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Olá, pessoal! Tudo bem? 

Aqui é Ricardo Torques, coordenador do Estratégia Carreira Jurídica e 
do Estratégia. Além disso, sou professor de Direito Processual Civil, 
Direito Eleitoral e Direitos Humanos.  

Instagram: www.instagram.com/proftorques 

E-mail da coordenação: ecj@estrategiaconcursos.com.br 

Aguardo seu contato. ;) Dúvidas, críticas e sugestões são sempre bem-
vindas! 

Gostaria de lhes apresentar o Caderno de Jurisprudência do STF para Concursos de Delegado de 
Polícia, que foi preparado com muito cuidado pelo Prof. Jean Vilbert. Jean é nosso professor 
especialista em jurisprudência dos tribunais superiores. Ele tem analisado sistematicamente os 
informativos de justiça do STF e, partir dele, tece comentários, com o intuito de facilitar a 
compreensão e absorção da jurisprudência relevante para concursos públicos. Neste material, ele 
selecionou os precedentes que entende relevantes para concursos de Delegado de Polícia. 
Imperdível!  

Nas próximas semanas, haverá uma surpresa para os futuros Delegados de Polícia. Se você deseja 
saber tudo em primeira mão, ingresse em nosso canal do Telegram: 
 

https://t.me/operacaodelta2021 

 

Grande abraço, 

Ricardo Torques 

  

http://www.instagram.com/proftorques/
mailto:ecj@estrategiaconcursos.com.br
https://t.me/operacaodelta2021
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JURISPRUDÊNCIA DO STF PARA DELEGADO 
Olá pessoal!  

Futuros delegados de Polícia! 

Aqui quem fala é Jean Vilbert, Professor do Estratégia Carreira Jurídica nas disciplinas de Direito 
Constitucional e Humanística, além de trabalhar jurisprudência: os informativos do STF são 
transmitidos AO VIVO pelo YouTube todas as quartas-feiras (8h30) — você pode acompanhar, 
criticar, perguntar... 

Mas, claro, hoje nosso tópico é revisão e compreensão da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL. Separei em dois blocos: (1) revisão (com algumas decisões mais antigas, mas 
relevantes); (2) o glacê do bolo, junto com a cereja: juris de 2019 e 2020. Simbora! 
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REVISÃO 

CONSTITUCIONAL 
ASSUNTO/PONTO DESTAQUE 

PR
O

TE
ÇÃ

O
 

INVIOLABILIDADE DO 
DOMICÍLIO 

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é 
lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente 
justificadas “a posteriori”, que indiquem que dentro da casa 
ocorre situação de flagrante delito, sob pena de 
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da 
autoridade, e de nulidade dos atos praticados. STF. 
Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado 
em 4 e 5/11/2015 (repercussão geral) (Info 806) 

VOTO SIGILOSO E 
MODELO HÍBRIDO 

É inconstitucional a lei que determina que, na votação 
eletrônica, o registro de cada voto deverá ser impresso e 
depositado, de forma automática e sem contato manual do 
eleitor, em local previamente lacrado (art. 59-A da Lei 
9.504/97, incluído pela Lei 13.165/2015). Essa previsão 
acaba permitindo a identificação de quem votou (quebra do 
sigilo), e, consequentemente, a diminuição da liberdade do 
voto, violando o art. 14 e o § 4º do art. 60 da Constituição 
Federal. Cabe ao legislador fazer a opção pelo voto 
impresso, eletrônico ou híbrido, visto que a CF/88 nada 
dispõe a esse respeito, observadas, entretanto, as 
características do voto nela previstas. Acontece que o 
modelo híbrido trazido pelo art. 59-A constitui efetivo 
retrocesso aos avanços democráticos conquistados pelo 
Brasil para garantir eleições realmente livres, em que as 
pessoas possam escolher os candidatos que preferirem. 
STF. Plenário. ADI 5889/DF, rel. orig. Min. Gilmar Mendes, 
red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 
6/6/2018 (Info 905). 

IM
UN

ID
AD

ES
 

AUTORIZAÇÃO 
PARLAMENTAR PARA A 

INSTAURAÇÃO DE 
PROCESSO 

A imunidade formal prevista no art. 51, I, e no art. 86, caput, 
da CF/88 (autorização parlamentar para a instauração de 
processo) não se estende para os codenunciados que não 
se encontrem investidos nos cargos de Presidente da 
República, Vice-Presidente da República e Ministro de 
Estado. A finalidade dessa imunidade é proteger o exercício 
regular desses cargos, razão pela qual não é extensível a 
codenunciados que não se encontrem ocupando tais 
funções. STF. Plenário. Inq 4483 AgR-segundo/DF e Inq 
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4327 AgR-segundo/DF, rel. Min. Edson Fachin, julgados em 
14 e 19/12/2017 (Info 888). 

IMUNIDADE CONTRA 
ATOS ESTRANHOS À 

FUNÇÃO 

Conforme o art. 86, § 4º, da CF/88: “O Presidente da 
República, na vigência de seu mandato, não pode ser 
responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas 
funções”. Por se tratar de um dispositivo de natureza 
restritiva, não é possível qualquer interpretação que amplie 
a sua incidência a outras autoridades, como o o Presidente 
da Câmara dos Deputados. STF. Plenário. Inq 3983/DF, Rel. 
Min. Teori Zavascki, julgado em 02 e 03/03/2016 (Info 816). 

MEDIDAS CAUTELARES 
DIVERSAS DA PRISÃO 

CONTRA PARLAMENTAR 

O STF pode impor a Deputado Federal ou Senador 
qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do 
CPP. No entanto, se a medida imposta impedir, direta ou 
indiretamente, que esse Deputado ou Senador exerça seu 
mandato, então, neste caso, a Câmara ou o Senado poderá 
rejeitar (“derrubar”) a medida cautelar que havia sido 
determinada pelo Judiciário. Aplica-se, por analogia, a 
regra do §2º do art. 53 da CF/88 também para as medidas 
cautelares diversas da prisão. STF. Plenário. ADI 5526/DF, 
rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Alexandre de 
Moraes, julgado em 11/10/2017 (Info 881) 

AUTORIZAÇÃO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

PARA PROCESSAR O 
GOVERNADOR 

Não há necessidade de prévia autorização da Assembleia 
Legislativa para que o STJ receba denúncia ou queixa e 
instaure ação penal contra Governador de Estado, por crime 
comum. Em outras palavras, não há necessidade de prévia 
autorização da ALE para que o Governador do Estado seja 
processado por crime comum. Se a Constituição Estadual 
exigir autorização da ALE para que o Governador seja 
processado criminalmente, essa previsão é considerada 
inconstitucional. STF. Plenário. ADI 5540/MG, Rel. Min. 
Edson Fachin, julgado em 3/5/2017 (Info 863). STF. Plenário. 
ADI 4764/AC, ADI 4797/MT e ADI 4798/PI, Rel. Min. Celso 
de Mello, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgados em 
4/5/2017 (Info 863). 
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SI
G

IL
O

S 

ACESSO PELO FISCO À 
MOVIMENTAÇÃO 
FINANCEIRA DO 
CONTRIBUINTE 

Não é nula a condenação criminal lastreada em prova 
produzida no âmbito da Receita Federal do Brasil por meio 
da obtenção de informações de instituições financeiras sem 
prévia autorização judicial de quebra do sigilo bancário. São 
constitucionais os arts. 5º e 6º da LC 105/2001, que 
permitem o acesso direto da Receita Federal à 
movimentação financeira dos contribuintes. STF. 2ª Turma. 
RHC 121429/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 
19/4/2016 (Info 822). 

REQUISIÇÃO DE 
INFORMAÇÕES 

BANCÁRIAS PELO FISCO 

As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios podem 
requisitar diretamente das instituições financeiras 
informações sobre as movimentações bancárias dos 
contribuintes. Esta possibilidade encontra-se prevista no 
art. 6º da LC 105/2001, que foi considerada constitucional 
pelo STF. Isso porque esta previsão não se caracteriza como 
“quebra” de sigilo bancário, ocorrendo apenas a 
“transferência de sigilo” dos bancos ao Fisco. O art. 5º da 
LC 105/2001, que permite obriga as instituições financeiras 
a informarem periodicamente à Receita Federal as 
operações financeiras realizadas acima de determinado 
valor, também é considerado constitucional. STF. Plenário. 
ADI 2390/DF, ADI 2386/DF, ADI 2397/DF e ADI 2859/DF, 
Min. Dias Toffoli, j. 24/2/2016 (Info 815). STF. Plenário. RE 
601314/SP, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 24/2/2016 
(repercussão geral) (Info 815). 

D
IR

EI
TO

S 

ENSINO RELIGIOSO 

O ensino religioso nas escolas públicas brasileiras pode ter 
natureza confessional. STF. Plenário. ADI 4439/DF, rel. orig. 
Min. Roberto Barroso, red. p/ o ac. Min. Alexandre de 
Moraes, julgado em 27/9/2017 (Info 879). 

VAGA EM CRECHE – 
OBRIGAÇÃO DO 

MUNICÍPIO 

O Poder Judiciário pode obrigar o Município a fornecer 
vaga em creche a criança de até 5 anos de idade. A 
educação infantil, em creche e pré-escola, representa 
prerrogativa constitucional indisponível, sendo dever do 
Estado (art. 208, IV, da CF/88). Os Municípios, que têm o 
dever de atuar prioritariamente no ensino fundamental e na 
educação infantil (art. 211, § 2º, da CF/88), não podem se 
recusar a cumprir este mandato constitucional, 
juridicamente vinculante, que lhes foi conferido pela 
Constituição Federal. STF. Decisão monocrática. RE 
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956475, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 12/05/2016 
(Info 826). 

LICENÇA MATERNIDADE 
NO CASO DE ADOÇÃO 

Os prazos da licença-adotante não podem ser inferiores ao 
prazo da licença-gestante, o mesmo valendo para as 
respectivas prorrogações. Em relação à licença-adotante, 
não é possível fixar prazos diversos em função da idade da 
criança adotada. É inconstitucional o art. 210 da Lei nº 
8.112/90, assim como outras leis estaduais e municipais que 
prevejam prazo menor de licença maternidade para o caso 
de adoção. STF. Plenário. RE 778889/PE, Rel. Min. Roberto 
Barroso, julgado em 10/3/2016 (repercussão geral) (Info 
817). 

A
TI

VI
SM

O
 J

UD
IC

IA
L 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – 
REALIZAR OBRA EM 

PRESÍDIO 

É lícito ao Poder Judiciário impor à Administração Pública 
obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas 
ou na execução de obras emergenciais em 
estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao 
postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos 
detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos 
termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da CF, não sendo 
oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem 
o princípio da separação dos poderes. STF. Plenário. RE 
592581/RS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 
13/8/2015 (Info 794). 

ESTADO DE COISAS 
INCONSTITUCIONAL 

O Estado de Coisas Inconstitucional ocorre quando verifica-
se a existência de um quadro de violação generalizada e 
sistêmica de direitos fundamentais, causado pela inércia ou 
incapacidade reiterada e persistente das autoridades 
públicas em modificar a conjuntura, de modo que apenas 
transformações estruturais da atuação do Poder Público e a 
atuação de uma pluralidade de autoridades podem 
modificar a situação inconstitucional. O sistema 
penitenciário brasileiro vive um “Estado de Coisas 
Inconstitucional”, com violação generalizada de direitos 
fundamentais dos presos. As penas privativas de liberdade 
aplicadas nos presídios acabam sendo penas cruéis e 
desumanas. A responsabilidade por essa situação deve ser 
atribuída aos três Poderes (Legislativo, Executivo e 
Judiciário), tanto da União como dos Estados-Membros e 
do Distrito Federal. A ausência de medidas legislativas, 
administrativas e orçamentárias eficazes representa uma 
verdadeira “falha estrutural” que gera ofensa aos direitos 



 
 
 
Jurisprudência do STF para Delegado 
Estratégia Carreira Jurídica 

 
 

 
Jurisprudência do STF para Delegado 

 
8 
72 

dos presos, além da perpetuação e do agravamento da 
situação. Cabe ao STF (o herói improvável ) o papel de 
retirar os demais poderes da inércia, coordenar ações 
visando a resolver o problema e monitorar os resultados 
alcançados. STF. Plenário. ADPF 347 MC/DF, Rel. Min. 
Marco Aurélio, julgado em 9/9/2015 (Info 798). 

AÇ
Õ

ES
 E

 R
EM

ÉD
IO

S 
C

O
N

ST
IT

UC
IO

N
A

IS
 

HABEAS DATA PARA 
DADOS TRIBUTÁRIOS 

O habeas data é a garantia constitucional adequada para a 
obtenção dos dados concernentes ao pagamento de 
tributos do próprio contribuinte constantes dos sistemas 
informatizados de apoio à arrecadação dos órgãos da 
administração fazendária dos entes estatais, com o SINCOR 
(Sistema de Conta Corrente de Pessoa Jurídica) da Receita 
Federal. STF. Plenário. RE 673707/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 
julgado em 17/6/2015 (repercussão geral) (Info 790). 

A MODULAÇÃO DOS 
EFEITOS PODE SER FEITA 

DE OFÍCIO 

Caso o STF, ao julgar uma ADI, ADC ou ADPF, declare a lei 
ou ato normativo inconstitucional, ele poderá, de ofício, 
fazer a modulação dos efeitos dessa decisão. STF. Plenário. 
ADI 5617 ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 
2/10/2018 (Info 918). 

MODULAÇÃO DOS 
EFEITOS EM RE 

É possível a modulação dos efeitos da decisão proferida 
(por maioria qualificada de 2/3 dos membros) em recurso 
extraordinário com repercussão geral reconhecida. Para 
que seja realizada esta modulação. STF. Plenário. RE 
586453/SE, red. p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, 20/2/2013 
(Info 695 STF). 

INCONSTITUCIONALIDADE 
“SUPERVENIENTE” 

As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF, em 
ADI e ADC, produzem eficácia contra todos e efeito 
vinculante. Tais efeitos não vinculam, contudo, o próprio 
STF. As sentenças contêm implicitamente a cláusula rebus 
sic stantibus, de modo que as alterações posteriores (na 
realidade normativa ou na orientação jurídica sobre a 
matéria) podem tornar inconstitucional norma 
anteriormente considerada legítima. STF. Plenário. Rcl 
4374/PE, rel. Min. Gilmar Mendes, 18/4/2013. 

ALTERAÇÃO DO 
PARÂMETRO EM 
RECLAMAÇÃO 

É possível que o STF, por meio de reclamação, faça a 
(re)interpretação de decisão proferida em controle de 
constitucionalidade abstrato. Ao julgar uma reclamação, o 
STF realiza um juízo de confronto e de adequação entre o 
objeto (ato impugnado) e o parâmetro (decisão do STF tida 
por violada). Isso pode fazer com que se conclua pela 
necessidade de redefinição do conteúdo e do alcance do 
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parâmetro (decisão que havia sido proferida). Ao analisar 
uma reclamação, o STF faz uma espécie de “balançar de 
olhos” (expressão cunhada por Karl Engisch) entre o ato 
impugnado (objeto) e que havia sido decidido (parâmetro) 
e poderá chegar a conclusão diferente do que já tinha 
deliberado anteriormente. É por meio da reclamação, 
portanto, que as decisões do STF permanecem abertas a 
esse constante processo hermenêutico de reinterpretação 
realizado pelo próprio Tribunal. A reclamação, dessa forma, 
constitui um instrumento para a realização de mutação 
constitucional e de inconstitucionalização de normas que 
muitas vezes podem levar à redefinição do conteúdo e do 
alcance, e até mesmo à superação, total ou parcial, de uma 
antiga decisão. STF. Plenário. Rcl 4374/PE, rel. Min. Gilmar 
Mendes, 18/4/2013. 

EFEITO VINCULANTE DA 
DECLARAÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE 
NA VIA INCIDENTAL 

 

Se uma lei ou ato normativo é declarado inconstitucional 
pelo STF, incidentalmente, essa decisão, assim como 
acontece no controle abstrato, também produz eficácia 
erga omnes e efeitos vinculantes. Houve mutação 
constitucional do art. 52, X, da CF/88. A nova interpretação 
deve ser a seguinte: quando o STF declara uma lei 
inconstitucional, a decisão já tem efeito vinculante e erga 
omnes e o STF apenas comunica ao Senado com o objetivo 
de que a referida Casa Legislativa dê publicidade daquilo 
que foi decidido. STF. Plenário. ADI 3406/RJ e ADI 3470/RJ, 
Rel. Min. Rosa Weber, julgados em 29/11/2017 (Info 886). 

ALTERAÇÃO DO 
PARÂMETRO E NÃO 

PREJUDICIALIDADE DO 
OBJETO DA ADI 

A alteração do parâmetro constitucional, quando o 
processo ainda está em curso, não prejudica o 
conhecimento da ADI. Isso para evitar situações em que 
uma lei que nasceu claramente inconstitucional volte a 
produzir, em tese, seus efeitos. STF. Plenário. ADI 145/CE, 
Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 20/6/2018 (Info 907). 

CUMULAÇÃO DE ADI COM 
ADC 

É possível a cumulação de pedidos típicos de ADI e ADC 
em uma única demanda de controle concentrado. A 
cumulação de ações, neste caso, além de ser possível, é 
recomendável para a promoção dos fins a que destinado o 
processo objetivo de fiscalização abstrata de 
constitucionalidade, destinado à defesa, em tese, da 
harmonia do sistema constitucional. A cumulação objetiva 
permite o enfrentamento judicial coerente, célere e 
eficiente de questões minimamente relacionadas entre si. 
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Rejeitar a possibilidade de cumulação de ações, além de 
carecer de fundamento expresso na Lei 9.868/1999, traria 
como consequência apenas o fato de que o autor iria propor 
novamente a demanda, com pedido e fundamentação 
idênticos, ação que seria distribuída por prevenção. STF. 
Plenário. ADI 5316 MC/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 
21/5/2015 (Info 786). 

NOVA ADI POR 
INCONSTITUCIONALIDADE 

MATERIAL DE ATO 
FORMALMENTE VÁLIDO 

O fato de o STF ter declarado a validade formal de uma 
norma não interfere nem impede que ele reconheça 
posteriormente que ela é materialmente inconstitucional. 
STF. Plenário. ADI 5081/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 
julgado em 27/5/2015 (Info 787). 

ADI PARA DECRETO 
REGULAMENTAR 

A Ação Direta de Inconstitucionalidade é meio processual 
inadequado para o controle de decreto regulamentar de lei 
estadual. Seria possível a propositura de ADI se se tratasse 
de decreto autônomo. Mas sendo decreto apenas 
regulamentar, não autoriza a propositura de ADI. STF. 
Plenário. ADI 4409/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 
julgado em 6/6/2018 (Info 905). 

ADPF CONTRA DECISÃO 
TRANSITADA EM 

JULGADO 

Não cabe arguição de descumprimento de preceito 
fundamental (ADPF) contra decisão judicial transitada em 
julgado. Este instituto de controle concentrado de 
constitucionalidade não tem como função desconstituir a 
coisa julgada. STF. Decisão monocrática. ADPF 81 MC, Rel. 
Min. Celso de Mello, julgado em 27/10/2015 (Info 810). 

ESTADO - LEGITIMIDADE 
RECORRER ADI 

O Estado-membro não possui legitimidade para recorrer 
contra decisões proferidas em sede de controle 
concentrado de constitucionalidade, ainda que a ADI tenha 
sido ajuizada pelo respectivo Governador. Os Estados-
membros não se incluem no rol dos legitimados a agir como 
sujeitos processuais em sede de controle concentrado de 
constitucionalidade. STF. Plenário. ADI 4420 ED-AgR, Rel. 
Min. Roberto Barroso, julgado em 05/04/2018. 

AFASTAMENTO DA 
CLÁUSULA DE RESERVA 

DE PLENÁRIO 

Se já houve pronunciamento anterior, emanado do Plenário 
do STF ou do órgão competente do TJ local declarando 
determinada lei ou ato normativo inconstitucional, será 
possível que o Tribunal julgue que esse ato é 
inconstitucional de forma monocrática ou por um colegiado 
que o Plenário sem que isso implique violação à cláusula da 
reserva de plenário. STF. 2ª Turma. Rcl 17185 AgR/MT, Rel. 
Min. Celso de Mello, julgado em 30/9/2014 (Info 761). 
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PARTIDO COMO AMICUS 
CURIAE EM PROCESSO 

CRIMINAL 

Não cabe intervenção de partido político como amicus 
curiae em processo criminal de seu filiado. STF. 1ª Turma. 
AP 504/DF, rel. orig. Min. Cármen Lúcia, red. p/ o acórdão 
Min. Dias Toffoli, julgado em 9/8/2016 (Info 834). 

ADC E CONTROVÉRSIA 
JUDICIAL RELEVANTE 

O STF decidiu que o requisito relativo à existência de 
controvérsia judicial relevante (artigo 14 da Lei 9.868/99) é 
qualitativo e não quantitativo. Não é necessário que haja 
muitas decisões em sentido contrário à lei. Mesmo havendo 
ainda poucas decisões julgando inconstitucional a lei já 
pode ser possível o ajuizamento da ADC se o ato normativo 
impugnado for uma emenda constitucional (expressão mais 
elevada da vontade do parlamento brasileiro) ou mesmo em 
se tratando de lei se a matéria nela versada for relevante e 
houver risco de decisões contrárias à sua 
constitucionalidade se multiplicarem. STF. Plenário. ADI 
5316 MC/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 21/5/2015 (Info 
786). 

 

É excepcionalmente possível que o STF, ao julgar MS 
impetrado por parlamentar, exerça controle de 
constitucionalidade de projeto que tramita no Congresso 
Nacional e o declare inconstitucional, determinando seu 
arquivamento, em caso de (a) Proposta de emenda 
constitucional que viole cláusula pétrea; e (b) Proposta de 
emenda constitucional ou projeto de lei cuja tramitação 
esteja ocorrendo com violação às regras constitucionais 
sobre o processo legislativo. STF. Plenário. MS 32033/DF, 
rel. orig. Min. Gilmar Mendes, red. p/ o acórdão Min. Teori 
Zavascki, 20/6/2013 (Info 711). 

PR
O

CE
SS

O
 L

EG
IS

LA
TI

VO
 

MP E TRANCAMENTO DE 
PAUTA 

O art. 62, § 6º da CF/88 afirma que “se a medida provisória 
não for apreciada em até quarenta e cinco dias contados de 
sua publicação, entrará em regime de urgência, 
subsequentemente, em cada uma das Casas do Congresso 
Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, 
todas as demais deliberações legislativas da Casa em que 
estiver tramitando”. Apesar de o dispositivo falar em “todas 
as demais deliberações”, o STF entende que (a Constituição 
não sabe de nada kkkk) e que ficam sobrestadas apenas as 
votações de projetos de leis ordinárias que versem sobre 
temas que possam ser tratados por medida provisória. 
Assim, a Câmara ou o Senado poderão votar normalmente 
propostas de emenda constitucional, projetos de lei 
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complementar, projetos de resolução, projetos de decreto 
legislativo e até mesmo projetos de lei ordinária que tratem 
sobre um dos assuntos do art. 62, § 1º, da CF/88. STF. 
Plenário. MS 27931/DF, Rel. Min. Celso de Mello, julgado 
em 29/6/2017 (Info 870). 

REEDIÇÃO DE MP NA 
MESMA SESSÃO 

LEGISLATIVA 

É inconstitucional medida provisória ou lei decorrente de 
conversão de medida provisória cujo conteúdo normativo 
caracterize a reedição, na mesma sessão legislativa, de 
medida provisória anterior rejeitada, de eficácia exaurida 
por decurso do prazo ou que ainda não tenha sido 
apreciada pelo Congresso Nacional dentro do prazo 
estabelecido pela Constituição Federal. STF. Plenário. ADI 
5717/DF, ADI 5709/DF, ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. 
Min. Rosa Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935). 

MP SOBRE NORMA 
AMBIENTAL 

É possível a edição de medidas provisórias tratando sobre 
matéria ambiental, desde que veiculando normas favoráveis 
ao meio ambiente. A proteção ao meio ambiente é um 
limite material implícito à edição de medida provisória, 
ainda que não conste expressamente do elenco das 
limitações previstas no art. 62, § 1º, da CF/88. STF. Plenário. 
ADI 4717/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 5/4/2018 
(Info 896). 

INICIATIVA POPULAR DE 
EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO ESTADUAL 

A iniciativa popular de emenda à Constituição Estadual é 
compatível com a Constituição Federal, encontrando 
fundamento no art. 1º, parágrafo único, no art. 14, II e III e 
no art. 49, VI, da CF/88. Embora a Constituição Federal não 
autorize proposta de iniciativa popular para emendas ao 
próprio texto, mas apenas para normas infraconstitucionais, 
não há impedimento para que as Constituições Estaduais 
prevejam a possibilidade, ampliando a competência 
constante da Carta Federal. STF. Plenário. ADI 825/AP, Rel. 
Min. Alexandre de Moraes, julgado em 25/10/2018 (Info 
921). 

EMENDA A PROJETO DE 
INICIATIVA DO EXECUTIVO 

E DO JUDICIÁRIO 

É possível que haja emendas parlamentares em projetos de 
lei de iniciativa dos Poderes Executivo e Judiciário, desde 
que (a) guardem pertinência temática com a proposta 
original (tratem sobre o mesmo assunto); e (b) não 
acarretem aumento de despesas. STF. Plenário. ADI 5087 
MC/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 27/8/2014 
(Info 756). STF. Plenário. ADI 1333/RS, Rel. Min. Cármen 
Lúcia, julgado em 29/10/2014 (Info 765). 
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LEI COMPLEMENTAR x 
ORDINÁRIA 

Não existe hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. 
STF. Plenário. RE 509300 AgR-EDv, Rel. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 17/03/2016 

PR
IS

ÃO
 PRISÃO DE PARLAMENTAR 

POR SENTENÇA 
TRANSITADA EM 

JULGADO 

O § 2º do art. 53 da CF/88 veda apenas a prisão penal 
cautelar (provisória) do parlamentar, ou seja, não proíbe a 
prisão decorrente da sentença transitada em julgado, como 
no caso de Deputado Federal condenado definitivamente 
pelo STF. STF. Plenário. AP 396 QO/RO, AP 396 ED-ED/RO, 
rel. Min. Cármen Lúcia, 26/6/2013 (Info 712). 

C
O

M
PE

TÊ
N

C
IA

 

CRIMES DE 
RESPONSABILIDADE 

Súmula vinculante 46-STF: A definição dos crimes de 
responsabilidade e o estabelecimento das respectivas 
normas de processo e julgamento são da competência 
legislativa privativa da União. 

CHEFE DA POLÍCIA CIVIL 

É inconstitucional dispositivo de CE que exija que o 
Superintendente da Polícia Civil seja um delegado de 
polícia integrante da classe final da carreira. STF. Plenário. 
ADI 3077/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 
16/11/2016 (Info 847). 

LEI ESTADUAL E 
BLOQUEADORES DE 

CELULAR EM PRESÍDIO 

Lei estadual que disponha sobre bloqueadores de sinal de 
celular em presídio invade a competência da União para 
legislar sobre telecomunicações. STF. Plenário. ADI 
3835/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, ADI 5356/MS, red. p/ o 
acórdão Min. Marco Aurélio, ADI 5253/BA, Rel. Min. Dias 
Toffoli, ADI 5327/PR, Rel. Min Dias Toffoli, ADI 4861/SC, 
Rel. Min. Gilmar Mendes, julgados em 3/8/2016 (Info 833). 

IN
EX

PL
IC

ÁV
EI

S 

RÉU CRIMINAL NA ORDEM 
DE SUCESSÃO DA 

PRESIDÊNCIA 

Os substitutos eventuais do Presidente da República a que 
se refere o art. 80 da CF/88, caso ostentem a posição de 
réus criminais perante o STF, ficarão impossibilitados de 
exercer o ofício de Presidente da República. No entanto, 
mesmo sendo réus, podem continuar na chefia do Poder 
por eles titularizados. Caso concreto: o então Presidente do 
Senado Renan Calheiros tornou-se réu em um processo 
criminal; logo, ele não poderá assumir a Presidência da 
República na forma do art. 80 da CF/88; porém, ele pode 
continuar normalmente como Presidente do Senado, não 
precisando ser afastado deste cargo. STF. Plenário. ADPF 
402 MC-REF/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 
7/12/2016 (Info 850) 
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DIREITO PENAL 
ASSUNTO/PONTO DESTAQUE 

IM
PU

TA
BI

LI
D

AD
E 

RESPONSABILIDADE 
PENAL PESSOA 

JURÍDICA CRIMES 
AMBIENTAIS 

É possível a responsabilização penal da pessoa jurídica por delitos 
ambientais independentemente da responsabilização 
concomitante da pessoa física que agia em seu nome. A 
jurisprudência não mais adota a chamada teoria da “dupla 
imputação”. STF. 1ª Turma. RE 548181/PR, Rel. Min. Rosa Weber, 
julgado em 6/8/2013 (Info 714). 

RE
G

IM
E 

D
E 

CU
M

PR
IM

EN
TO

 D
E 

PE
N

A 

REGIME INICIAL 
CRIMES 

HEDIONDOS 

O regime inicial nas condenações por crimes hediondos ou 
equiparados (como é o caso do tráfico de drogas) não tem que ser 
obrigatoriamente o fechado, podendo ser também o regime 
semiaberto ou aberto, desde que presentes os requisitos do art. 
33, § 2º, alíneas “b” e “c”, do Código Penal. STF. Plenário. HC 
111840/ES, rel. Min. Dias Toffoli, 27/6/2012. 

QUANTIDADE DA 
DROGA E FIXAÇÃO 
DE REGIME INICIAL 

É legítima a fixação de regime inicial semiaberto, tendo em conta 
a quantidade e a natureza do entorpecente, na hipótese em que 
ao condenado por tráfico de entorpecentes tenha sido aplicada 
pena inferior a 4 anos de reclusão. A valoração negativa da 
quantidade e da natureza da droga representa fator suficiente para 
a fixação de regime inicial mais gravoso. STF. 2ª Turma. HC 
133308/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 29/3/2016 (Info 
819). 

D
AS

 P
EN

AS
 

CONDENAÇÕES 
ANTERIORES 

TRANSITADAS 

A circunstância judicial “conduta social”, prevista no art. 59 do 
Código Penal, representa o comportamento do agente no meio 
familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros 
indivíduos. Os antecedentes sociais do réu não se confundem com 
os seus antecedentes criminais. São circunstâncias distintas, com 
regramentos próprios. Assim, não se mostra correto o magistrado 
utilizar as condenações anteriores transitadas em julgado como 
“conduta social desfavorável”. STF. 2ª Turma. RHC 130132, Rel. 
Min. Teori Zavascki, julgado em 10/5/2016 (Info 825). 

AUMENTO DE PENA 
CRIME PRATICADO 

POR POLICIAL 

É legítima a utilização da condição pessoal de policial civil como 
circunstância judicial desfavorável para fins de exasperação da 
pena-base aplicada a acusado pela prática do crime de concussão. 
Aquele que está investido de parcela de autoridade pública — 
como é o caso de um juiz, um membro do Ministério Público ou 
uma autoridade policial — deve ser avaliado, no desempenho da 
sua função, com maior rigor do que as demais pessoas não 
ocupantes de tais cargos. STF. 1ª Turma. HC 132990/PE, rel. orig. 
Min. Luiz Fux, red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 
16/8/2016 (Info 835). 



 
 
 
Jurisprudência do STF para Delegado 
Estratégia Carreira Jurídica 

 
 

 
Jurisprudência do STF para Delegado 

 
15 
72 

AGRAVANTES E 
CRIMES CULPOSOS 

As circunstâncias agravantes genéricas não se aplicam aos crimes 
culposos, com exceção da reincidência. STF. 1ª Turma. HC 
120165/RS, rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 11/2/2014 (Info 735). 

AUMENTO PENAL 
ARTIGO 9º LCH 

A causa de aumento prevista no art. 9º da Lei de Crimes Hediondos 
foi revogada tacitamente pela Lei n. 12.015/2009, considerando 
que esta Lei revogou o art. 224 do CP, que era mencionado pelo 
referido art. 9º. STF. Primeira Turma. HC 111246/AC, rel. Min. Dias 
Toffoli, 11/12/2012. 

CUSTOS DA 
INVESTIGAÇÃO E 

ENRIQUECIMENTO 
DO RÉU - PENA-

BASE 

O fato de o Estado ter gasto muitos recursos para investigar os 
crimes (no caso, era uma grande operação policial) e de o réu ter 
obtido enriquecimento ilícito com as práticas delituosas não 
constituem motivação idônea para a valoração negativa do vestftor 
“consequências do crime” na 1ª fase da dosimetria da pena. STF. 
2ª Turma. HC 134193/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 
26/10/2016 (Info 845). 

D
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REDUÇÃO PRAZO 
PRESCRICIONAL 
CONDENADOR 
MAIORES DE 70 

ANOS 

Para que incida a redução do prazo prescricional prevista no art. 
115 do CP, é necessário que, no momento da sentença, o 
condenado possua mais de 70 anos. Se ele só completou a idade 
após a sentença, não terá direito ao benefício, mesmo que isso 
tenha ocorrido antes do julgamento de apelação interposta contra 
a sentença. Existe, no entanto, uma situação em que o condenado 
será beneficiado pela redução do art. 115 do CP mesmo tendo 
completado 70 anos após a sentença ou acórdão condenatório: 
quando o condenado opõe embargos de declaração contra a 
decisão e esses embargos são conhecidos. Nesse caso, o prazo 
prescricional será reduzido pela metade se o réu completar 70 
anos até a data do julgamento dos embargos. STF. Plenário. AP 
516 ED/DF, rel. orig. Min. Ayres Britto, red. p/ o acórdão Min. Luiz 
Fux, julgado em 5/12/2013 (Info 731). STF. 2ª Turma. HC 
129696/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 19/4/2016 (Info 822). 

CRIMES 
TRIBUTÁRIOS E 

PAGAMENTO DO 
DÉBITO 

O pagamento integral do débito tributário, a qualquer tempo, até 
mesmo após o trânsito em julgado da condenação, é causa de 
extinção da punibilidade do agente, nos termos do art. 9º, § 2º, da 
Lei nº 10.684/2003. STF. 2ª Turma. RHC 128245, Rel. Min. Dias 
Toffoli, julgado em 23/08/2016. 

D
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C

O
N

TR
A 

A 
PE

SS
O

A DOLO EVENTUAL E 
QUALIFICADORA 

TRAIÇÃO 

O dolo eventual não se compatibiliza com a qualificadora do art. 
121, § 2º, IV (traição, emboscada, dissimulação). STF. 2ª Turma. HC 
111.442/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 28/8/2012 (Info 
677). 
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ABORTO NO 
PRIMEIRO 

TRIMESTRE DE 
GESTAÇÃO 

A interrupção da gravidez no primeiro trimestre da gestação 
provocada pela própria gestante (art. 124) ou com o seu 
consentimento (art. 126) não é crime. É preciso conferir 
interpretação conforme a Constituição aos arts. 124 a 126 do 
Código Penal – que tipificam o crime de aborto – para excluir do 
seu âmbito de incidência a interrupção voluntária da gestação 
efetivada no primeiro trimestre. A criminalização, nessa hipótese, 
viola diversos direitos fundamentais da mulher, bem como o 
princípio da proporcionalidade. STF. 1ª Turma. HC 124306/RJ, rel. 
orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, 
julgado em 29/11/2016 (Info 849). 

D
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AUMENTO DE PENA 
FURTO 

QUALIFICADO 
DURANTE O 
REPOUSO 
NOTURNO 

É legítima a incidência da causa de aumento de pena por crime 
cometido durante o repouso noturno (art. 155, § 1º) no caso de 
furto praticado na forma qualificada (art. 155, § 4º). Não existe 
nenhuma incompatibilidade entre a majorante prevista no § 1º e as 
qualificadoras do § 4º. São circunstâncias diversas, que incidem em 
momentos diferentes da aplicação da pena. Assim, é possível que 
o agente seja condenado por furto qualificado (§ 4º) e, na terceira 
fase da dosimetria, o juiz aumente a pena em 1/3 se a subtração 
ocorreu durante o repouso noturno. A posição topográfica do § 1º 
(vem antes do § 4º) não é fator que impede a sua aplicação para 
as situações de furto qualificado (§ 4º). STF. 2ª Turma. HC 
130952/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 13/12/2016 (Info 
851) 

CONTINUIDADE 
DELITIVA ROUBO E 

EXTORSÃO 

Não há continuidade delitiva entre os crimes de roubo e extorsão, 
ainda que praticados em conjunto. Isso porque, os referidos 
crimes, apesar de serem da mesma natureza, são de espécies 
diversas. STF. 1ª Turma. HC 114667/SP, rel. org. Min. Marco 
Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/4/2018 
(Info 899). 

AUMENTO DE PENA 
POR USO DE ARMA 
NÃO APREENDIDA 

O reconhecimento da referida causa de aumento do art. 157, § 2º-
A, I, do Código Penal prescinde (dispensa) da apreensão e da 
realização de perícia na arma, desde que o seu uso no roubo seja 
provado por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima 
ou mesmo de testemunhas. STF. 1ª Turma. HC 108034/MG, rel. 
Min. Rosa Weber, 7/8/2012. 

AUMENTO DE PENA 
USO DE ARMA 

DESMUNICIADA 

É irrelevante o fato de estar ou não municiada para que se 
configure a majorante do roubo STF. 2ª Turma. RHC 115077, Rel. 
Min. Gilmar Mendes, julgado em 06/08/2013. 
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AUMENTO DE PENA 
CONCURSO DE 

PESSOAS E 
ADOLESCENTE 

A participação do menor de idade pode ser considerada com o 
objetivo de caracterizar concurso de pessoas para fins de aplicação 
da causa de aumento de pena no crime de roubo. STF. 1ª Turma. 
HC 110425/ES, rel. Min. Dias Toffoli, 5/6/2012. 

AUMENTO DE PENA 
PRESENÇA DE MAIS 

DE UMA 
MAJORANTE 

Se houver pluralidade de causas de aumento no crime de roubo 
(art. 157, § 2º do CP), o juiz não poderá incrementar a pena 
aplicada com base unicamente no número de majorantes. Para se 
proceder ao aumento, é necessário que o magistrado apresente 
fundamentação com base nas circunstâncias do caso concreto STF. 
2ª Turma. RHC 116676/MG, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 
20.8.2013. 

LATROCÍNIO E 
CONCURSO DE 

PESSOAS 

Aquele que se associa a comparsa para a prática de roubo, 
sobrevindo a morte da vítima, responde pelo crime de latrocínio, 
ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal ou que sua 
participação se revele de menor importância (assumiu o risco de 
produzir resultado mais grave). STF. 1ª Turma. RHC 133575/PR, 
Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 21/2/2017 (Info 855). 

CONSUMAÇÃO 
LATROCÍNIO 

Súmula 610 do STF: Há crime de latrocínio, quando o homicídio se 
consuma, ainda que não se realize o agente a subtração de bens 
da vítima. 
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ESTUPRO - PASSAR 
MÃO NAS PARTES 

ÍNTIMAS 

O agente que passa as mãos nas coxas e seios da vítima menor de 
14 anos, por dentro de sua roupa, pratica, em tese, o crime de 
estupro de vulnerável (art. 217-A do CP). Não importa que não 
tenha havido penetração vaginal (conjunção carnal). STF. 1ª Turma. 
RHC 133121/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/o acórdão 
Min. Edson Fachin julgado em 30/8/2016 (Info 837). 
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AÇÃO PENAL 
CRIME DE ESTUPRO 

A Súmula 608 do STF permanece válida mesmo após o advento da 
Lei nº 12.015/2009. Assim, em caso de estupro praticado mediante 
violência real, a ação penal é pública incondicionada mesmo após 
a Lei nº 12.015/2009. STF. 1ª Turma. HC 125360/RJ, rel. Min. 
Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado 
em 27/2/2018 (Info 892). 
A Súmula 608 do STF prevê que “no crime de estupro, praticado 
mediante violência real, a ação penal é pública incondicionada.” O 
entendimento dessa súmula pode ser aplicado 
independentemente da existência da ocorrência de lesões 
corporais nas vítimas de estupro. A violência real se caracteriza não 
apenas nas situações em que se verificam lesões corporais, mas 
sempre que é empregada força física contra a vítima, cerceando-
lhe a liberdade de agir segundo a sua vontade. STF. 2ª Turma. RHC 
117978, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 05/06/2018 (Info 905). 
CUIDADO à nova redação do artigo 225 do CP: “Nos crimes 
definidos nos Capítulos I e II deste Título, procede-se mediante 
ação penal pública incondicionada”.  (Redação dada pela Lei nº 
13.718, de 2018) 

HEDIONDEZ 
ESTUPRO SIMPLES 

Os crimes de estupro e atentado violento ao pudor, mesmo que 
cometidos antes da edição da Lei nº 12.015/2009, são 
considerados hediondos, ainda que praticados na forma simples. 
Em outras palavras, seja antes ou depois da Lei nº 12.015/2009, 
toda e qualquer forma de estupro (ou atentado violento ao pudor) 
é considerada crime hediondo, sendo irrelevante que a prática de 
qualquer deles tenha causado, ou não, lesões corporais de 
natureza grave ou morte. STF. 1ª Turma. HC 100612/SP, rel. orig. 
Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, 
julgado em 16/8/2016 (Info 835). 
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PORTE DE ARMA 
DESMUNICIADA 

A arma desmuniciada configura o crime, ainda que não haja 
condições de pronto municiamento (STF, RHC 117.566). O fato de 
estar desmuniciado o revólver não o desqualifica como arma, 
tendo em vista que a ofensividade de uma arma de fogo não está 
apenas na sua capacidade de disparar projéteis, causando 
ferimentos graves ou morte, mas também, na grande maioria dos 
casos, no seu potencial de intimidação (STF, HC 95.073/MS). 
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PORTE DE ARMA E 
HOMICÍDIO 

O porte ilegal de arma de fogo deve ser absorvido pelo crime de 
homicídio? 
NÃO: o crime de porte não será absorvido se ficar provado nos 
autos que o agente portava ilegalmente a arma de fogo em outras 
oportunidades antes ou depois do homicídio e que ele não se 
utilizou da arma tão somente para praticar o assassinato. 
SIM: se não houver provas de que o réu já portava a arma antes do 
homicídio ou se ficar provado que ele a utilizou somente para 
matar a vítima. 
STF. 1ª Turma. HC 120678/PR, red. p/ o acórdão Min. Marco 
Aurélio, j. em 24/2/2015 (Info 775). 

POSSE/PORTE DE 
MUNIÇÃO 

A posse ou o porte apenas da munição (ou seja, desacompanhada 
da arma) configura crime. Isso porque tal conduta consiste em 
crime de perigo abstrato, para cuja caracterização não importa o 
resultado concreto da ação. O objetivo do legislador foi o de 
antecipar a punição de fatos que apresentam potencial lesivo à 
população, prevenindo a prática de crimes. STF. 1ª Turma. HC 
131771/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 18/10/2016 (Info 
844) 

MUNIÇÃO PARA 
PINGENTE 

É atípica a conduta daquele que porta, na forma de pingente, 
munição desacompanhada de arma. STF. 2ª Turma. HC 
133984/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 17/5/2016 (Info 
826). 
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PUREZA DA DROGA 

O grau de pureza da droga é irrelevante para fins de dosimetria da 
pena. De acordo com a Lei nº 11.343/2006, preponderam apenas 
a natureza e a quantidade da droga apreendida para o cálculo da 
dosimetria da pena. STF. 2ª Turma. HC 132909/SP, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 15/3/2016 (Info 818). 

TRÁFICO DE 
DROGAS NAS 

IMEDIAÇÕES DE 
PRESÍDIO E 

AUMENTO DE PENA 

A aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 
11.343/2006 se justifica quando constatada a comercialização de 
drogas nas dependências ou imediações de estabelecimentos 
prisionais, sendo irrelevante se o agente infrator visa ou não aos 
frequentadores daquele local. Assim, se o tráfico de drogas 
ocorrer nas imediações de um estabelecimento prisional, incidirá a 
causa de aumento, não importando quem seja o comprador do 
entorpecente. STF. 2ª Turma. HC 138944/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, 
julgado em 21/3/2017 (Info 858). 
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DROGA EM 
TRANSPORTE 

PÚBLICO 

A majorante do art. 40, II, da Lei 11.343/2006 somente deve ser 
aplicada nos casos em que ficar demonstrada a comercialização 
efetiva da droga no interior do transporte público. Se o agente leva 
a droga, mas não a comercializa dentro do meio de transporte, não 
incidirá essa majorante. STF. 1ª Turma. HC 122258-MS, Rel. Min. 
Rosa Weber, julgado em 19/08/2014. STF. 2ª Turma. HC 
120624/MS, Red. p/ o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 3/6/2014 (Info 749). 

TRÁFICO 
PRIVILEGIADO E 

HEDIONDEZ 

O chamado "tráfico privilegiado", previsto no § 4º do art. 33 da 
Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), não deve ser considerado 
crime equiparado a hediondo. STF. Plenário. HC 118533/MS, Rel. 
Min. Cármen Lúcia, julgado em 23/6/2016 (Info 831). 

IMPORTAÇÃO 
SEMENTES 

MACONHA EM 
PEQUENA 

QUANTIDADE 

Não configura crime a importação de pequena quantidade de 
sementes de maconha. STF. 2ª Turma. HC 144161/SP, Rel. Min. 
Gilmar Mendes, julgado em 11/9/2018 (Info 915). 

ÔNUS DA PROVA 
DA FINALIDADE DA 

DROGA 

O réu não tem o dever de demonstrar que a droga encontrada 
consigo seria utilizada apenas para consumo próprio. Cabe à 
acusação comprovar os elementos do tipo penal, ou seja, que a 
droga apreendida era destinada ao tráfico. Ao Estado-acusador 
incumbe demonstrar a configuração do tráfico, que não ocorre 
pelo simples fato dos réus terem comprado e estarem na posse de 
entorpecente. Em suma, se a pessoa é encontrada com drogas, 
cabe ao Ministério Público comprovar que o entorpecente era 
destinado ao tráfico. Não fazendo esta prova, prevalece a versão 
do réu de que a droga era para consumo próprio. STF. 1ª Turma. 
HC 107448/MG, red. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, 18.6.2013 
(Info 711). 

QUANTIDADE DE 
DROGAS E 
REDUTOR 

Não é crível que o réu, surpreendido com mais de 500 kg de 
maconha, não esteja integrado, de alguma forma, a organização 
criminosa, circunstância que justifica o afastamento da causa de 
diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. STF. 1ª 
Turma. HC 130981/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 
18/10/2016 (Info 844). 
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CONFISCO DE 
BENS 

É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico 
apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a 
necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do 
bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a 
descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer 
outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 
243, parágrafo único, da Constituição Federal. STF. Plenário. RE 
638491/PR, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 17/5/2017 (repercussão 
geral) (Info 865). 
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IGUALDADE E LEI 
MARIA DA PENHA 

Não há violação do princípio constitucional da igualdade no fato 
de a Lei n. 11.340/06 ser voltada apenas à proteção das mulheres. 
STF. Plenário. ADC 19/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 9/2/2012. 

VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA E 

JUIZADOS 
ESPECIAIS 

Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a 
mulher não se aplica a Lei dos Juizados Especiais (Lei n. 9.099/95), 
mesmo que a pena seja menor que 2 anos. STF. Plenário. ADI 
4424/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 9/2/2012. 

COMPETÊNCIA 
CRIMES DOLOSOS 
CONTRA A VIDA 

NO CONTEXTO DE 
VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA 

A Lei de Organização Judiciária poderá prever que a 1ª fase do 
procedimento do júri seja realizada na Vara de Violência Doméstica 
em caso de crimes dolosos contra a vida praticados no contexto 
de violência doméstica. Não haverá usurpação da competência 
constitucional do júri. Apenas o julgamento propriamente dito é 
que, obrigatoriamente, deverá ser feito no Tribunal do Júri. STF. 
2ª Turma. HC 102150/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 
27/5/2014 (Info 748). 
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INSIGNIFICÂNCIA E 
CONTRABANDO 

Em regra, é inaplicável o princípio da insignificância ao crime de 
contrabando, uma vez que o bem juridicamente tutelado vai além 
do mero valor pecuniário do imposto elidido, alcançando também 
o interesse estatal de impedir a entrada e a comercialização de 
produtos proibidos em território nacional. Trata-se, assim, de um 
delito pluriofensivo. STF. 1ª Turma. HC 133958 AgR, Rel. Min. Luiz 
Fux, julgado em 06/09/2016. 

PECULATO DE USO 
É atípica a conduta de “peculato de uso” de um veículo para a 
realização de deslocamentos por interesse particular. STF. 1ª 
Turma. HC 108433 AgR/MG, rel. Min. Luiz Fux, 25/6/2013. 

ADULTERAÇÃO DE 
SINAL 

IDENTIFICADOR E 
FITA ADESIVA 

A conduta de colocar uma fita adesiva ou isolante para alterar o 
número ou as letras da placa do carro e, assim, evitar multas, 
pedágio, rodízio etc, configura o delito do art. 311 do CP. STF. 2ª 
Turma. RHC 116371/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 
13/8/2013. 
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DESACATO E 
LIBERDADE DE 

EXPRESSÃO 

O crime de desacato é compatível com a Constituição Federal e 
com o Pacto de São José da Costa Rica. A figura penal do desacato 
não tolhe o direito à liberdade de expressão, não retirando da 
cidadania o direito à livre manifestação, desde que exercida nos 
limites de marcos civilizatórios bem definidos, punindo-se os 
excessos. STF. 2ª Turma. HC 141949/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 
julgado em 13/3/2018 (Info 894). 

DIRETOR DE 
ORGANIZAÇÃO 

SOCIAL É 
FUNCIONÁRIO 

PÚBLICO 

O diretor de organização social pode ser considerado funcionário 
público por equiparação para fins penais (art. 327, § 1º do CP). Isso 
porque as organizações sociais que celebram contratos de gestão 
com o Poder Público devem ser consideradas “entidades 
paraestatais”, nos termos do art. 327, § 1º do CP. STF. 1ª Turma. 
HC 138484/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 11/9/2018 
(Info 915). 

DESCAMINHO É 
CRIME FORMAL 

É dispensada a existência de procedimento administrativo fiscal 
com a posterior constituição do crédito tributário para a 
configuração do crime de descaminho (art. 334 do CP), tendo em 
conta sua natureza formal. STF. 1ª Turma. HC 121798/BA, Rel. Min. 
Marco Aurélio, julgado em 29/5/2018 (Info 904). 
Para que seja proposta ação penal por descaminho não é 
necessária a prévia constituição definitiva do crédito tributário. 
Não se aplica a Súmula Vinculante 24 do STF. STF. 2ª Turma. HC 
122325, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 27/05/2014. 

CAUSA DE 
AUMENTO 

OCUPANTES 
CARGOS EM 

COMISSÃO OU DE 
FUNÇÃO DE 

DIREÇÃO 

A causa de aumento prevista no § 2º do art. 327 do Código Penal 
(“a pena será aumentada da terça parte quando os autores dos 
crimes previstos neste Capítulo forem ocupantes de cargos em 
comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da 
administração direta, sociedade de economia mista, empresa 
pública ou fundação instituída pelo poder público”) é aplicada aos 
agentes detentores de mandato eletivo (agentes políticos). STF. 2ª 
Turma. RHC 110513/RJ, rel. Min. Joaquim Barbosa, 29/5/2012. 
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AFASTAR-SE O 
CONDUTOR DO 

VEÍCULO DO LOCAL 
DO ACIDENTE 

A regra que prevê o crime do art. 305 do Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB) é constitucional, posto não infirmar o princípio da 
não incriminação, garantido o direito ao silêncio e ressalvadas as 
hipóteses de exclusão da tipicidade e da antijuridicidade. STF. 
Plenário. RE 971.959/RS, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 
14/11/2018 (repercussão geral) (Info 923). 
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DIRIGIR SEM 
HABILITAÇÃO É 

ABSORVIDO PELA 
LESÃO CORPORAL 

CULPOSA 

Se um indivíduo, que não possui habilitação para dirigir (art. 309 
do CTB), conduz seu veículo de forma imprudente, negligente ou 
imperita e causa lesão corporal em alguém, ele responderá pelo 
crime do art. 303, § 1º, do CTB, ficando o delito do art. 309 do 
CTB absorvido por força do princípio da consunção.  
Se vítima não exercer seu direito de representação no prazo legal 
quanto ao crime do 303 do CTB, o Ministério Público não poderá 
denunciar o agente pelo delito do art. 309, já foi absorvido pela 
conduta de praticar lesão corporal culposa na direção de veículo 
automotor (crime de ação pública condicionada à representação).  
STF. 2ª Turma. HC 128921/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado 
em 25/8/2015 (Info 796). 
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EXIGÊNCIA DE 
COMPROVAÇÃO 
DA ORIGEM DE 

VALORES 

Não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência 
a exigência de comprovação da origem de valores estabelecida no 
art. 42 da Lei nº 9.430/96. Para o STF, o contribuinte, ao não 
comprovar a origem dos recursos depositados em sua conta 
bancária, cria, contra si, uma presunção relativa de que houve 
omissão de rendimentos, ensejando a condenação criminal. Não 
há ofensa ao princípio da presunção de inocência porque se trata 
de um procedimento legalmente estabelecido e disciplinado, 
sendo certo que ao contribuinte é garantido o contraditório e a 
ampla defesa. STF. 2ª Turma. HC 121125/PR, rel. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 10/6/2014 (Info 750). 
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REMIÇÃO FICTA 

Não se admite a remição ficta da pena. Embora o Estado tenha o 
dever de prover trabalho aos internos que desejem laborar, 
reconhecer a remição ficta da pena, nesse caso, faria com que 
todas as pessoas do sistema prisional obtivessem o benefício, fato 
que causaria substancial mudança na política pública do sistema 
carcerário, além de invadir a esfera do Poder Executivo. O instituto 
da remição exige, necessariamente, a prática de atividade laboral 
ou educacional. Trata-se de reconhecimento pelo Estado do 
direito à diminuição da pena em virtude de trabalho efetuado pelo 
detento. Não sendo realizado trabalho, estudo ou leitura, não há 
que se falar em direito à remição. STF. 1ª Turma. HC 124520/RO, 
rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Roberto Barroso, julgado 
em 29/5/2018 (Info 904). 
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JORNADA INFERIOR 
AO MÍNIMO LEGAL 

E REMIÇÃO 

Segundo o art. 33 da LEP, a jornada diária de trabalho do apenado 
deve ser de, no mínimo, 6 horas e, no máximo, 8 horas. Apesar 
disso, se o condenado, por determinação da direção do presídio, 
trabalha 4 horas diárias (menos do que prevê a Lei), este período 
deverá ser computado para fins de remição de pena. Como o 
trabalho foi feito por orientação ou estipulação da direção do 
presídio, gera legítima expectativa de que será aproveitado, não 
sendo possível que seja desprezado, sob pena de ofensa aos 
princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. STF. 
2ª Turma. RHC 136509/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 
4/4/2017 (Info 860). 

INADIMPLEMENTO 
PENA DE MULTA E 

REGRESSÃO DE 
REGIME 

Como regra, o inadimplemento deliberado da pena de multa 
cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no 
regime prisional. Em outras palavras, a pessoa só poderá progredir 
se pagar a pena de multa. Excepcionalmente, pode ser permitida 
a progressão de regime se ficar comprovada a absoluta 
impossibilidade econômica do apenado em quitar a multa. Se o 
juiz autorizar que o condenado pague a pena de multa 
parceladamente, o apenado poderá progredir de regime, 
assumindo o compromisso de quitar todas as prestações da multa. 
Caso deixe de pagar injustificadamente o parcelamento, haverá a 
regressão de regime. STF. Plenário. EP 16 ProgReg-AgR/DF, Rel. 
Min. Roberto Barroso, julgado em 1º/7/2016 (Info 832). 

DATA-BASE 
PROGRESSÃO DE 

REGIME 

A data-base para subsequente progressão de regime é aquela em 
que o reeducando preencheu os requisitos do art. 112 da LEP e 
não aquela em que o Juízo das Execuções deferiu o benefício. A 
decisão do Juízo das Execuções que defere a progressão de 
regime é declaratória (e não constitutiva). Não se pode 
desconsiderar, em prejuízo do reeducando, o período em que 
permaneceu cumprindo pena enquanto o Judiciário analisava seu 
requerimento de progressão. STF. 2ª Turma. HC 115254, Rel. Min. 
Gilmar Mendes, julgado em 15/12/2015. 

COMETIMENTO DE 
NOVO CRIME E 
REGRESSÃO DE 

REGIME 

O inciso I do art. 118 da LEP afirma que o apenado deverá regredir 
de regime se “praticar fato definido como crime doloso”. Não é 
necessário que o juiz das execuções penais aguarde que a pessoa 
seja condenada com trânsito em julgado para determinar a sua 
regressão. Logo, a regressão de regime pela prática de fato 
definido como crime doloso, durante a execução da pena, não 
depende do trânsito em julgado da condenação. STF. Plenário. EP 
8 ProgReg-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 
1º/7/2016 (Info 832).  
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TRABALHO 
EXTERNO E 

CUMPRIMENTO 
MÍNIMO DE 1/6 DA 

PENA 

A exigência objetiva do art. 37 da LEP de que o condenado tenha 
cumprido no mínimo 1/6 da pena, para fins de trabalho externo, 
aplica-se apenas aos condenados que se encontrem em regime 
fechado. Assim, o trabalho externo é admissível aos apenados que 
estejam no regime semiaberto ou aberto mesmo que ainda não 
tenham cumprido 1/6 da pena (o condenado ao regime 
semiaberto ou aberto tem direito ao trabalho externo já no 
primeiro dia de cumprimento da pena). STF. Plenário. EP 2 
TrabExt-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 
25/6/2014 (Info 752). 

PRAZO SAÍDA 
TEMPORÁRIA – 
CONTAGEM EM 

DIAS 

A contagem do prazo do benefício de saída temporária de preso 
é feita em dias e não em horas (art. 10 do CP) – o apenado pedia 
que o prazo fosse computado em horas, uma vez que só é liberado 
do presídio às 12 horas do primeiro dia do benefício (na prática, 
usufrui de 6 dias e meio). STF. 2ª Turma. HC 130883/SC, Rel. Min. 
Dias Toffoli, julgado em 31/5/2016 (Info 828). 

 

FALTA DE VAGAS 
NOS REGIMES 
SEMIABERTO E 

ABERTO 

A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a 
manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 
Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (1) a saída 
antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (2) a 
liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai 
antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de 
vagas; (3) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou 
estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que 
sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser 
deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. STF. Plenário. RE 
641320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/5/2016 
(repercussão geral) (Info 825). 

PRAZO 
PRESCRICIONAL 

FALTAS 
DISCIPLINARES 

Não há previsão legal estabelecendo o prazo prescricional para 
apurar falta disciplinar. Por essa razão aplica-se, por analogia, o 
menor prazo prescricional existente no Código Penal, qual seja, o 
de 3 anos (art. 109, VI). STF. 2ª Turma. HC 114422/RS, Rel. Min. 
Gilmar Mendes, julgado em 6/5/2014 (Info 745). 
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EXECUÇÃO 
PROVISÓRIA DA 

PENA 

A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido 
em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou 
extraordinário, não compromete o princípio constitucional da 
presunção de inocência. Em outras palavras, é possível o início da 
execução da pena condenatória após a prolação de acórdão 
condenatório em 2º grau e isso não ofende o princípio 
constitucional da presunção da inocência. STF. Plenário. HC 
126292/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 17/2/2016 (Info 
814). 

 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 
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DENÚNCIA ANÔNIMA 

As delações apócrifas não autorizam, por si sós, a propositura de 
ação penal ou mesmo, na fase de investigação preliminar, o 
emprego de métodos invasivos de investigação, como 
interceptação telefônica ou busca e apreensão. Entretanto, elas 
podem constituir fonte de informação e de provas que não 
podem ser simplesmente descartadas pelos órgãos do Poder 
Judiciário. Diante de  “denúncia anônima”, a autoridade policial 
deve: (1) Realizar investigações preliminares para confirmar a 
credibilidade da “denúncia”; (2) Sendo confirmado que a 
“denúncia anônima” possui aparência mínima de procedência, 
instaura-se inquérito policial; (3) Instaurado o inquérito, a 
autoridade policial deverá buscar outros meios de prova que não 
a interceptação telefônica (ultima ratio). Se houver indícios 
concretos contra os investigados, mas a interceptação se revelar 
imprescindível para provar o crime, poderá ser requerida a 
quebra do sigilo telefônico ao magistrado. STF. 1ª Turma. HC 
106152/MS, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 29/3/2016 (Info 
819). 
Não é possível decretar medida de busca e apreensão com base 
unicamente em “denúncia anônima”. STF. 1ª Turma. HC 
106152/MS, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 29/3/2016 (Info 
819). 
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CRIME ACHADO OU 
SERENDIPIDADE 

A prova é considerada lícita, mesmo que o “crime achado” não 
tenha relação (não seja conexo) com o delito que estava sendo 
investigado, desde que tenham sido respeitados os requisitos 
constitucionais e legais e desde que não tenha havido desvio de 
finalidade ou fraude. No caso, o réu estava sendo investigado 
pela prática do crime de tráfico de drogas. Presentes os 
requisitos constitucionais e legais, o juiz autorizou a 
interceptação telefônica para apurar o tráfico. Por meio dos 
diálogos, descobriu-se que o acusado foi o autor de um 
homicídio. A prova obtida a respeito da prática do homicídio é 
lícita, mesmo a interceptação telefônica tendo sido decretada 
para investigar outro delito que não tinha relação com o crime 
contra a vida. STF. 1ª Turma. HC 129678/SP, rel. orig. Min. 
Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado 
em 13/6/2017 (Info 869). 

INVESTIGAÇÃO DE 
AUTORIDADE COM 

FORO POR 
PRERROGATIVA NO 

STF 

As investigações envolvendo autoridades com foro privativo no 
STF somente podem ser iniciadas após autorização formal do 
STF. De igual modo, as diligências investigatórias envolvendo 
autoridades com foro privativo no STF precisam ser previamente 
requeridas e autorizadas pelo STF. STF. 2ª Turma. Inq 3387 
AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 15/12/2015 (Info 812) 
CUIDADO: Investigação envolvendo autoridades com foro 
privativo em outros tribunais: NÃO é necessária prévia 
autorização judicial (STJ, REsp 1563962/RN). 

BUSCA E APREENSÃO 
EM VEÍCULOS 

A apreensão de documentos no interior de veículo automotor 
constitui uma espécie de "busca pessoal" e, portanto, não 
necessita de autorização judicial quando houver fundada 
suspeita de que em seu interior estão escondidos elementos 
necessários à elucidação dos fatos investigados. Exceção: será 
necessária autorização judicial quando o veículo é destinado à 
habitação do indivíduo, como no caso de trailers, cabines de 
caminhão, barcos, entre outros, quando, então, se inserem no 
conceito jurídico de domicílio. STF. 2ª Turma. RHC 117767/DF, 
Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 11/10/2016 (Info 843). 

AGENTE INFILTRADO 
SEM AUTORIZAÇÃO 

JUDICIAL 

São ilegais as provas obtidas por policial militar que, designado 
para coletar dados nas ruas como agente de inteligência, passa 
a atuar, sem autorização judicial, como agente infiltrado em 
grupo criminoso. STF. 2ª Turma. HC 147837/RJ, Rel. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 26/2/2019 (Info 932). 
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IN
TE
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O

 T
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SUBSIDIARIEDADE 
INTERCEPTAÇÃO 

A interceptação telefônica é subsidiária e excepcional, só 
podendo ser determinada quando não houver outro meio para 
se apurar os fatos tidos por criminosos, nos termos do art. 2º, 
inc. II, da Lei n. 9.296/1996. Desse modo, é ilegal que a 
interceptação telefônica seja determinada apenas com base em 
“denúncia anônima”. STF. 2ª Turma. HC 108147/PR, rel. Min. 
Cármen Lúcia, 11/12/2012. 

INTERCEPTAÇÃO 
TELEFÔNICA NÃO É 

EXCLUSIVA DA 
AUTORIDADE 

POLICIAL 

Segundo o art. 6º, da Lei n. 9.296/96, os procedimentos de 
interceptação telefônica serão conduzidos pela autoridade 
policial (Delegado de Polícia Civil ou Federal). Contudo, tal 
acompanhamento poderá ser feito por outros órgãos, como, por 
exemplo, a polícia militar, não sendo atribuição exclusiva da 
autoridade policial. STF. 2ª Turma. HC 96986/MG, rel. Min. 
Gilmar Mendes, 15/5/2012. 

PRORROGAÇÃO DA 
INTERCEPTAÇÃO 
TELEFÔNICA NO 

PLANTÃO OU 
RECESSO 

É inconstitucional Resolução do CNJ que proíbe o juiz de 
prorrogar a interceptação telefônica durante o plantão judiciário 
ou durante o recesso do fim de ano. STF. Plenário. ADI 4145/DF, 
Rel. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, 
julgado em 26/4/2018 (Info 899). 

TRANSCRIÇÃO 
CONVERSAS 

Não é necessária a transcrição integral das conversas 
interceptadas, desde que possibilitado ao investigado o pleno 
acesso a todas as conversas captadas, assim como 
disponibilizada a totalidade do material que, direta e 
indiretamente, àquele se refira, sem prejuízo do poder do 
magistrado em determinar a transcrição da integralidade ou de 
partes do áudio. STF. Plenário. Inq 3693/PA, Rel. Min. Cármen 
Lúcia, julgado em 10/4/2014 (Info 742). 

IN
Q

U
ÉR

IT
O

 

ANULAÇÃO DO 
PROCESSO POR 

IRREGULARIDADE NO 
INQUÉRITO 

É inviável a anulação do processo penal por alegada 
irregularidade no inquérito (tal qual a suspeição de autoridade 
policial). As nulidades processuais estão relacionadas apenas a 
defeitos de ordem jurídica pelos quais são afetados os atos 
praticados ao longo da ação penal condenatória. STF. 2ª Turma. 
RHC 131450/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 3/5/2016 
(Info 824). 

INDICIAMENTO 
O ato de indiciamento é atribuição exclusiva da autoridade 
policial. STF. 2ª Turma. HC 115015/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 
julgado em 27/8/2013 (Info 717) 
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INDICIAMENTO 
AUTORIDADE COM 

FORO POR 
PRERROGATIVA 

Em regra, a autoridade com foro por prerrogativa de função 
pode ser indiciada. Existem duas exceções previstas em lei de 
autoridades que não podem ser indiciadas: (a) Magistrados (art. 
33, parágrafo único, da LC 35/79); (b) Membros do Ministério 
Público (art. 18, parágrafo único, da LC 75/93 e art. 41, parágrafo 
único, da Lei nº 8.625/93). Excetuadas as hipóteses legais, é 
plenamente possível o indiciamento de autoridades com foro 
por prerrogativa de função. No entanto, para isso, é 
indispensável que a autoridade policial obtenha uma autorização 
do Tribunal competente para julgar esta autoridade. STF. 
Decisão monocrática. HC 133835 MC, Rel. Min. Celso de Mello, 
julgado em 18/04/2016 (Info 825). 

ARQUIVAMENTO DE 
OFÍCIO PELO STF 

O STF pode, de ofício, arquivar inquérito quando verificar que, 
mesmo após terem sido feitas diligências de investigação e 
terem sido descumpridos os prazos para a instrução do 
inquérito, não foram reunidos indícios mínimos de autoria ou 
materialidade (art. 231, § 4º, “e”, do RISTF). A pendência de 
investigação, por prazo irrazoável, sem amparo em suspeita 
contundente, ofende o direito à razoável duração do processo 
(art. 5º, LXXVIII, da CF/88) e a dignidade da pessoa humana (art. 
1º, III, da CF/88). STF. 2ª Turma. Inq 4420/DF, Rel. Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 21/8/2018 (Info 912). 

COMPARTILHAMENTO 
DE PROVAS COM 
INQUÉRITO CIVIL 

É possível compartilhar as provas colhidas em sede de 
investigação criminal para serem utilizadas, como prova 
emprestada, em inquérito civil público e em outras ações 
decorrentes do fato investigado. Esse empréstimo é permitido 
mesmo que as provas tenham sido obtidas por meio do 
afastamento ("quebra") judicial dos sigilos financeiro, fiscal e 
telefônico. STF. 1ª Turma. Inq 3305 AgR/RS, Rel. Min. Marco 
Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 
23/2/2016 (Info 815). 

C
O

M
PE

TÊ
N

C
IA

 CRIME PRATICADO 
NO EXTERIOR 

O fato de o delito ter sido cometido por brasileiro no exterior, 
por si só, não atrai a competência da justiça federal. STF. 1ª 
Turma. HC 105461/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 
29/3/2016 (Info 819). 

CRIME PRATICADO 
CONTRA 

CONSULADO 
ESTRANGEIRO 

As condutas ilícitas praticadas ofenderam diretamente interesse 
da União (como o crime praticado contra consulado estrangeiro), 
atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, 
IV, da CF/88. STF. Decisão Monocrática. RE 831996, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 12/11/2015. 
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CRIME DE 
DISPONIBILIZAR OU 
ADQUIRIR MATERIAL 

PORNOGRÁFICO 
INFANTIL 

Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes 
consistentes em disponibilizar ou adquirir material pornográfico 
envolvendo criança ou adolescente (arts. 241, 241-A e 241-B do 
ECA), quando praticados por meio da rede mundial de 
computadores (internet). STF. Plenário. RE 628624/MG, Rel. 
Orig. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, 
julgado em 28 e 29/10/2015 (repercussão geral) (Info 805). 

CRIMES AMBIENTAIS 
ENVOLVENDO 

ANIMAIS SILVESTRES, 
EM EXTINÇÃO, 
EXÓTICOS OU 
PROTEGIDOS 

Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime ambiental 
de caráter transnacional que envolva animais silvestres, 
ameaçados de extinção e espécimes exóticas ou protegidas por 
compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. STF. 
Plenário. RE 835558/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 9/2/2017 
(repercussão geral) (Info 853) 

DESMEMBRAMENTO 
PROCESSOS QUANDO 

HOUVER CORRÉUS 
SEM PRERROGATIVA 

O desmembramento de inquéritos ou de ações penais de 
competência do STF deve ser a regra geral, admitida exceção 
nos casos em que os fatos relevantes estejam de tal forma 
relacionados, que o julgamento em separado possa causar 
prejuízo relevante à prestação jurisdicional. STF. Plenário. Inq 
3515 AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 13/2/2014 
(Info 735). 

RESTRIÇÃO AO FORO 
POR PRERROGATIVA 

DE FUNÇÃO 

As normas da Constituição de 1988 que estabelecem as 
hipóteses de foro por prerrogativa de função devem ser 
interpretadas restritivamente, aplicando-se apenas aos crimes 
que tenham sido praticados durante o exercício do cargo e em 
razão dele. Assim, por exemplo, se o crime foi praticado antes 
de o indivíduo ser diplomado como Deputado Federal, não se 
justifica a competência do STF, devendo ele ser julgado pela 1ª 
instância mesmo ocupando o cargo de parlamentar federal. 
Além disso, mesmo que o crime tenha sido cometido após a 
investidura no mandato, se o delito não apresentar relação 
direta com as funções exercidas, também não haverá foro 
privilegiado. TESE FIXADA: O foro por prerrogativa de função 
aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do 
cargo e relacionados às funções desempenhadas. STF. Plenário. 
AP 937 QO/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 
03/05/2018 (Info 900). 
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MARCO PARA O FIM 
DO FORO POR 
PRERROGATIVA 

Após o final da instrução processual, com a publicação do 
despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a 
competência para processar e julgar ações penais não será mais 
afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo 
ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. STF. 
Plenário. AP 937 QO/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 
03/05/2018 (Info 900). 

DECISÃO SOBRE 
DESMEMBRAMENTO E 
LEVANTAMENTO DO 

SIGILO 
INTERCEPTAÇÃO 

ENVOLVENDO 
AUTORIDADE COM 

FORO PRO 
PRERROGATIVA 

Durante a investigação, conduzida em 1ª instância, de crimes 
praticados por pessoas sem foro privativo, caso surja indício de 
delito cometido por uma autoridade com foro no STF, o juiz 
deverá paralisar os atos de investigação e remeter todo o 
procedimento para o Supremo. O juiz não pode decidir separar 
os procedimentos e remeter ao Tribunal apenas os elementos 
colhidos contra a autoridade, permanecendo com o restante. 
Cabe apenas ao STF decidir sobre a necessidade de 
desmembramento de investigações que envolvam autoridades 
com prerrogativa de foro.  
De igual forma, se surgem diálogos envolvendo autoridade com 
foro no STF, o juiz que havia autorizado a interceptação não 
poderá levantar o sigilo do processo e permitir o acesso às 
conversas porque a decisão quanto a isso é também do STF. 
STF. Plenário. Rcl 23457 Referendo-MC/PR, Rel. Min. Teori 
Zavascki, julgado em 31/3/2016 (Info 819). 

CRIMES ELEITORAIS E 
CONEXOS 

Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os 
comuns que lhes forem conexos. Cabe à Justiça Eleitoral 
analisar, caso a caso, a existência de conexão de delitos comuns 
aos delitos eleitorais e, em não havendo, remeter os casos à 
Justiça competente. STF. Plenário. Inq 4435 AgR-quarto/DF, 
Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 13 e 14/3/2019 (Info 933). 

REDUÇÃO A 
CONDIÇÃO 

ANÁLOGA À DE 
ESCRAVO 

Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime de redução 
à condição análoga à de escravo (art. 149 do CP). O tipo previsto 
no art. 149 do CP caracteriza-se como crime contra a 
organização do trabalho e, portanto, atrai a competência da 
justiça federal (art. 109, VI, da CF/88). STF. Plenário. RE 
459510/MT, rel. orig. Min. Cezar Peluso, red. p/ o acórdão Min. 
Dias Toffoli, julgado em 26/11/2015 (Info 809). 
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TEORIA DA ATIVIDADE 
PARA O HOMICÍDIO 

Em regra, o CPP acolhe a teoria do resultado, considerando 
como lugar do crime o local onde o delito se consumou (crime 
consumado) ou onde foi praticado o último ato de execução (no 
caso de crime tentado), nos termos do art. 70 do CPP. 
Excepcionalmente, no caso de crimes contra a vida (dolosos ou 
culposos), se os atos de execução ocorreram em um lugar e a 
consumação se deu em outro, a competência para julgar o fato 
será do local onde foi praticada a conduta (local da execução). 
Adota-se a teoria da atividade. STF. 1ª Turma. RHC 116200/RJ, 
rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 13/8/2013. 

A
TO

S 

CITAÇÃO POR ORA 
CERTA 

É constitucional a citação com hora certa no âmbito do processo 
penal. STF. Plenário. RE 635145/RS, rel. orig. Min. Marco 
Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Luiz Fux, julgado em 1º/8/2016 
(Info 833). 

CONDUÇÃO 
COERCITIVA PARA 
INTERROGATÓRIO 

A expressão “para o interrogatório”, prevista no art. 260 do CPP 
(“Se o acusado não atender à intimação para o interrogatório, 
reconhecimento ou qualquer outro ato que, sem ele, não possa 
ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua 
presença”), não foi recepcionada pela Constituição Federal. 
Assim, caso seja determinada a condução coercitiva de 
investigados ou de réus para interrogatório, tal conduta poderá 
ensejar: (a) a responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente 
ou da autoridade; (b) a ilicitude das provas obtidas; (c) a 
responsabilidade civil do Estado.  
MODULAÇÃO dos efeitos: o entendimento não desconstitui 
(não invalida) os interrogatórios que foram realizados até a data 
do julgamento, ainda que os interrogados tenham sido 
coercitivamente conduzidos para o referido ato processual.  
STF. Plenário. ADPF 395/DF e ADPF 444/DF, Rel. Min. Gilmar 
Mendes, julgados em 13 e 14/6/2018 (Info 906). 

RECUSA AO 
INCIDENTE DE 
INSANIDADE 

O incidente de insanidade mental é prova pericial constituída em 
favor da defesa. Logo, não é possível determiná-lo 
compulsoriamente na hipótese em que a defesa se oponha à sua 
realização. STF. 2ª Turma. HC 133.078/RJ, Rel. Min. Cármen 
Lúcia, julgado em 6/9/2016 (Info 838). 
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ACORDO DE 
COLABORAÇÃO 

PREMIADA 
CELEBRADO POR 

DELEGADO DE 
POLÍCIA 

O delegado de polícia pode formalizar acordos de colaboração 
premiada, na fase de inquérito policial, respeitadas as 
prerrogativas do Ministério Público, o qual deverá se manifestar, 
sem caráter vinculante, previamente à decisão judicial. Os §§ 2º 
e 6º do art. 4º da Lei nº 12.850/2013, que preveem essa 
possibilidade, são constitucionais e não ofendem a titularidade 
da ação penal pública conferida ao Ministério Público pela 
Constituição (art. 129, I). STF. Plenário. ADI 5508/DF, Rel. Min. 
Marco Aurélio, julgado em 20/6/2018 (Info 907). 

REGISTRO DAS 
DECLARAÇÕES DO 

COLABORADOR 

Não existe obrigatoriedade legal absoluta de que as declarações 
do colaborador premiado sejam registradas em meio 
audiovisual. O § 13 do art. 4º da Lei nº 12.850/2013 prevê que 
“sempre que possível, o registro dos atos de colaboração será 
feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, 
estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, 
destinados a obter maior fidelidade das informações”. Há, 
portanto, uma recomendação da Lei no sentido de que as 
declarações sejam registradas em meio audiovisual, mas isso não 
é uma determinação absoluta a ponto de gerar nulidade pelo 
simples fato de o registro não ter sido feito dessa forma. STF. 
Plenário. Inq 4146/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 
22/6/2016 (Info 831). 

JUDICIÁRIO NO 
ACORDO DE 

COLABORAÇÃO 
PREMIADA 

A colaboração é um meio de obtenção de prova cuja iniciativa 
não se submete à reserva de jurisdição (não exige autorização 
judicial), diferentemente do que ocorre nas interceptações 
telefônicas ou na quebra de sigilo bancário ou fiscal. Nesse 
sentido, as tratativas e a celebração da avença são mantidas 
exclusivamente entre o Ministério Público e o pretenso 
colaborador. O Poder Judiciário é convocado ao final dos atos 
negociais apenas para aferir os requisitos legais de existência e 
validade, com a indispensável homologação. STF. Plenário. Pet 
7074/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 21, 22, 28 e 
29/6/2017 (Info 870). 
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O JUDICIÁRIO NÃO 
PODE OBRIGAR O 

MINISTÉRIO PÚBLICO 
A CELEBRAR ACORDO 

O acordo de colaboração premiada, além de meio de obtenção 
de prova, constitui em um negócio jurídico processual 
personalíssimo, cuja conveniência e oportunidade estão 
submetidos à discricionariedade regrada do Ministério Público e 
não se submetem ao escrutínio do Estado-juiz. Em outras 
palavras, trata-se de ato voluntário, insuscetível de imposição 
judicial. No entanto, que o ato do membro do Ministério Público 
que se nega à realização do acordo deve ser devidamente 
motivado. Essa recusa pode ser objeto de controle por órgão 
superior no âmbito do Ministério Público (Procurador-Geral de 
Justiça ou Comissão de Coordenação e Revisão), por aplicação 
analógica do art. 28 do CPP (art. 62, IV, da LC 75/93) STF. 2ª 
Turma. MS 35693 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 
28/5/2019 (Info 942). 

SANÇÃO PREMIAL 
SEM ACORDO 

Mesmo sem ter assinado o acordo, o acusado pode colaborar 
fornecendo as informações e provas que possuir. Ao final, na 
sentença, o juiz irá analisar esse comportamento processual e 
poderá conceder benefício ao acusado mesmo sem que tenha 
havido a prévia celebração e homologação do acordo de 
colaboração premiada. Ou seja, o acusado pode receber a 
sanção premial mesmo sem a celebração do acordo caso o 
magistrado entenda que sua colaboração foi eficaz. STF. 2ª 
Turma. MS 35693 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 
28/5/2019 (Info 942). 
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COMPETÊNCIA PARA 
HOMOLOGAÇÃO DO 

ACORDO DE 
COLABORAÇÃO 
DELATADO COM 

FORO POR 
PRERROGATIVA 

Se a delação do colaborador mencionar fatos criminosos que 
teriam sido praticados por autoridade (ex: Governador) e que 
teriam que ser julgados por foro privativo (ex: STJ), este acordo 
de colaboração deverá, obrigatoriamente, ser celebrado pelo 
Ministério Público respectivo (PGR), com homologação pelo 
Tribunal competente (STJ). Assim, se os fatos delatados tiverem 
que ser julgados originariamente por um Tribunal (foro por 
prerrogativa de função), o próprio acordo de colaboração 
premiada deverá ser homologado por este respectivo Tribunal, 
mesmo que o delator não tenha foro privilegiado. A delação de 
autoridade com prerrogativa de foro atrai a competência do 
respectivo Tribunal para a respectiva homologação e, em 
consequência, do órgão do Ministério Público que atua perante 
a Corte. Se o delator ou se o delatado tiverem foro por 
prerrogativa de função, a homologação da colaboração 
premiada será de competência do respectivo Tribunal. STF. 2ª 
Turma. HC 151605/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 
20/3/2018 (Info 895). 

NATUREZA DA 
DECISÃO QUE 
HOMOLOGA O 

ACORDO 

A decisão do magistrado que homologa o acordo de 
colaboração premiada não julga o mérito da pretensão 
acusatória, mas apenas resolve uma questão incidente. Por isso, 
esta decisão tem natureza meramente homologatória, 
limitando-se ao pronunciamento sobre a regularidade, 
legalidade e voluntariedade do acordo (art. 4º, § 7º, da Lei nº 
12.850/2013). O juiz, ao homologar o acordo de colaboração, 
não emite juízo de valor a respeito das declarações 
eventualmente prestadas pelo colaborador à autoridade policial 
ou ao Ministério Público, nem confere o signo da idoneidade a 
seus depoimentos posteriores. A análise se as declarações do 
colaborador são verdadeiras ou se elas se confirmaram com as 
provas produzidas será feita apenas no momento do julgamento 
do processo, ou seja, na sentença (ou acórdão), conforme 
previsto no § 11 do art. 4º da Lei. STF. Plenário. Pet 7074/DF, 
Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 21, 22, 28 e 29/6/2017 (Info 
870). 

LIMITES DA ANÁLISE 
PARA A 

HOMOLOGAÇÃO DO 
ACORDO 

No ato de homologação da colaboração premiada, não cabe ao 
magistrado, de forma antecipada e extemporânea, tecer juízo de 
valor sobre o conteúdo das cláusulas avençadas, exceto nos 
casos de flagrante ofensa ao ordenamento jurídico vigente. STF. 
Plenário. Pet 7074/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 21, 
22, 28 e 29/6/2017 (Info 870). 
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DIREITOS DO 
COLABORADOR 

O direito subjetivo do colaborador nasce e se perfectibiliza na 
exata medida em que ele cumpre seus deveres. Assim, o 
cumprimento dos deveres pelo colaborador é condição sine qua 
non para que ele possa gozar dos direitos decorrentes do 
acordo. Por isso diz-se que o acordo homologado como regular, 
voluntário e legal gera vinculação condicionada ao cumprimento 
dos deveres assumidos pela colaboração, salvo ilegalidade 
superveniente apta a justificar nulidade ou anulação do negócio 
jurídico. STF. Plenário. Pet 7074/DF, Rel. Min. Edson Fachin, 
julgado em 21, 22, 28 e 29/6/2017 (Info 870). 

LEGITIMIDADE DO 
DELATADO PARA 

IMPUGNAR O 
ACORDO 

Em regra, o delatado não tem legitimidade para impugnar o 
acordo de colaboração premiada. Assim, em regra, a pessoa que 
foi delatada não poderá impetrar um habeas corpus alegando 
que esse acordo possui algum vício. Isso porque se trata de 
negócio jurídico personalíssimo. Esse entendimento, contudo, 
não se aplica em caso de homologação sem respeito à 
prerrogativa de foro. Desse modo, é possível que o delatado 
questione o acordo se a impugnação estiver relacionada com as 
regras constitucionais de prerrogativa de foro. Em outras 
palavras, se o delatado for uma autoridade com foro por 
prerrogativa de função e, apesar disso, o acordo tiver sido 
homologado em 1ª instância, será permitido que ele impugne 
essa homologação alegando usurpação de competência. STF. 2ª 
Turma. HC 151605/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 
20/3/2018 (Info 895) 

DESCUMPRIMENTO 
DO ACORDO E 

PRISÃO 

Não se pode decretar a prisão preventiva do acusado pelo 
simples fato de ele ter descumprido acordo de colaboração 
premiada. Não há, sob o ponto de vista jurídico, relação direta 
entre a prisão preventiva e o acordo de colaboração premiada. 
Tampouco há previsão de que, em decorrência do 
descumprimento do acordo, seja restabelecida prisão preventiva 
anteriormente revogada. Por essa razão, o descumprimento do 
que foi acordado não justifica a decretação de nova custódia 
cautelar. É necessário verificar, no caso concreto, a presença dos 
requisitos da prisão preventiva, não podendo o decreto prisional 
ter como fundamento apenas a quebra do acordo. STF. 1ª 
Turma. HC 138207/PR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 
25/4/2017 (Info 862). 



 
 
 
Jurisprudência do STF para Delegado 
Estratégia Carreira Jurídica 

 
 

 
Jurisprudência do STF para Delegado 

 
37 
72 

ACESSO AOS TERMOS 
DE DECLARAÇÃO DO 

COLABORADOR 

Não viola o entendimento da SV 14-STF a decisão do juiz que 
nega a réu denunciado com base em um acordo de colaboração 
premiada o acesso a outros termos de declarações que não 
digam respeito aos fatos pelos quais ele está sendo acusado, 
especialmente se tais declarações ainda estão sendo 
investigadas, situação na qual existe previsão de sigilo, nos 
termos do art. 7º da Lei nº 12.850/2013. STF. 2ª Turma. Rcl 22009 
AgR/PR, rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 16/2/2016 (Info 
814). 

PR
O

C
ED

IM
EN

TO
 

MANIFESTAÇÃO DO 
MP À RESPOSTA À 

ACUSAÇÃO 

No procedimento penal comum, após o réu apresentar resposta 
escrita à acusação, não há previsão legal para que o MP se 
manifeste sobre esta peça defensiva. No entanto, caso o juiz 
abra vista ao MP mesmo assim, não haverá qualquer nulidade. 
STF. 1ª Turma. HC 105739/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, 
julgado em 08/02/2012. 

APLICAÇÃO 
ANALÓGICA DE 

PRAZO EM DOBRO 
AO PROCESSO PENAL 

É cabível a aplicação analógica do art. 191 do CPC 1973 (art. 229 
do CPC 2015: “Os litisconsortes que tiverem diferentes 
procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos 
contados em dobro para todas as suas manifestações, em 
qualquer juízo ou tribunal, independentemente de 
requerimento”) ao processo penal. Se no processo civil, em que 
se discutem direitos disponíveis, concede-se prazo em dobro, 
com mais razão no processo penal, em que está em jogo a 
liberdade do cidadão. STF. Plenário. Inq 4112/DF, rel. orig. Min. 
Teori Zavascki, red. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, julgado 
em 1º/9/2015 (Info 797). 

PRAZO EM DOBRO 
AUTOS ELETRÔNICOS 

Em regra, é cabível a aplicação analógica do prazo em dobro 
previsto no art. 229 do CPC/2015 ao prazo previsto no art. 4º da 
Lei nº 8.038/90 (“Apresentada a denúncia ou a queixa ao 
Tribunal, far-se-á a notificação do acusado para oferecer 
resposta no prazo de quinze dias”). No entanto, não cabe tal 
aplicação subsidiária em inquéritos e ações penais originárias em 
que os atos processuais das partes são praticados por via 
eletrônica e todos os interessados — advogados e membros do 
Ministério Público — têm acesso amplo e simultâneo ao inteiro 
teor dos autos. Incide aqui a regra de exceção do § 2º do art. 
229: "§ 2º Não se aplica o disposto no caput aos processos em 
autos eletrônicos." STF. 2ª Turma. Inq 3980 QO/DF, Rel. Min. 
Teori Zavascki, julgado em 7/6/2016 (Info 829). 
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PENA MÍNIMA NO 
CRIME CONTINUADO 

Súmula 723 do STF: Não se admite a suspensão condicional do 
processo por crime continuado, se a soma da pena mínima da 
infração mais grave com o aumento mínimo de um sexto for 
superior a um ano. 

RECUSA DO MP EM 
OFERECER A 
SUSPENSÃO 

CONDICIONAL 

Súmula 696 do STF: Reunidos os pressupostos legais permissivos 
da suspensão condicional do processo, mas se recusando o 
Promotor de Justiça a propô-la, o juiz, dissentindo, remeterá a 
questão ao Procurador-Geral, aplicando-se por analogia o art. 
28 do Código de Processo Penal. 

TRANSAÇÃO PENAL 
NÃO FAZ COISA 

JULGADA MATERIAL 

Súmula vinculante 35 do STF: A homologação da transação 
penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099/1995 não faz coisa 
julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a 
situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a 
continuidade da persecução penal mediante oferecimento de 
denúncia ou requisição de inquérito policial. 

TRAMITAÇÃO DIRETA 

É inconstitucional lei estadual que preveja a tramitação direta do 
inquérito policial entre a polícia e o Ministério Público. É 
constitucional lei estadual que preveja a possibilidade de o MP 
requisitar informações quando o inquérito policial não for 
encerrado em 30 dias, tratando-se de indiciado solto. STF. 
Plenário. ADI 2886/RJ, red. p/ o acórdão Min. Joaquim Barbosa, 
julgado em 3/4/2014 (Info 741). 

DEFESA PRELIMINAR 

Se o acusado, à época do oferecimento da denúncia, não era 
mais funcionário público, não terá direito à defesa preliminar de 
que trata o art. 514 do CPP. STF. Plenário. AP 465/DF, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 24/4/2014 (Info 743). 

IN
ST
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JUÍZES INSTRUTORES 
NAS AÇÕES PENAIS 

NO STF/STJ 

É possível que os Ministros do STJ e STF, em ações penais 
originárias destes Tribunais, deleguem a realização de atos de 
instrução aos chamados juízes instrutores, não havendo nulidade 
nesta prática. Os juízes instrutores atuam como longa manus do 
magistrado relator e, nessa condição, procedem sob sua 
supervisão. Trata-se, portanto, de delegação limitada a atos de 
instrução, com poder decisório restrito ao alcance desses 
objetivos. A atuação dos juízes instrutores encontra respaldo no 
art. 3º da Lei 8.038/90. STF. 1ª Turma. HC 131164/TO, rel. Min. 
Edson Fachin, julgado em 24/5/2016 (Info 827). 
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ANTECIPAÇÃO DA 
PROVA 

TESTEMUNHAL 

A antecipação da prova testemunhal prevista no art. 366 do CPP 
pode ser justificada como medida necessária pela gravidade do 
crime praticado e possibilidade concreta de perecimento, haja 
vista que as testemunhas poderiam se esquecer de detalhes 
importantes dos fatos em decorrência do decurso do tempo. 
Além disso, a antecipação da oitiva das testemunhas não traz 
nenhum prejuízo às garantias inerentes à defesa. Isso porque 
quando o processo retomar seu curso, caso haja algum ponto 
novo a ser esclarecido em favor do réu, basta que seja feita nova 
inquirição. STF. 2ª Turma. HC 135386/DF, rel. orig. Min. Ricardo 
Lewandowski, red. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, julgado em 
13/12/2016 (Info 851) 

INTERROGATÓRIO 
CORRÉU ADVOGADO 

Se houver mais de um acusado, cada um dos réus não terá 
direito de acompanhar o interrogatório dos corréus. Se o réu for 
advogado e estiver atuando em causa própria, mesmo assim 
deverá ser aplicada a regra do art. 191 do CPP. Em outras 
palavras, quando o corréu for ser interrogado, o acusado (que 
atua como advogado) terá que sair da sala de audiência. STF. 2ª 
Turma. HC 101021/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 
20/5/2014 (Info 747) 

TRADUÇÃO DE 
DOCUMENTOS 

A tradução para o vernáculo de documentos em idioma 
estrangeiro juntados aos autos só deverá ser realizada se tal 
providência for absolutamente “necessária”. É o que prevê o 
CPP: “Art. 236. Os documentos em língua estrangeira, sem 
prejuízo de sua juntada imediata, serão, se necessário, 
traduzidos por tradutor público, ou, na falta, por pessoa idônea 
nomeada pela autoridade”. A decisão sobre a necessidade ou 
não da tradução dos documentos cabe ao juiz da causa. STF. 
Plenário. Inq 4146/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 
22/6/2016 (Info 831). 

TESTEMUNHA QUE 
POSTERIORMENTE SE 

TORNA RÉ 

Não há nulidade no depoimento de pessoa que, ouvida na 
condição de testemunha, assumindo o compromisso de dizer a 
verdade, venha depois a ser denunciada se a ela foi conferido o 
direito de não responder a perguntas cujas respostas possam 
eventualmente acarretar sua autoincriminação. STF. Plenário. Inq 
3983/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 02 e 03/03/2016 
(Info 816). 
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AUSÊNCIA DE 
APRESENTAÇÃO DE 
CONTRARRAZÕES 

Não há que se falar em nulidade do julgamento da apelação 
interposta pelo Ministério Público se a defesa, regularmente 
intimada para a apresentação de contrarrazões, permanece 
inerte. Em outras palavras, a ausência de contrarrazões à 
apelação do Ministério Público não é causa de nulidade por 
cerceamento de defesa se o defensor constituído pelo réu foi 
devidamente intimado para apresentá-las, mas não o fez. STF. 1ª 
Turma. RHC 133121/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/o 
acórdão Min. Edson Fachin julgado em 30/8/2016 (Info 837). 

PRAZO PARA 
RECORRER 

Súmula 448 do STF: O prazo para o assistente recorrer 
supletivamente começa a correr imediatamente após o 
transcurso do prazo do MP. 

INTERPOSIÇÃO DE 
RECURSO POR E-MAIL 

Não é possível a interposição de recurso por e-mail. É certo que 
o art. 1º da Lei nº 9.800/99 prevê que “é permitida às partes a 
utilização de sistema de transmissão de dados e imagens tipo 
fac-símile ou outro similar, para a prática de atos processuais que 
dependam de petição escrita”. Contudo, o e-mail não configura 
meio eletrônico equiparado ao fax, para fins da aplicação do 
disposto no art. 1º da Lei nº 9.800/99, porquanto não guarda a 
mesma segurança de transmissão e registro de dados. STF. 1ª 
Turma. HC 121225/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 
14/3/2017 (Info 857). 

HC EM PROCESSO DE 
PORTE DE DROGAS 

PARA CONSUMO 

Não cabe habeas corpus para discutir processo criminal 
envolvendo o art. 28 da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas), porte 
de drogas para consumo pessoal, considerando não haver risco 
à liberdade (não há possibilidade de prisão). STF. 1ª Turma. HC 
127834/MG, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. 
Alexandre de Moraes, julgado em 05/12/2017 (Info 887). 

HC E DIREITO DE 
VISITA A PRESO 

Não cabe habeas corpus contra decisão que negou direito de 
familiar de preso internado em unidade prisional de com ele ter 
encontro direto, autorizando apenas a visita por meio do 
parlatório. STF. 2ª Turma. HC 133305/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 
julgado em 24/5/2016 (Info 827). 
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HC E NULIDADE NÃO 
ALEGADA 

Não se admite habeas corpus para se questionar nulidade cujo 
tema não foi trazido antes do trânsito em julgado da ação 
originária e tampouco antes do trânsito em julgado da revisão 
criminal. A nulidade não suscitada no momento oportuno é 
impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de 
superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em 
sucedâneo da revisão criminal. STF. 1ª Turma. RHC 124041/GO, 
rel. orig. Min. Dias Toffoli, red. p/ o acórdão Min. Roberto 
Barroso, julgado em 30/8/2016 (Info 837). 

PR
IS

Ã
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PRISÃO EM SALA DE 
ESTADO MAIOR 

Os advogados, membros da Magistratura, do MP e da 
Defensoria Pública, se forem presos antes do trânsito em julgado 
da sentença penal condenatória, possuem o direito de ficar 
recolhidos não em uma cela com grades, mas sim em uma sala 
de Estado Maior. A palavra “Estado Maior” representa o grupo 
de Oficiais que assessora o Comandante das Forças Armadas, 
do Corpo de Bombeiros ou da Polícia Militar. Logo, sala de 
Estado-Maior é o compartimento localizado na unidade militar 
que é utilizado por eles para o exercício de suas funções. Em 
interpretação teleológica dessa garantia, os integrantes dessas 
carreiras, quando forem presos provisoriamente, não precisam 
ficar em uma sala dentro do Comando das Forças Armadas, mas 
devem ser recolhidos em um local equiparado à sala de Estado 
Maior, ou seja, em um ambiente separado, sem grades, 
localizado em unidades prisionais ou em batalhões da Polícia 
Militar, que tenha instalações e comodidades adequadas à 
higiene e à segurança do preso. STF. Plenário. Rcl 5826/PR e Rcl 
8853/GO, rel. orig. Min. Cármen Lúcia, red. p/ o acórdão Min. 
Dias Toffoli, julgados em 18/3/2015 (Info 778). 
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GESTANTES E MÃES 

Em regra, deve ser concedida prisão domiciliar para todas as 
mulheres presas que sejam: (a) gestantes; (b) puérperas (que 
deram à luz há pouco tempo) ; (c) mães de crianças (isto é, mães 
de menores até 12 anos incompletos); (d) mães de pessoas com 
deficiência. Não deve ser autorizada a prisão domiciliar se: (1) a 
mulher tiver praticado crime mediante violência ou grave 
ameaça; (2) a mulher tiver praticado crime contra seus 
descendentes (filhos e/ou netos); (3) em outras situações 
excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente 
fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. STF. 2ª 
Turma. HC 143641/SP. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado 
em 20/2/2018 (Info 891). 
ATENÇÃO: CPP, art. 318-A.  “A prisão preventiva imposta à 
mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou 
pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, 
desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave 
ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho 
ou dependente”.                 (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018). 
O legislador estendeu ainda mais o benefício ao não incluir a 
exceção número 3 (situações excepcionalíssimas).  

O
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A
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ROL DE 
IMPEDIMENTOS 

As hipóteses de impedimento previstas no art. 252 do CPP 
constituem rol taxativo. STF. 2ª Turma. HC 94089/SP, Rel. Min. 
Ayres Britto, julgado em 14/2/2012. 

PRINCÍPIO DA 
CORRELAÇÃO E 

CONGRUÊNCIA E 
EMENDATIO LIBELLI 

O princípio da congruência preconiza que o acusado se defende 
dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação jurídica nela 
estabelecida. Assim, é necessário apenas que haja a correlação 
entre o fato descrito na peça acusatória e o fato pelo qual o réu 
foi condenado, sendo irrelevante a menção expressa na 
denúncia de eventuais causas de aumento ou diminuição de 
pena. Se o MP ajuizar ação penal contra o réu por sonegação 
fiscal (art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90) e narrar que o réu sonegou 
tributos em montante superior a R$ 4 milhões, o juiz pode, na 
sentença, reconhecer a incidência da causa de aumento de pena 
prevista no art. 12, I, da Lei, uma vez que o fato que ela 
representa (vultosa quantia sonegada que gera dano à 
coletividade) foi devidamente narrado, ainda que não haja 
menção expressa ao dispositivo legal. STF. 2ª Turma. HC 
129284/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 
17/10/2017 (Info 882). 
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LEGITIMIDADE 
ESPOSA PARA 

PROPOR QUEIXA-
CRIME – RELAÇÃO 
EXTRACONJUGAL 

MARIDO 

A esposa tem legitimidade para propor queixa-crime contra 
autor de mensagem que insinua que o seu marido tem uma 
relação extraconjugal com outro homem. Se alguém alega que 
um indivíduo casado mantém relação homossexual 
extraconjugal com outro homem, a esposa deste indivíduo tem 
legitimidade para ajuizar queixa-crime por injúria, alegando que 
também é ofendida. STF. 1ª Turma. Pet 7417 AgR/DF, Rel. Min. 
Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Marco Aurélio, julgado em 9/10/2018 
(Info 919). 

CUSTÓDIA E COISA 
JULGADA 

A decisão que, na audiência de custódia, determina o 
relaxamento da prisão em flagrante sob o argumento de que a 
conduta praticada é atípica não faz coisa julgada. Assim, esta 
decisão não vincula o titular da ação penal, que poderá oferecer 
acusação contra o indivíduo narrando os mesmos fatos e o juiz 
poderá receber essa denúncia. STF. 1ª Turma. HC 157.306/SP, 
Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25/9/2018 (Info 917). 

PODERES 
INVESTIGATÓRIOS DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO 

“O Ministério Público dispõe de competência para promover, 
por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de 
natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias 
que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob 
investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, 
as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, 
as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em 
nosso País, os advogados (Lei 8.906/1994, art. 7º, notadamente 
os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade 
– sempre presente no Estado democrático de Direito – do 
permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente 
documentados (Enunciado 14 da Súmula Vinculante), praticados 
pelos membros dessa Instituição.” STF. Plenário. RE 
593727/MG, rel. orig. Min. Cezar Peluso, red. p/ o acórdão Min. 
Gilmar Mendes, julgado em 14/5/2015 (repercussão geral) (Info 
785). 

 

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL 
ASSUNTO/PONTO DESTAQUE 
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SUBSIDIARIEDADE 
INTERCEPTAÇÃO 

A interceptação telefônica é subsidiária e excepcional, só 
podendo ser determinada quando não houver outro meio para 
se apurar os fatos tidos por criminosos, nos termos do art. 2º, 
inc. II, da Lei n. 9.296/1996. Desse modo, é ilegal que a 
interceptação telefônica seja determinada apenas com base em 
“denúncia anônima”. STF. 2ª Turma. HC 108147/PR, rel. Min. 
Cármen Lúcia, 11/12/2012. 

INTERCEPTAÇÃO 
TELEFÔNICA NÃO 
É EXCLUSIVA DA 

AUTORIDADE 
POLICIAL 

Segundo o art. 6º, da Lei n. 9.296/96, os procedimentos de 
interceptação telefônica serão conduzidos pela autoridade 
policial (Delegado de Polícia Civil ou Federal). Contudo, tal 
acompanhamento poderá ser feito por outros órgãos, como, por 
exemplo, a polícia militar, não sendo atribuição exclusiva da 
autoridade policial. STF. 2ª Turma. HC 96986/MG, rel. Min. 
Gilmar Mendes, 15/5/2012. 

PRORROGAÇÃO 
DA 

INTERCEPTAÇÃO 
TELEFÔNICA NO 

PLANTÃO OU 
RECESSO 

É inconstitucional Resolução do CNJ que proíbe o juiz de 
prorrogar a interceptação telefônica durante o plantão judiciário 
ou durante o recesso do fim de ano. STF. Plenário. ADI 4145/DF, 
Rel. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, 
julgado em 26/4/2018 (Info 899). 

TRANSCRIÇÃO 
CONVERSAS 

Não é necessária a transcrição integral das conversas 
interceptadas, desde que possibilitado ao investigado o pleno 
acesso a todas as conversas captadas, assim como 
disponibilizada a totalidade do material que, direta e 
indiretamente, àquele se refira, sem prejuízo do poder do 
magistrado em determinar a transcrição da integralidade ou de 
partes do áudio. STF. Plenário. Inq 3693/PA, Rel. Min. Cármen 
Lúcia, julgado em 10/4/2014 (Info 742). 
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ACORDO DE 
COLABORAÇÃO 

PREMIADA 
CELEBRADO POR 

DELEGADO DE 
POLÍCIA 

O delegado de polícia pode formalizar acordos de colaboração 
premiada, na fase de inquérito policial, respeitadas as 
prerrogativas do Ministério Público, o qual deverá se manifestar, 
sem caráter vinculante, previamente à decisão judicial. Os §§ 2º 
e 6º do art. 4º da Lei nº 12.850/2013, que preveem essa 
possibilidade, são constitucionais e não ofendem a titularidade 
da ação penal pública conferida ao Ministério Público pela 
Constituição (art. 129, I). STF. Plenário. ADI 5508/DF, Rel. Min. 
Marco Aurélio, julgado em 20/6/2018 (Info 907). 
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REGISTRO DAS 
DECLARAÇÕES DO 

COLABORADOR 

Não existe obrigatoriedade legal absoluta de que as declarações 
do colaborador premiado sejam registradas em meio 
audiovisual. O § 13 do art. 4º da Lei nº 12.850/2013 prevê que 
“sempre que possível, o registro dos atos de colaboração será 
feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, 
estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, 
destinados a obter maior fidelidade das informações”. Há, 
portanto, uma recomendação da Lei no sentido de que as 
declarações sejam registradas em meio audiovisual, mas isso não 
é uma determinação absoluta a ponto de gerar nulidade pelo 
simples fato de o registro não ter sido feito dessa forma. STF. 
Plenário. Inq 4146/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 
22/6/2016 (Info 831). 

JUDICIÁRIO NO 
ACORDO DE 

COLABORAÇÃO 
PREMIADA 

A colaboração é um meio de obtenção de prova cuja iniciativa 
não se submete à reserva de jurisdição (não exige autorização 
judicial), diferentemente do que ocorre nas interceptações 
telefônicas ou na quebra de sigilo bancário ou fiscal. Nesse 
sentido, as tratativas e a celebração da avença são mantidas 
exclusivamente entre o Ministério Público e o pretenso 
colaborador. O Poder Judiciário é convocado ao final dos atos 
negociais apenas para aferir os requisitos legais de existência e 
validade, com a indispensável homologação. STF. Plenário. Pet 
7074/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 21, 22, 28 e 
29/6/2017 (Info 870). 

O JUDICIÁRIO NÃO 
PODE OBRIGAR O 

MINISTÉRIO 
PÚBLICO A 
CELEBRAR 
ACORDO 

O acordo de colaboração premiada, além de meio de obtenção 
de prova, constitui em um negócio jurídico processual 
personalíssimo, cuja conveniência e oportunidade estão 
submetidos à discricionariedade regrada do Ministério Público e 
não se submetem ao escrutínio do Estado-juiz. Em outras 
palavras, trata-se de ato voluntário, insuscetível de imposição 
judicial. No entanto, que o ato do membro do Ministério Público 
que se nega à realização do acordo deve ser devidamente 
motivado. Essa recusa pode ser objeto de controle por órgão 
superior no âmbito do Ministério Público (Procurador-Geral de 
Justiça ou Comissão de Coordenação e Revisão), por aplicação 
analógica do art. 28 do CPP (art. 62, IV, da LC 75/93) STF. 2ª 
Turma. MS 35693 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 
28/5/2019 (Info 942). 
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SANÇÃO PREMIAL 
SEM ACORDO 

Mesmo sem ter assinado o acordo, o acusado pode colaborar 
fornecendo as informações e provas que possuir. Ao final, na 
sentença, o juiz irá analisar esse comportamento processual e 
poderá conceder benefício ao acusado mesmo sem que tenha 
havido a prévia celebração e homologação do acordo de 
colaboração premiada. Ou seja, o acusado pode receber a 
sanção premial mesmo sem a celebração do acordo caso o 
magistrado entenda que sua colaboração foi eficaz. STF. 2ª 
Turma. MS 35693 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 
28/5/2019 (Info 942). 

COMPETÊNCIA 
PARA 

HOMOLOGAÇÃO 
DO ACORDO DE 
COLABORAÇÃO 
DELATADO COM 

FORO POR 
PRERROGATIVA 

Se a delação do colaborador mencionar fatos criminosos que 
teriam sido praticados por autoridade (ex: Governador) e que 
teriam que ser julgados por foro privativo (ex: STJ), este acordo 
de colaboração deverá, obrigatoriamente, ser celebrado pelo 
Ministério Público respectivo (PGR), com homologação pelo 
Tribunal competente (STJ). Assim, se os fatos delatados tiverem 
que ser julgados originariamente por um Tribunal (foro por 
prerrogativa de função), o próprio acordo de colaboração 
premiada deverá ser homologado por este respectivo Tribunal, 
mesmo que o delator não tenha foro privilegiado. A delação de 
autoridade com prerrogativa de foro atrai a competência do 
respectivo Tribunal para a respectiva homologação e, em 
consequência, do órgão do Ministério Público que atua perante 
a Corte. Se o delator ou se o delatado tiverem foro por 
prerrogativa de função, a homologação da colaboração 
premiada será de competência do respectivo Tribunal. STF. 2ª 
Turma. HC 151605/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 
20/3/2018 (Info 895). 
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NATUREZA DA 
DECISÃO QUE 
HOMOLOGA O 

ACORDO 

A decisão do magistrado que homologa o acordo de 
colaboração premiada não julga o mérito da pretensão 
acusatória, mas apenas resolve uma questão incidente. Por isso, 
esta decisão tem natureza meramente homologatória, limitando-
se ao pronunciamento sobre a regularidade, legalidade e 
voluntariedade do acordo (art. 4º, § 7º, da Lei nº 12.850/2013). 
O juiz, ao homologar o acordo de colaboração, não emite juízo 
de valor a respeito das declarações eventualmente prestadas 
pelo colaborador à autoridade policial ou ao Ministério Público, 
nem confere o signo da idoneidade a seus depoimentos 
posteriores. A análise se as declarações do colaborador são 
verdadeiras ou se elas se confirmaram com as provas produzidas 
será feita apenas no momento do julgamento do processo, ou 
seja, na sentença (ou acórdão), conforme previsto no § 11 do art. 
4º da Lei. STF. Plenário. Pet 7074/DF, Rel. Min. Edson Fachin, 
julgado em 21, 22, 28 e 29/6/2017 (Info 870). 

LIMITES DA 
ANÁLISE PARA A 
HOMOLOGAÇÃO 

DO ACORDO 

No ato de homologação da colaboração premiada, não cabe ao 
magistrado, de forma antecipada e extemporânea, tecer juízo de 
valor sobre o conteúdo das cláusulas avençadas, exceto nos 
casos de flagrante ofensa ao ordenamento jurídico vigente. STF. 
Plenário. Pet 7074/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 21, 
22, 28 e 29/6/2017 (Info 870). 

DIREITOS DO 
COLABORADOR 

O direito subjetivo do colaborador nasce e se perfectibiliza na 
exata medida em que ele cumpre seus deveres. Assim, o 
cumprimento dos deveres pelo colaborador é condição sine qua 
non para que ele possa gozar dos direitos decorrentes do 
acordo. Por isso diz-se que o acordo homologado como regular, 
voluntário e legal gera vinculação condicionada ao cumprimento 
dos deveres assumidos pela colaboração, salvo ilegalidade 
superveniente apta a justificar nulidade ou anulação do negócio 
jurídico. STF. Plenário. Pet 7074/DF, Rel. Min. Edson Fachin, 
julgado em 21, 22, 28 e 29/6/2017 (Info 870). 
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LEGITIMIDADE DO 
DELATADO PARA 

IMPUGNAR O 
ACORDO 

Em regra, o delatado não tem legitimidade para impugnar o 
acordo de colaboração premiada. Assim, em regra, a pessoa que 
foi delatada não poderá impetrar um habeas corpus alegando 
que esse acordo possui algum vício. Isso porque se trata de 
negócio jurídico personalíssimo. Esse entendimento, contudo, 
não se aplica em caso de homologação sem respeito à 
prerrogativa de foro. Desse modo, é possível que o delatado 
questione o acordo se a impugnação estiver relacionada com as 
regras constitucionais de prerrogativa de foro. Em outras 
palavras, se o delatado for uma autoridade com foro por 
prerrogativa de função e, apesar disso, o acordo tiver sido 
homologado em 1ª instância, será permitido que ele impugne 
essa homologação alegando usurpação de competência. STF. 2ª 
Turma. HC 151605/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 
20/3/2018 (Info 895) 

DESCUMPRIMENTO 
DO ACORDO E 

PRISÃO 

Não se pode decretar a prisão preventiva do acusado pelo 
simples fato de ele ter descumprido acordo de colaboração 
premiada. Não há, sob o ponto de vista jurídico, relação direta 
entre a prisão preventiva e o acordo de colaboração premiada. 
Tampouco há previsão de que, em decorrência do 
descumprimento do acordo, seja restabelecida prisão preventiva 
anteriormente revogada. Por essa razão, o descumprimento do 
que foi acordado não justifica a decretação de nova custódia 
cautelar. É necessário verificar, no caso concreto, a presença dos 
requisitos da prisão preventiva, não podendo o decreto prisional 
ter como fundamento apenas a quebra do acordo. STF. 1ª 
Turma. HC 138207/PR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 
25/4/2017 (Info 862). 

ACESSO AOS 
TERMOS DE 

DECLARAÇÃO DO 
COLABORADOR 

Não viola o entendimento da SV 14-STF a decisão do juiz que 
nega a réu denunciado com base em um acordo de colaboração 
premiada o acesso a outros termos de declarações que não 
digam respeito aos fatos pelos quais ele está sendo acusado, 
especialmente se tais declarações ainda estão sendo 
investigadas, situação na qual existe previsão de sigilo, nos 
termos do art. 7º da Lei nº 12.850/2013. STF. 2ª Turma. Rcl 22009 
AgR/PR, rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 16/2/2016 (Info 
814). 
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SABER NA PONTA DA LÍNGUA 2019-2020 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

O Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos 
e atividades essenciais, considerando a necessidade de se tomar medidas de 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus. Contudo, como a competência para questões de saúde é 
concorrente, na forma do art. 23, inciso II, da CF, o poder da União, sobretudo em caso 
de a omissão, não diminui a competência própria dos demais entes da Federação na 
realização dos serviços de saúde. 

ADI 6341 MC-Ref/DF, Plenário, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, 
julgamento em 15.4.2020.(Info 973) 

RECLAMAÇÃO 

É possível limitar o acesso ao preso (entrevista jornalística) em virtude de outros 
princípios constitucionais, como o direito ao silêncio e a necessidade de proteção do 
próprio custodiado. 

Rcl 32052 AgR/MS, Segunda Turma, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 
14.4.2020.(Info 973) 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

Ante os princípios da publicidade e transparência, não é possível suspender os prazos 
de resposta a pedidos de acesso à informação nos órgãos ou nas entidades da 
administração pública cujos servidores estejam sujeitos a regime de quarentena, 
teletrabalho ou equivalentes e que, necessariamente, sequer durante o período de 
calamidade pública. 

ADI 6351 MC-Ref/DF, ADI 6353 MC-Ref/DF e ADI 6347 MC-Ref/DF, rel. Min. Alexandre 
de Moraes, Plenário, julgamento em 30.4.2020.(Info 975) 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

A União NÃO deve ter o monopólio de regulamentar todas as medidas que devem ser 
tomadas para o combate à pandemia. Ela tem o papel primordial de coordenação e de 
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atuar quando houver interesse geral, mas a autonomia dos entes federados deve ser 
respeitada. Assim, os estados têm o poder de regulamentar o transporte intermunicipal 
para realizar barreiras sanitárias nas rodovias (interesse for regional). Contudo, NÃO 
podem fechar fronteiras, pois sairiam de suas competências constitucionais. 

ADI 6343 MC-Ref/DF, Plenário, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. 
Alexandre de Moraes, julgamento em 6.5.2020.(Info 976) 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE e ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO 
DE PRECEITO FUNDAMENTAL 

Os arts. 10, § 2º, e 12, III e IV, da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) podem ser 
utilizados para fundamentar justificar decisões judiciais que determinaram a suspensão 
temporária de serviços de mensagens entre usuários da Internet como sanção pelo 
descumprimento, por parte de empresa responsável pelo aplicativo, de ordem judicial 
de disponibilização do conteúdo das comunicações? 

ADI 5527/DF, rel. Min. Rosa Weber, julgamento em 27 e 28.5.2020 e ADPF 403/SE, rel. 
Min. Edson Fachin, julgamento em 27 e 28.5.2020.(Info 979) 

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 

É constitucional a Portaria GP 69/2019, que instaurou o inquérito das fake news, e 
também o art. 43 do Regimento Interno do STF (RISTF), que lhe serviu de fundamento 
legal. 

ADPF 572 MC/DF, rel. Min. Edson Fachin, julgamento em 17 e 18.6.2020 (Info 982) 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

A polícia científica não precisa estar vinculada à Polícia Civil. Contudo, não pode ter 
caráter de órgão de segurança pública, pois o rol previsto no art. 144, I a V, da CF, é 
taxativo. 

ADI 2575/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, 24.6.2020 (Info 983) 

AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 

Não se pode conceber comportamento discriminatório da União em virtude do local de 
residência de brasileiros em idêntica condição. 

ACO 3359 Ref-MC/DF, Plenário, rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 5.8.2020 (Info 
985) 
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

Os órgãos componentes do Sistema Brasileiro de Inteligência (Sisbin) somente podem 
fornecer dados e conhecimentos específicos à Agência Brasileira de Inteligência (Abin) 
quando comprovado o interesse público da medida, afastada qualquer possibilidade 
de esses dados atenderem interesses pessoais ou privados. Toda e qualquer decisão 
que solicitar os dados deverá ser devidamente motivada para eventual controle de 
legalidade pelo Poder Judiciário. 

ADI 6529 MC/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 13.8.2020. (Info 986) 

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 

É vedada a produção ou compartilhamento de informações (relatório de inteligência) 
sobre a vida pessoal, as escolhas pessoais e políticas, as práticas cívicas de cidadãos, 
servidores públicos federais, estaduais e municipais identificados como integrantes de 
movimento político antifascista, professores universitários e quaisquer outros que, 
atuando nos limites da legalidade, exerçam seus direitos de livremente expressar-se, 
reunir-se e associar-se. 

ADPF 722 MC/DF, Plenário, rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 19 e 20.8.2020, Info 
987. (Info 987) 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

Não há impedimento, nem suspeição de ministro, nos julgamentos de ações de controle 
concentrado, exceto se o próprio ministro firmar, por razões de foro íntimo, a sua não 
participação. 

ADI 6362/DF, Plenário, rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 2.9.2020 – Info 
989. 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

As requisições administrativas realizadas por estados, municípios e Distrito Federal, no 
contexto da pandemia causada pelo Covid-19, independem da oitiva do atingido ou de 
prévia autorização do Ministério da Saúde, mas pressupõem, nos termos da lei, 
evidências científicas e motivação, observado o princípio da proporcionalidade. 

ADI 6362/DF, Plenário, rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 2.9.2020 – Info 
989. 

AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 
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É plausível a alegação de que a norma inscrita no art. 4º do Decreto 5.289/2004, naquilo 
em que dispensa a anuência do governador de estado no emprego da Força Nacional 
de Segurança Pública, viole o princípio da autonomia estadual. 

ACO 3427 Ref-MC/BA, Plenário, rel. Min. Edson Fachin, julgamento em 24.9.2020 (Info 
992) 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

São inconstitucionais normas estaduais que imponham obrigações de 
compartilhamento de dados com órgãos de segurança pública às concessionárias de 
telefonia, por configurar ofensa à competência privativa da União para legislar sobre 
telecomunicações (CF, arts. 21, XI, e 22, IV). 

ADI 5040/PI, rel. Min. Rosa Weber, julgamento virtual finalizado em 3.11.2020.  (Info 
997) 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

É constitucional a Lei 5.751/1998 do estado do Espírito Santo, de iniciativa parlamentar, 
que versa sobre a responsabilidade do ente público por danos físicos e psicológicos 
causados a pessoas detidas por motivos políticos. 

ADI 3738/ES, rel. Min. Marco Aurélio, julgamento virtual finalizado em 3.11.2020. (Info 
997) 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

Possui plausibilidade e verossimilhança a alegação de que constituição estadual não 
pode atribuir foro por prerrogativa de função a autoridades diversas daquelas arroladas 
na Constituição Federal. 

ADI 6501, ADI 6508, ADI 6515, ADI 6516, rel. Min. Roberto Barroso, julgamento virtual 
finalizado em 20.11.2020 (Info 1000) 

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 

A redução da transparência dos dados referentes à pandemia de COVID-19 representa 
violação a preceitos fundamentais da Constituição Federal, nomeadamente o acesso à 
informação, os princípios da publicidade e transparência da Administração Pública e o 
direito à saúde. 
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ADPF 690 MC-Ref/DF, ADPF 691, ADPF 692, rel. Min. Alexandre de Moraes, 
julgamento virtual finalizado em 20.11.2020 (Info 1000) 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

É possível a fixação de obrigações alternativas a candidatos em concursos públicos e a 
servidores em estágio probatório, que se escusem de cumprir as obrigações legais 
originalmente fixadas por motivos de crença religiosa, desde que presentes a 
razoabilidade da alteração, a preservação da igualdade entre todos os candidatos e que 
não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública, que deverá decidir de 
maneira fundamentada. 

RE 611874/DF, rel. orig. Min. Dias Toffoli, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgamento 
em 19.11, 25.11 e 26.11.2020 e ARE 1099099/SP, rel. Min. Edson Fachin, julgamento 
em 19.11, 25.11 e 26.11.2020.  (Info 1000) 

DIREITO PENAL 

MANDADO DE SEGURANÇA 

Inexiste direito líquido e certo a compelir o ministério público à celebração do acordo 
de delação premiada. 

MS 35693 AgR/DF, rel. Min. Edson Fachin, julgamento em 28.5.2019 (Info 942) 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO e MANDADO DE 
INJUNÇÃO 

Até que sobrevenha lei emanada do Congresso Nacional destinada a implementar os 
mandados de criminalização definidos nos incisos XLI e XLII do art. 5º da Constituição 
da República, as condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, que envolvem 
aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém, por 
traduzirem expressões de racismo, compreendido este em sua dimensão social, 
ajustam-se, por identidade de razão e mediante adequação típica, aos preceitos 
primários de incriminação definidos na Lei nº 7.716, de 08.01.1989, constituindo, 
também, na hipótese de homicídio doloso, circunstância que o qualifica, por configurar 
motivo torpe (Código Penal, art. 121, § 2º, I, “in fine”). 

ADO 26/DF, Plenário, rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 13.6.2019 e MI 4733/DF, 
Plenário, rel. Min. Edson Fachin, julgamento em 13.6.2019. (Info 944) 
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RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL 

A prolação do juízo condenatório é matéria constitucionalmente afeta ao Tribunal do 
Júri e infensa à reforma pelo Tribunal de Justiça, ao qual não cabe a valoração da prova. 

Rcl 29621 AgR/MT, 1ª Turma, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 25.6.2019 (Info 945) 

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL 

A prolação do juízo condenatório é matéria constitucionalmente afeta ao Tribunal do 
Júri e infensa à reforma pelo Tribunal de Justiça, ao qual não cabe a valoração da prova. 

Rcl 29621 AgR/MT, 1ª Turma, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 25.6.2019 (Info 945) 

HABEAS CORPUS 

Com a revogação do art. 224 do CP pela Lei 12.015/2009, há de ser redimensionada a 
pena aplicada ao condenado, subtraindo-lhe o acréscimo sofrido em razão do aumento 
da pena previsto no art. 9º da Lei nº 8.072/90, que foi tacitamente revogado (STF. 
Plenário. HC 100181/RS, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de 
Moraes, julgado em 15/8/2019 - Info 947) 

Votação: Maioria. 

HABEAS CORPUS 

O assessor jurídico que assina a dispensa da licitação só pode ser responsabilizado 
criminalmente pela sua participação ativa no esquema criminoso, de modo a se 
beneficiar dele, não pela pura emissão do parecer. A jurisprudência da Corte, inclusive, 
é firme no sentido de que o parecer puramente consultivo não gera responsabilização 
do seu autor. Eventual responsabilização penal apenas se justifica em caso de indicação 
de circunstâncias concretas que o vinculem, subjetivamente, ao propósito delitivo. (STF. 
2ª Turma. HC 171576/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 17/9/2019-Info 952). 

Votação: Maioria. 

HABEAS CORPUS 

Aplica-se o princípio da insignificância para a conduta de transmitir sinal de internet 
como provedor sem autorização da ANATEL (art. 183 da Lei nº 9.472/97) (STF. 2ª Turma. 
HC 157014 AgR/SE, rel. orig. Min. Cármen Lúcia, red. p/ o ac. Min Ricardo 
Lewandowski, julgado em 17/9/2019-Info 952). 
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Votação: Maioria. 

HABEAS CORPUS 

O art. 227, § 4º, da CF/88 exige que a lei imponha punição severa à violação da 
dignidade sexual da criança e do adolescente. Além do mais, a conduta de manter 
conjunção carnal ou a prática de qualquer ato libidinoso diverso (como o beijo lascivo) 
com menor de 14 anos se subsume, em regra, ao tipo penal de estupro de vulnerável 
(CP, art. 217-A), restando indiferente o consentimento da vítima (STF. 1ª Turma. HC 
134591/SP, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, 
julgado em 1/10/2019-Info 954). 

Votação: Maioria. 

INQUÉRITO 

Não configura o crime de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/98) a conduta de 
esconder dinheiro ilícito (derivado de propina) nas vestimentas (bolsos do paletó, 
cintura e meias), buscando viajar com as notas ocultas em voo doméstico. Também não 
configura o delito a conduta de dissimular (mentir), uma vez descoberto, a natureza, a 
origem e a propriedade dos valores (STF. 1ª Turma. Inq 3515/SP, Rel. Min. Marco 
Aurélio, julgado em 8/10/2019-Info 955). 

Votação: Unanimidade. 

HABEAS CORPUS 

A habitualidade no crime e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser 
comprovados pela acusação, não sendo possível que o benefício seja afastado por 
simples presunção. Assim, se não houver prova nesse sentido, o condenado fará jus à 
redução da pena. A quantidade e a natureza são circunstâncias que, apesar de 
configurarem elementos determinantes na definição do quanto haverá de diminuição, 
não são elementos que, por si sós, possam indicar o envolvimento com o crime 
organizado ou a dedicação a atividades criminosas (STF. 2ª Turma. HC 152001 AgR/MT, 
rel. orig. Min. Ricardo Lewandowski, red. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, julgado em 
29/10/2019-Info 958) 

Votação: Maioria. 

HABEAS CORPUS 
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Se houver a devida comprovação de que o julgamento em outro país sobre os mesmos 
fatos não se realizou de modo justo e legítimo, desrespeitando obrigações processuais 
positivas, a vedação de dupla persecução pode ser eventualmente ponderada para 
complementação em persecução interna. Porém, não havendo elemento que indique 
dúvida sobre a legitimidade da persecução penal e da punição imposta no estrangeiro 
por idênticos fatos, a proibição de dupla persecução deve ser respeitada de modo 
integral, nos termos constitucionais e convencionais. (STF. 2ª Turma. HC 171118/SP, 
Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 12/11/2019-Info 959) 

Votação: Unanimidade. 

RECURSO EM HABEAS CORPUS 

O contribuinte que, de forma contumaz e com dolo de apropriação, deixa de recolher 
o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço incide no tipo penal do art. 
2º, II, da Lei 8.137/1990 (apropriação indébita tributária). 

RHC 163334/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, julgamento em 18.12.2019 (Info 964) 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

O acórdão, mesmo o confirmatório da condenação, interrompe o curso da prescrição, 
sendo matéria atinente ao poder do Estado na persecução penal, à luz do devido 
processo legal, de cunho constitucional. 

RE 1241683 AgR/RS, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de 
Moraes, julgamento em 4.2.2020. (Info 965) 

HABEAS CORPUS 

A previsão da redução de pena contida no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 tem como 
fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida 
criminosa. E para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação 
corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de 
desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões 
judiciais. A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser 
comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o 
condenado fará jus à redução de pena. Em outras palavras, militará em favor do réu a 
presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a 
atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus da prova, nesse caso, 
é do Ministério Público. 
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HC 154694 AgR/SP, rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, 
julgamento em 4.2.2020. (Info 965) 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo 
automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito. 

RE 607107/MG, rel. Min. Roberto Barroso, julgamento em 12.2.2020.(Info 966) 

RECURSO EM HABEAS CORPUS 

Cabe a aplicação do princípio da insignificância ao réu reincidente. 

RHC 174784/MS, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, 
julgamento em 11.2.2020.(Info 966) 

HABEAS CORPUS 

Considerando que a existência de inquéritos policiais e processos criminais sem trânsito 
em julgado não podem ser considerados como maus antecedentes para fins de 
dosimetria da pena, aplica-se a causa de diminuição de pena, prevista no § 4º do art. 
33 da Lei 11.343/2006, a paciente condenada pelo crime de tráfico de drogas, não 
obstante a existência de outra ação penal, pela prática do mesmo delito, ainda não 
transitada em julgado. 

HC 173806/MG, rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 18.2.2020. (Info 967) 

PETIÇÃO 

O fato de o parlamentar estar na Casa legislativa no momento em que proferiu as 
declarações não afasta a possibilidade de cometimento de crimes contra a honra, nos 
casos em que as ofensas são divulgadas pelo próprio parlamentar na Internet. 

PET 7174/DF, rel. Min. Alexandre de Moraes, red. p/ o ac. Min. Marco Aurélio, 
julgamento em 10.3.2020.(Info 969) 

HABEAS CORPUS 

Não cabe afastar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (Lei 
de Drogas) com base em condenações não alcançadas pela preclusão maior. 
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HC 166385/MG, Primeira Turma, rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 
14.4.2020.(Info 973) 

HABEAS CORPUS 

Incide a causa de diminuição prevista no artigo 16 do CP (arrependimento posterior), 
se a parte principal do dano foi reparada antes do recebimento da denúncia, mesmo 
sejam pagos valores após esse fato, se referentes juros e a correção monetária. 

HC 165312/SP, Primeira Turma, rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 14.4.2020.(Info 
973) 

HABEAS CORPUS 

Para a aplicação do princípio da bagatela, devem ser analisadas as circunstâncias 
objetivas em que se deu a prática delituosa e não os atributos inerentes ao agente. 
Reincidência ou maus antecedentes não impedem, por si sós, a aplicação do postulado 
da insignificância. Ademais, fato de o furto se qualificado ou majorado (ex: repouso 
noturno) não impede a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. 

HC 181389 AgR/SP, Segunda Turma, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 
14.4.2020. (Info 973) 

HABEAS CORPUS 

É penalmente típica (crime de desobediência – CP, art. 330) a conduta de não atender 
a ordem dada pelo oficial de justiça na ocasião do cumprimento de mandado de 
entrega de veículo, expedido no juízo cível, recusando-se, na qualidade de depositário 
do bem, a entregar o veículo ou a indicar sua localização. O fato de se tratar de 
atentatório à dignidade da Justiça, sujeitando-se à imposição de multa, a teor dos arts. 
77, §§ 1º e 2º; e 774, IV, do CPC de 2015 não afasta a tipicidade penal. Não há prejuízo 
da responsabilidade penal, ainda que possível a aplicação de sanções cíveis e 
processuais civis. 

HC 169417/SP, 1ª Turma, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de 
Moraes, julgamento em 28.4.2020.(Info 975) 

HABEAS CORPUS 

“Denúncias anônimas” (delações apócrifas) não podem embasar, por si sós, medidas 
invasivas como interceptações telefônicas, buscas e apreensões, e devem ser 
complementadas por diligências investigativas posteriores. 
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HC 180709/SP, 2ª Turma, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 5.5.2020.(Info 796) 

HABEAS CORPUS 

No caso de promotor de justiça, julgado perante o tribunal de justiça, aplica-se a norma 
do art. 7º da Lei 8.038/1990, segundo a qual a audição do acusado é o primeiro ato do 
procedimento. Não se aplica ao caso a regra geral do art. 400 do CPP. 

HC 154508/RJ, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 2.6.2020 (Info 980) 

AÇÃO PENAL 

(1) O crime de corrupção passiva cometido pelo ex-deputado, o colegiado afirmou que 
o tipo exige a demonstração de que o favorecimento negociado pelo agente público 
se encontre no rol das atribuições previstas para a função que exerce. Mas no 
“presidencialismo de coalização”, confere-se aos parlamentares um espectro de poder 
para além da mera deliberação de atos legislativos. Logo, configura o delito de 
corrupção passiva quando a vantagem indevida é solicitada, recebida ou aceita pelo 
agente público, em troca da manifestação da força política. (2) Há a possibilidade de se 
processar a condenação ao dano moral no próprio processo penal. 

AP 1002/DF, 2ª Turma, rel. Min. Edson Fachin, julgamento em 9.6.2020 (Info 981) 

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 

É constitucional a Portaria GP 69/2019, que instaurou o inquérito das fake news, e 
também o art. 43 do Regimento Interno do STF (RISTF), que lhe serviu de fundamento 
legal. 

ADPF 572 MC/DF, rel. Min. Edson Fachin, julgamento em 17 e 18.6.2020 (Info 982) 

HABEAS CORPUS 

Para fins de comprovação da reincidência, é necessária documentação hábil que traduza 
o cometimento de novo crime depois de transitar em julgado a sentença condenatória 
por crime anterior, mas não se exige, contudo, forma específica para tal comprovação. 

HC 162548 AgR/SP, 1ª Turma, rel. Min. Rosa Weber, julgamento em 16.6.2020.(Info 
982) 

AÇÃO PENAL 
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A liberdade de opinião e manifestação do parlamentar, ratione muneris, impõe 
contornos à imunidade material, nos limites estritamente necessários à defesa do 
mandato contra o arbítrio, à luz do princípio republicano que norteia a Constituição 
Federal. A veiculação dolosa de vídeo com conteúdo fraudulento, para fins 
difamatórios, a conferir ampla divulgação pela rede social ao conteúdo sabidamente 
falso, não encontra abrigo na imunidade parlamentar. 

AP 1021/DF, 1ª Turma, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 18.8.2020, Info 987. 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 

AÇÃO PENAL 

O tipo previsto no inciso III do art. 1º do DL 201/1967consiste em o administrador 
público aplicar verba pública em destinação diversa da prevista em lei. NÃO se trata, 
portanto, de desviar em proveito próprio, sendo irrelevante a verificação de efetivo 
prejuízo para a Administração. 

AP 984/AP, 1ª Turma, rel. Min. Roberto Barroso, julgamento em 11.6.2019. (Info 944) 

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL 

É nula a entrevista realizada por autoridade policial no interior da residência de 
investigado, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão. 

Rcl 33711/SP, 2ª Turma, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 11.6.2019 (Info 944) 

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL 

A determinação de busca e apreensão nas dependências do Senado Federal, desde 
que não direcionada a apurar conduta de congressista, não se relaciona com as 
imunidades parlamentares. Ademais, no caso de prova determinada por juízo 
incompetente, não devem ser considerados contaminados os elementos probatórios 
cuja produção prescindem de prévia autorização judicial. 

Rcl 25537/DF e AC 4297/DF, Plenário, rel. Min. Edson Fachin, julgamento em 
26.6.2019.(Info 945) 

AÇÃO ORIGINÁRIA 

Não há nulidade se o advogado de um dos réus foi intimado para o interrogatório dos 
demais corréus, mas não compareceu. Entretanto, excepciona-se a regra da faculdade 
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da participação quando há a imputação de crimes pelo interrogado aos demais réus, 
como nos casos de colaboração premiada. Nessas hipóteses, deve-se exigir a presença 
dos advogados dos réus delatados (STF. 2ª Turma. AO 2093/RN, Rel. Min. Cármen 
Lúcia, julgado em 3/9/2019 - Info 950). 

Votação: Maioria. 

HABEAS CORPUS 

A ausência de defensor, devidamente intimado, à sessão de julgamento não implica, 
por si só, nulidade processual (STF. 1ª Turma. HC 165534/RJ, rel. orig. Min. Marco 
Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgado em 3/9/2019 - Info 950) 

Votação: Maioria. 

HABEAS CORPUS 

É inviável a execução da pena privativa de liberdade antes do trânsito em julgado (STF. 
2ª Turma. HC 151430 AgR-segundo/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 
3/9/2019 - Info 950) 

Votação: Maioria. 

REVISÃO CRIMINAL 

A norma de regência elenca as causas de admissão do pedido de revisão criminal e, ao 
fazê-lo, limita essa possibilidade à desconstituição de decisões condenatórias. Ela não 
funciona, portanto, como instrumento de impugnação de outras decisões (como a 
decisão que se limita a inadmitir recurso), ainda que potencialmente prejudiciais ao 
condenado (STF. Plenário. RvC 5480 AgR/AM, rel. Min. Edson Fachin, julgamento em 
12.9.2019-Info 951) 

Votação: Maioria. 

INQUÉRITO 

Não traduz lastro probatório mínimo, consistente em conjunto de evidências seguro e 
idôneo capaz de demonstrar a materialidade do crime e indícios razoáveis de autoria, 
o fato de o Ministro do TCU ter pedido vista de processo, se isso não vier acompanhado 
de indícios razoáveis de que sabia que estava impedido e/ou de que tenha efetivamente 
praticado tráfico de tráfico de influência (art. 332, caput, do Código Penal) (STF. 1ª 
Turma. Inq 4075/DF, rel orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Ricardo 
Lewandowski, julgado em 10/9/2019-Info 951) 
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Votação: Maioria. 

HABEAS CORPUS 

O HC 143.641 e o artigo 319-A do CPP não determinam que toda mãe de criança seja 
submetida a medida alternativa à prisão (prisão domiciliar), mas que o juiz analise as 
condições específicas do caso, porque o mais salutar é evitar a prisão e priorizar o 
convívio com a criança. Entretanto, pode haver situações em que o crime é grave e o 
convívio pode prejudicar o desenvolvimento do menor. (STF. 1ª Turma. HC 168900/MG, 
Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 24/9/2019-Info 953) 

Votação: Unanimidade. 

AGRAVO EM HABEAS CORPUS 

(I) Do ponto de vista estritamente formal, o perito papiloscopista não se encontra 
previsto no art. 5º da Lei nº 12.030/2009, que lista os peritos oficiais de natureza 
criminal. Apesar disso, a perícia realizada por perito papiloscopista não pode ser 
considerada prova ilícita nem deve ser excluída do processo. (II) Não deve o juiz 
presidente do Tribunal do Júri alegar que tal laudo não é oficial, o que, para o jurado 
leigo, equivale a taxar de ilícita a prova nele contida, maculando a neutralidade do 
conselho de sentença. Caberá às partes, respeitado o contraditório e a ampla defesa, 
durante o julgamento pelo tribunal do júri, defender a validade do documento ou 
impugná-lo (STF. 1ª Turma. HC 174400 AgR/DF, rel. orig. Min. Roberto Barroso, red. p/ 
o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 24/9/2019-Info 953) 

Votação: Maioria. 

INQUÉRITO 

(I) O fato de o agente ocupar cargo público não gera, por si só, a competência da justiça 
federal. Esta é definida pela prática delitiva. (II) Se delitos imputados, apesar de 
supostamente cometidos quando o investigado ocupava o cargo político, não estão 
relacionados a esse cargo, não incide o Foro por Prerrogativa de Função (STF. 1ª Turma. 
Inq 4624 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/10/2019-Info 955) 

Votação: Maioria. 

REVISÃO CRIMINAL 

(I) A análise empreendida em sede de revisão criminal cinge-se a aspectos de legalidade 
da condenação proferida sem lastro jurídico ou probatório. A revisão criminal não é 
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apta para equacionar controvérsias razoáveis acerca do acerto ou desacerto da 
valoração da prova ou do direito. (II) Não se aplica a minorante do arrependimento 
posterior (art. 16 do CP) no caso do crime do art. 20 da Lei nº 7.492/86, considerando 
que se trata de crime formal (STF. Plenário. RvC 5475/AM, Rel. Min. Edson Fachin, 
julgado em 6/11/2019-Info 958) 

Votação: Maioria. 

AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE 

O art. 283 do CPP, no que condiciona o início do cumprimento da pena ao trânsito em 
julgado do título condenatório, tendo em vista o figurino do art. 5º, LVII, da CF, é 
constitucional (STF. Plenário. ADC 43/DF, ADC 44/DF e ADC 54/DF, Rel. Min. Marco 
Aurélio, julgados em 7/11/2019-Info 958) 

Votação: Maioria. 

HABEAS CORPUS 

Se o acórdão absolutório foi combatido tempestivamente pelo assistente de acusação, 
não houve formação de coisa julgada em favor do réu e o recurso deve ser apreciado 
pelo Tribunal (STF. 2ª Turma. HC 154076 AgR/PA, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 
29/10/2019-Info 958) 

Votação: Unanimidade. 

HABEAS CORPUS 

O habeas corpus não é sede processual adequada para discussão sobre a correta 
fixação da competência, bem como sobre a existência de transnacionalidade do delito 
imputado (STF. 1ª Turma. HC 151881 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 
12/11/2019-Info 959) 

Votação: Maioria. 

HABEAS CORPUS 

Não é possível a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado sequer em 
caso de condenações pelo Tribunal do Júri (STF. 2ª Turma. HC 163814 ED/MG, Rel. 
Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/11/2019-Info 960). 

Votação: Maioria. 
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HABEAS CORPUS 

Não pode ser mantida a prisão antes do trânsito em julgado, determinada em razão da 
confirmação da condenação pelo Tribunal de Justiça sem que tenha sido decretada a 
prisão preventiva. Não cabe execução provisória da pena, conforme decidido nas ADOs 
43, 44 e 54 (STF. 1ª Turma. HC 169727/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 
26/11/2019-Info 961) 

Votação: Maioria. 

HABEAS CORPUS 

Nos casos em que o tribunal de origem não examinou a necessidade de manutenção 
das medidas cautelares ou mesmo de decretação de prisão preventiva porque havia a 
possibilidade da execução provisória (antes de 07/11/2019), tal reanálise é medida 
necessária em virtude da alteração de posicionamento do STF, principalmente para 
crimes graves, com violência ou grave ameaça, e aqueles em que a primeira instância 
havia determinado restrições (STF. 1ª Turma. HC 174875/MG, rel. orig. Min. Marco 
Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 3/12/2019-Info 962) 

Votação: Maioria. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e 
da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil (RFB), que define 
o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a 
obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das 
informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle 
jurisdicional. Esse compartilhamento pela UIF e pela RFB deve ser feito unicamente por 
meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e 
estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios 
(STF. Plenário. RE 1055941/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 4/12/2019 
(repercussão geral – Tema 990-Info 962) 

Votação: Maioria. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e 
da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil (RFB), que define 
o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a 
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obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das 
informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle 
jurisdicional. Esse compartilhamento pela UIF e pela RFB deve ser feito unicamente por 
meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e 
estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios 
(STF. Plenário. RE 1055941/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 4/12/2019 
(repercussão geral – Tema 990-Info 963) 

Votação: Maioria. 

MANDADO DE SEGURANÇA 

O arquivamento do PIC, promovido pelo PGJ, nos casos de sua competência originária, 
não reclama prévia submissão ao Poder Judiciário (STF. 1ª Turma. MS 34730/DF, Rel. 
Min. Luiz Fux, julgado em 10/12/2019-Info 963) 

Votação: Unanimidade. 

HABEAS CORPUS 

A Súmula 606 do STF continua firme e forte: “Não cabe habeas corpus originário para 
o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou 
no respectivo recurso”. 

HC 162285 AgR/DF, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 19.12.2019 (Info 
964) 

RECLAMAÇÃO 

É excessivo o acesso de um dos investigados a informações, de caráter privado de 
diversas pessoas, que não dizem respeito ao direito de defesa dele, sob pretexto de 
obediência à Súmula Vinculante 14. 

Rcl 25872 AgR-AgR/SP, rel. Min. Rosa Weber, julgamento em 17.12.2019 (Info 964) 

RECLAMAÇÃO 

Em decisão devidamente fundamentada, com indicação das circunstâncias fáticas 
exigiriam que o acusado estivesse algemado, é possível a manutenção das algemas do 
preso submetido a julgamento perante o tribunal do júri. 

Rcl 32970 AgR/RJ, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 17.12.2019 (Info 964) 
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HABEAS CORPUS 

O princípio do juiz natural não se estende às autoridades policiais, porquanto não 
investidas de competência para julgar. É, portanto, inadequado pretender-se a 
anulação de provas ou de processos em tramitação com base na ausência de atribuição 
da autoridade policial que conduziu o inquérito. 

HC 169348/RS, rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 17.12.2019 (Info 964) 

HABEAS CORPUS 

A questão sobre a possibilidade de prisão após julgamento pelo Tribunal do Júri ainda 
será decidida, não sendo o caso de conceder HC para libertação do agente. 

HC 175808/SP, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, 
julgamento em 17.12.2019 (Info 964) 

HABEAS CORPUS 

A liberação de réu condenado em segunda instância não é automática, sendo for o caso 
cabendo reanálise dos requisitos da preventiva pelo Tribunal ad quo. 

HC 175405/PR, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, 
julgamento em 17.12.2019 (Info 964) 

HABEAS CORPUS 

Com a alteração da jurisprudência do STF para a prisão em segunda instância, em caso 
de condenação em regime semiaberto, deve o Tribunal ad quo analisar se é caso de 
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 

HC 175841/SC, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, 
julgamento em 17.12.2019 (Info 964) 

HABEAS CORPUS 

Não é o caso de liberação se, ainda que o tribunal de origem tenha ordenado a 
execução provisória, repetiu a necessidade de garantia da ordem pública. 

HC 176723/MG, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, 
julgamento em 17.12.2019 (Info 964) 

HABEAS CORPUS 
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A realização de acordo de transação penal não enseja a perda de objeto de habeas 
corpus anteriormente impetrado. 

HC 176785/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 17.12.2019 (Info 964) 

RECLAMAÇÃO 

O terceiro delatado por corréu, em termo de colaboração premiada, tem direito de ter 
acesso aos trechos nos quais citado, com fundamento no Enunciado 14 da Súmula 
Vinculante. O acesso deve ser franqueado caso estejam presentes dois requisitos. Um, 
positivo: o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente 
(Inq 3.983). Outro, negativo: o ato de colaboração não deve referir-se à diligência em 
andamento (Rcl 24.116). 

Rcl 30742 AgR/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 4.2.2020. (Info 965) 

HABEAS CORPUS 

O disposto no art. 318 do Código de Processo Penal (prisão domiciliar para mães e 
gestantes) tem aplicação em casos de prisão preventiva, sendo inadequado quando se 
trata de execução de título condenatório alcançado pela coisa julgada. 

HC 177164/PA, rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 18.2.2020.(Info 967) 

HABEAS CORPUS 

O laudo elaborado de forma unilateral NÃO constitui prova pericial, mas documental, 
razão pela qual a validade como elemento de convicção não se submete à observância 
dos requisitos previstos nos arts. 158 e seguintes do Código de Processo Penal. 

HC 136964/RS, rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 18.2.2020.(Info 967) 

PETIÇÃO 

É possível a imediata remessa dos autos às instâncias competentes (como no caso de 
declinação da competência), inclusive antes da publicação do acórdão ou do trânsito 
em julgado, quando constatado o risco de prescrição. 

Pet 7716 AgR/DF, rel. Min. Edson Fachin, julgamento em 18.2.2020.(Info 967) 

HABEAS CORPUS 
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O sistema processual garante a possibilidade de recurso da decisão do Conselho de 
Sentença, tanto para a acusação quanto para a defesa, em casos como esse, sem que 
haja vulneração à soberania do Tribunal do Júri. 

RHC 170559/MT, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, 
julgamento em 10.3.2020.(Info 969) 

HABEAS CORPUS 

Não se pode classificar como insatisfatória a atuação do advogado, que exerceu a 
defesa (sustentação oral) de acordo com a estratégia que considerou melhor no caso. 
A sustentação oral mais sucinta pode funcionar em benefício da defesa. 

HC 164535 AgR/RJ, Segunda Turma, rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 
17.3.2020.(Info 970) 

PETIÇÃO 

A Lei 12.850/2013 prevê o sigilo do acordo de colaboração, como regra, até a denúncia, 
se estendendo aos atos de cooperação, especialmente às declarações do cooperador. 
Contudo, o sigilo dos atos de colaboração não é oponível ao delatado. A ele, o acesso 
deve ser garantido caso estejam presentes dois requisitos: (1) positivo: o ato de 
colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente; (2) negativo: o 
ato de colaboração não se deve referir a diligência em andamento. 

Pet 7494 AgR/DF, rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, 
julgamento em 19.5.2020.(Info 978) 

HABEAS CORPUS 

Há nulidade processual a partir da audiência de instrução e julgamento se o juiz inquirir 
diretamente as testemunhas antes das partes. 

HC 161658/SP, rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 2.6.2020 (Info 980) 

HABEAS CORPUS 

Cabe HC para discutir medida diversa da prisão, uma vez que descumprida a medida 
alternativa, é possível o estabelecimento da custódia, alcançando-se o direito de ir e vir. 

HC 170735/RJ, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de 
Moraes, julgamento em 30.6.2020 (Info 984) 
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HABEAS CORPUS 

No sistema acusatório não há possibilidade de assegurar ao magistrado poderes 
instrutórios autônomos, especialmente quando o ato instrutório é tomado para 
constranger e macular a posição jurídica do réu, o que atrai a incidência do art. 157 do 
CPP, que preleciona a inadmissibilidade das provas ilícitas. 

HC 163943 AgR/PR, 2ª Turma, rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Ricardo 
Lewandowski, julgamento em 4.8.2020 (Info 985) 

HABEAS CORPUS 

Como o acordo de colaboração premiada é meio de obtenção de prova, é possível 
declarar a nulidade de acordo realizado em cenário de fragilização da confiabilidade 
das declarações prestadas pelos delatores. 

HC 142205/PR e HC 143427, 2ª Turma, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 
25.8.2020. (Info 988) 

RECURSO EM HABEAS CORPUS 

Há quebra da imparcialidade do juiz condutor da ação penal ao tomar diretamente o 
depoimento de colaboradores no momento da celebração de acordo de colaboração 
premiada, de modo a ativamente participar da própria produção da prova na fase 
investigativa, e determinar a juntada de documentos determinar ex officio a juntada aos 
autos de documentos utilizados para fundamentar a condenação, após a apresentação 
de alegações finais, o magistrado teria suprido. 

RHC 144615 AgR/PR, 2ª Turma, rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Gilmar 
Mendes, julgamento em 25.8.2020. (Info 988) 

HABEAS CORPUS 

A absolvição do réu, ante resposta a quesito genérico de absolvição previsto no art. 
483, § 2º, do Código de Processo Penal [CPP (1)], independe de elementos probatórios 
ou de teses veiculadas pela defesa, considerada a livre convicção dos jurados. 

HC 178777/MG, Primeira Turma, rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 29.9.2020. 
(Info 993) 

HABEAS CORPUS 
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No contexto da audiência de custódia, é legítima a conversão da prisão em flagrante 
em prisão preventiva somente se e quando houver pedido expresso e inequívoco por 
parte do Ministério Público, da autoridade policial ou, se for o caso, do querelante ou 
do assistente do Parquet. 

HC 188888/MG, 2ª Turma, rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 6.10.2020 (Info 994) 

SUSPENSÃO DE LIMINAR 

A inobservância do prazo nonagesimal do art. 316 do Código de Processo Penal não 
implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser 
instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. 

SL 1395 MC Ref/SP, Plenário, rel. min. Luiz Fux, julgamento em 14 e 15.10.2020 (Info 
995) 

HABEAS CORPUS 

Não retroage a norma prevista no § 5º do art. 171 do Código Penal, incluída pela Lei 
13.964/2019 (“Pacote Anticrime”), que passou a exigir a representação da vítima como 
condição de procedibilidade para a instauração de ação penal, nas hipóteses em que o 
Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor do novo 
diploma legal. 

HC 187341/SP, Primeira Turma, Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 13.10.2020 
(Info 995) 

HABEAS CORPUS 

Tem direito à substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar — desde que 
observados os requisitos do art. 318 do Código de Processo Penal e não praticados 
crimes mediante violência ou grave ameaça ou contra os próprios filhos ou dependentes 
— os pais, caso sejam os únicos responsáveis pelos cuidados de menor de 12 anos ou 
de pessoa com deficiência, bem como outras pessoas presas, que não sejam a mãe ou 
o pai, se forem imprescindíveis aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos ou 
com deficiência. 

HC 165704/DF, Segunda Turma, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 20.10.2020. 
(Info 996) 

HABEAS CORPUS 
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A colaboração premiada, como meio de obtenção de prova, não constitui critério de 
determinação, de modificação ou de concentração da competência. 

HC 181978 AgR/RJ, Segunda Turma, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 
10.11.2020 (Info 999) 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

A CF estipula ser a prescritibilidade das pretensões penais a regra e, salvo opção 
constitucional expressa, não autorizou que o legislador ordinário crie hipóteses de 
imprescritibilidade não previstas no texto constitucional. 

RE 600851/DF, rel. Min. Edson Fachin, julgamento virtual finalizado em 4.12.2020 (Info 
1001) 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Inexiste razão para se condicionar o reconhecimento de falta grave no curso de 
execução penal, consistente na prática de crime doloso, ao trânsito em julgado de 
condenação criminal no juízo de conhecimento. 

RE 776823/RS, rel. Min. Edson Fachin, julgamento virtual finalizado em 4.12.2020. (Info 
1001) 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

Os Juizados Especiais Criminais são dotados de competência relativa para julgamento 
das infrações penais de menor potencial ofensivo, razão pela qual se permite que essas 
infrações sejam julgadas por outro juízo com vis atractiva para o crime de maior 
gravidade, pela conexão ou continência, observados, quanto àqueles, os institutos 
despenalizadores, quando cabíveis. 

ADI 5264/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento virtual finalizado em 4.12.2020. (Info 
1001) 

E é isso, meus amigos e amigas! 

Passeamos aqui jurisprudência do STF dos últimos anos! 

Lembrando que os casos que demandarem maior compreensão poderão ser acessados pelos 
nossos informativos em PDF e em vídeo (disponíveis no nosso blog, na área do aluno para os 
assinantes e ainda no YouTube). Certo? Melhor impossível, não é?! 
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Qualquer dúvida, só entrar em contato. Fico à disposição! 

Jean Vilbert 
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