050110220498APR 
 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1452399 / 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: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  
 
 
 



Ficha Pesquisa / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1735 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050310157596APR 
 
Espécie e número no STJ: nenhum 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:  
 
 
 
 
 



Ficha Pesquisa / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1736 
 
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 
 
(  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 Pesquisa / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1737 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090710255862APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp 330926 / 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 / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1738 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050110837133EIR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1219381 / DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (     ) Defensor Constituído  

 Observação recurso da acusação 
 
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 / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1739 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060110798702APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1448633 / 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         (   x  ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(  x   ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Pena de 3 anos para 2 anos e 9 meses mantida no mais.  
Decisão monocrática.  
 
 
 
 



 
Ficha Pesquisa / Sobrestado RESP 

 
Número na lista: 1740 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090111397060APR 
 
Espécie e número no STJ: CONSTA HC  
 
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 / Sobrestado RESP 

 
Número na lista: 1741 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20071010014463APR 
 
Espécie e número no STJ: nenhum 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:  
 
 
 
 



 
Ficha Pesquisa / Sobrestado RESP 

 
Número na lista: 1742 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050910116037EIR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 301039 / DF 
 
Recorrente     (   x   ) Defensoria Pública                  (     ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   .  ) 6ª Turma Criminal 

 Decisão da Presidência do STJ 
 
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 / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1743 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070310145369APR 
 
Espécie e número no STJ: RECURSO ESPECIAL Nº 1.441.219 - DF 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (   x  ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   .  ) 6ª Turma Criminal 

 Decisão da presidência  
  

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: 1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a 
compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. 2. 
 
 
 



 
 

Ficha Pesquisa / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1744 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110839767APR 
 
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 / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1745 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20100110113526APR 
 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum 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:  
 
 



 
 
 

Ficha Pesquisa / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1746 
 
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: Houve AgR negado.  
 
 



Ficha Pesquisa / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1747 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040111116263APR 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum 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:  
 
 
 
 
 



Ficha Pesquisa / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1748 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080110077364RSE 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum 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:  
 
 
 
 
 



Ficha Pesquisa / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1749 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20081010079350APR 
 
Espécie e número no STJ: Nenhum 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:  
 
 
 
 
 



Ficha Pesquisa / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1750 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20061010076138APR 
 
Espécie e número no STJ: nenhum 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:  
 
 
 
 
 



Ficha Pesquisa / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1751 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080710032944APR 
 
Espécie e número no STJ: nenhum 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:  
 
 
 
 
 



Ficha Pesquisa / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1752 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060710178268APR 
 
Espécie e número no STJ: nenhum 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:  
 
 
 
 
 



Ficha Pesquisa / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1753 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060110870382APR 
 
Espécie e número no STJ: nenhum 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:  
 
 
 
 
 



Ficha Pesquisa / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1754 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040111177319APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1458809 / 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         (  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:  
 
 
 
 
 



Ficha Pesquisa / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1755 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110669788APR 
 
Espécie e número no STJ: Erro na listagem consta HC 
 
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 / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1756 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080110015097APR 
 
Espécie e número no STJ: nenhum 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:  
 
 
 
 
 



Ficha Pesquisa / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1757 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060710165113APR 
 
Espécie e número no STJ: nenhum 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:  
 
 
 
 
 



Ficha Pesquisa / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1758 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080810109697APR 
 
Espécie e número no STJ: nenhum 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:  
 
 
 
 
 



Ficha Pesquisa / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1759 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050310202296APR 
 
Espécie e número no STJ: nenhum 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:  
 
 
 
 
 



Ficha Pesquisa / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1760 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060110296380APR 
 
Espécie e número no STJ: nenhum 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:  
 
 
 
 
 



Ficha Pesquisa / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1761 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060111281900APR 
 
Espécie e número no STJ: nenhum 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:  
 
 
 
 
 



Ficha Pesquisa / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1762 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20081010081339APR 
 
Espécie e número no STJ: nenhum 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:  
 
 
 
 
 



Ficha Pesquisa / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1763 
 
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 
 
(     ) Admitido         (   x  ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos 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 / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1764 
 
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 / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1765 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080310096295APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 583154 / 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:  
 
 
 
 



Ficha Pesquisa / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1766 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20081010027969APR 
 
Espécie e número no STJ: nenhum 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:  
 
 
 
 
 



Ficha Pesquisa / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1767 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110405507APR 
 
Espécie e número no STJ: sem 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 / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1768 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110594376APR 
 
Espécie e número no STJ: nenhum 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:  
 
 
 
 
 



Ficha Pesquisa / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1769 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090111806239APR 
 
Espécie e número no STJ: nenhum 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:  
 
 
 
 
 



Ficha Pesquisa / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1770 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070111391233APR 
 
Espécie e número no STJ: nenhum 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:  
 
 
 
 
 



Ficha Pesquisa / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1771 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060111287612APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1369652 / 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 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da 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 Pesquisa / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1772 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080111241638APR 
 
Espécie e número no STJ: nenhum 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:  
 
 
 
 
 



Ficha Pesquisa / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1773 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050710268428APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 341111 / 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 negado. Houve ED negado. Houve RE 
negado e ARE negado. 
 
 
 
 



 
Ficha Pesquisa / Sobrestado RESP 

 
Número na lista: 1774 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050710268428APR 
 
Espécie e número no STJ: Erro na listagem repete o número anterior 
 
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 / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1775 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060910000870APR 
 
Espécie e número no STJ: nenhum 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:  
 
 
 
 
 



Ficha Pesquisa / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1776 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20081010078035APR 
 
Espécie e número no STJ: nenhum 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:  
 
 
 
 
 



Ficha Pesquisa / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1777 
 
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 
 
(     ) Admitido         (  x   ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos 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 / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1778 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090410018285APR 
 
Espécie e número no STJ: nenhum 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:  
 
 
 
 
 



Ficha Pesquisa / Sobrestado RESP 
 

Número na lista: 1779 
 
Pesquisador: Barbagalo 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090111277823APR 
 
Espécie e número no STJ: nenhum 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:  
 
 
 
 
 



Ficha de Pesquisa/Sobrestado 
Número na lista: 1780 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080610126277APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1781 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050510054978APR 
 
Espécie e número no STJ: AREsp nº 326206 / 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/Sobrestado 
Número na lista: 1782 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090910016914APR 
 
Espécie e número no STJ: “REsp nº 1439928 / 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/Sobrestado 
Número na lista: 1783 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20000110673112APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1784 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20010110144654EIR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1785 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060710115174APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1786 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060710141406APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1787 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070810034078APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1788 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080110659965APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1789 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080111373942APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1790 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080310077712APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1791 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080910166670APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1792 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110350853APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1793 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090610000233APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1794 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050110773914APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1795 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050111158300APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1796 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070110877326RSE 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1797 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070111285115APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1798 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070210047148APR 
 
Espécie e número no STJ: “Nenhum registro encontrado!” 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) Admitido         (      ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante 



Ficha de Pesquisa/Sobrestado 
Número na lista: 1799 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080910217017APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1800 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110119345APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1801 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110632645APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1802 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090910015028APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1446493 / DF 
 
Recorrente     (   x   ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   x   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(  x   ) Admitido         (      ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (   x  ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(    x ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Compensação entre confissão e reincidência 



Ficha de Pesquisa/Sobrestado 
Número na lista: 1803 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20091210011623APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1804 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20101210022414APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1805 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060410041893APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1806 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060810055197APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1807 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20081010035915APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1808 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110109963APR 
 
Espécie e número no STJ: HC nº 163527 / 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: Provável erro de listagem, ou interposição posterior 
de HC 



 
Ficha de Pesquisa/Sobrestado 

Número na lista: 1809 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110379453APR 
 
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/Sobrestado 

Número na lista: 1810 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20100910046368APR 
 
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/Sobrestado 

Número na lista: 1811 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060510054726APR 
 
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/Sobrestado 

Número na lista: 1812 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20081010056173APR 
 
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/Sobrestado 

Número na lista: 1813 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070111171346EIR 
 
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/Sobrestado 

Número na lista: 1814 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080110037609APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1456129 / DF 
 
Recorrente     (    x  ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   x  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(    x ) Admitido         (      ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (   x  ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(  x   ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Compensação entre reincidência e confissão 



Ficha de Pesquisa/Sobrestado 
Número na lista: 1815 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110002174APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1816 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090310134843APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1817 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20100710008446APR 
 
Espécie e número no STJ: “AREsp nº 351945 / 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/Sobrestado 
Número na lista: 1818 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20100910004205APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1360258 / DF 
 
Recorrente     (  x    ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (   x  ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(    x ) Admitido         (      ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (   x  ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(   x  ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Compensação entre reincidência e confissão 



Ficha de Pesquisa/Sobrestado 
Número na lista: 1819 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070111038514APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1820 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080111162828APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1821 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20100110600088APR 
 
Espécie e número no STJ: REsp nº 1443774 / DF  
 
Recorrente     (  x    ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (   x   ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(   x  ) Admitido         (      ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (   x  ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(  x   ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante: Compensação entre reincidência e confissão 



Ficha de Pesquisa/Sobrestado 
Número na lista: 1822 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040110942370APR 
 
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.  
 
 



Ficha de Pesquisa/Sobrestado 
Número na lista: 1823 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060710215325APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1824 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070110542579APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1825 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070410093797APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1826 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080111456257APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1827 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080610097648APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1828 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080810065217APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1829 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110536296APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1830 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090111356512APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1831 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090111586193APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1832 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090310052140APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1833 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090310237705APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1834 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20100410032025APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1835 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20100910093000APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1836 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070111216048APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1837 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070310438662APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1838 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070710305965APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1839 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080111456257APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1840 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090710132677APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1841 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090710147249APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1842 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20091010065240APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1843 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20101110000044APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1844 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20020111160255EIR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1845 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20040110051433APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1846 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050510036869APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1847 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080110233549APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1848 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080910139757APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1849 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110666618APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1850 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090111616258APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1851 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20060111103058APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1852 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070110670108APR 
 
Espécie e número no STJ: “Nenhum registro encontrado!” 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) Admitido         (      ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha de Pesquisa/Sobrestado 
Número na lista: 1853 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070111349940APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1854 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090111104352APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1855 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090111671049APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1856 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090310357600APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1857 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20100110487733APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1858 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110815883APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1859 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090610102383APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1860 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20091010085629APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1861 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20100110000830APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1862 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20100610026006APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1863 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090111827042APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1864 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090610013708APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1865 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20100310044302APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1866 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080110628437APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1867 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080310212966APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1868 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110124574APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1869 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090111183316APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1870 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20100110192299APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1871 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20100110751857APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1872 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20101010000075APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1873 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080111445500APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1874 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090310035148APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1875 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090310253302APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1876 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20100410000033APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1877 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090111037139APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1878 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20100110107817APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1879 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070110444552APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1880 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090111336406APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1881 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110348392APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1882 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20030110039140APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1883 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070110310283APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1884 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090111493894APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1885 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20100020065197RAG 
 
Espécie e número no STJ: “Nenhum registro encontrado!” 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) Admitido         (      ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha de Pesquisa/Sobrestado 
Número na lista: 1886 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080310290357APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1887 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20100410000033APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1888 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080310158175APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1889 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20050510056813APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1890 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080310329374APR 
 
Espécie e número no STJ: “Nenhum registro encontrado!” 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) Admitido         (      ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha de Pesquisa/Sobrestado 
Número na lista: 1891 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20061010055656APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1892 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20030910022972APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1893 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20100310013145APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1894 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20070310354927APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1895 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090510076648APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1896 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20080111312163APR 
 
Espécie e número no STJ: “Nenhum registro encontrado!” 
 
Recorrente     (      ) Defensoria Pública                  (       ) Defensor Constituído  
 
Órgão Julgador: (     ) 5ª Turma Criminal    (      ) 6ª Turma Criminal 
 
Julgamento de Admissibilidade no STJ: 
 
(     ) Admitido         (      ) Não admitido/ Negado seguimento 
 
Julgamento do Mérito (em caso de julgamento de admissibilidade positivo) 
 
(     ) Dado Provimento         (     ) Dado Parcial Provimento     (     ) Improvido 
 
Resultado do Julgamento em caso de provimento ou provimento parcial 
 
(     ) Mudança de mérito (de condenado para absolvido ou vice-versa) 
 
Outras hipóteses 
 
(     ) Houve mudança na classificação típica (desclassificação ou nova classificação 
típica)  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada COM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena  
 
(     ) Houve mudança na pena aplicada SEM alteração do regime inicial de 
cumprimento de pena 
 
(     ) Houve mudança apenas do regime inicial do cumprimento de pena 
 
(     ) Houve alteração na pena aplicada COM substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos 
 
(     ) Houve alteração na pena com baixa dos autos para as instâncias ordinárias fixarem 
a pena 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(        ) Foi reconhecida a prescrição pelo STJ em razão de sucessivos recursos.  
 
Outra observação relevante:  



Ficha de Pesquisa/Sobrestado 
Número na lista: 1897 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090110160340APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1898 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090710032276APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1899 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
Processo - Número de origem (TJDFT): 20090710032276APR 
 
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/Sobrestado 
Número na lista: 1900 
 
Pesquisador: Wesley Lima de Lucena 
 
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:  


