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DEFENSORIA PARTICIPA DA FORMULAÇÃO DE TESE JURÍDICA EM IRDR 

A DPMG teve participação ativa na formulação da tese jurídica no IRDR 
1.0024.14.014689-5/003, que ficou assim redigida:  

 “Compete ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos derivados de apreensão 
do veículo por infrações administrativas de trânsito – multas, despesas de estadia, 
remoção e demais taxas correlatas – haja vista que a sanção aplicada em decorrência 
da infração de leis de trânsito não pode transcender do infrator e abranger o credor 
fiduciário que financiou a aquisição do veículo. Em hipóteses nas quais a apreensão 
do veículo ocorrer em razão de ordem judicial derivada de ação de busca e apreensão 
ajuizada pelo credor fiduciário, cabe-lhe arcar com os custos respectivos de estadia, 
remoção e demais taxas relativas à busca e apreensão do bem, excetuadas eventuais 
multas oriundas de infrações administrativas de trânsito praticadas pelo condutor.” 

No curso da elaboração da tese, a DPMG postulou pela inserção expressa da 
responsabilidade do credor fiduciário pelas multas de transito, em razão de ser o 
possuidor direto do bem e por isso poder vir a infringir a legislação de trânsito.  

A tese obtida aplica-se na determinação da responsabilidade pelo pagamento das 
obrigações inerentes à coisa e beneficia tanto o mercado quanto ao interesse público 
no que tange ao orçamento, revertendo-se assim em benefícios para toda a sociedade. 

                                                                                          
 Para ler a decisão, clique aqui   

 
ACOLHENDO TESE DA DEFENSORIA, STF ENTENDE QUE REINCIDÊNCIA E 
ANTECEDENTES NÃO COMPÔEM A ANÁLISE DA TIPICIDADE 

No julgamento do RHC 212351/STF, o Ministro Gilmar Mendes absolveu recorrente 
assistido pela DPMG, proferindo interessante decisão envolvendo a aplicação do 
princípio da insignificância.  

O caso envolvia o furto de três unidades de desodorante Dove, avaliados em 
R$36,00.  

No acordão, o Ministro salientou que “o recorrente tem uma vida dedicada a 
pequenos delitos de furto (crime sem violência), prática comum a alguns moradores de 
rua, que não têm nem mesmo o que comer. Assim, o Estado lhe negou a moradia para, 
depois, negar-lhe a liberdade por não ter moradia”. 

Dando procedência à tese defensiva, afirmou que se o princípio da insignificância 
é causa de exclusão da tipicidade, é correto afirmar que é irrelevante para sua 
configuração a análise dos antecedentes criminais. E comparou: “É, em certa medida, 
semelhante ao ato do magistrado que, para apurar se o réu agiu em legítima defesa, 
manda juntar aos autos folha de antecedentes criminais, a fim de saber se ele é 
primário ou reincidente.” 

Arrematando, ressaltou que não importando a teoria adotada, “certo é que a 
primariedade ou reincidência não é elemento de tipicidade”.  

                                      .                            
  Para ler a decisão, clique aqui   

 
STF GARANTE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO A ASSISTIDO DA 
DEFENSORIA PRESO COM QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGAS 

Na origem, o assistido foi condenado a uma pena inicial de 7 anos de reclusão pelo 
crime de tráfico, em razão da apreensão de 0,65 gramas de crack. Foi negada a 
aplicação da minorante em razão de o assistido responder processo por porte de 
drogas (art. 28 da lei 11.343/2006). 

Em recurso de apelação, o TJMG reduziu a pena para 5 anos e 10 meses de 
reclusão e fixou o regime semiaberto, negando, contudo, o redutor. 

A DPMG levou o caso via HC ao STJ, buscando a aplicação do trafico privilegiado, 
tendo a 5ª turma negado o pedido e mantido a pena aplicada pelo TJMG.  

O Núcleo de Atuação em Brasília aviou então recurso ordinário ao STF, 
argumentando que não estava comprovada dedicação criminosa, como entenderam 
as instâncias anteriores, tão somente em virtude da anotação anterior pelo porte de 
drogas para consumo, eis que o art. 28 foi despenalizado. Argumentou-se ainda que 
anotações por inquéritos ou ações em curso não podem impedir o benefício sob pena 
de afronta ao princípio da presunção de inocência. Demonstrou-se a primariedade e 
os bons antecedentes do assistido e a ínfima quantidade de drogas apreendidas. 

O Ministro Alexandre de Moraes deu provimento ao recurso para conceder ordem 
de HC, afirmando não vislumbrar qualquer impedimento para aplicação da minorante 
na espécie, a qual é voltada a hipóteses como a do caso em comento, de traficância 
eventual ou de menor gravidade, fixando a pena em 1 ano e 11 meses de reclusão em 
regime aberto.                                                             

  Para ler a decisão, clique aqui 

ANÁLISE DE DECISÕES 
OBTIDAS EM EXECUÇÃO 
PENAL NO STJ EM 2021 
APONTA PARA 45% DE 
PROVIMENTO DOS 
RECURSOS DA DPMG 
O Núcleo de Atuação junto aos 
Tribunais Superiores realizou 
levantamento de dados relativos 
às decisões nos recursos da 
defensoria mineira no ano de 
2021 no STJ relativas à 
Execução Penal.  

A pesquisa constatou que das 
601 decisões analisadas, 270 
foram favoráveis aos assistidos 
da DPMG, o que resulta num 
índice de aproveitamento de 
45%. 

Dentre as teses exitosas 
sustentadas pelos defensores no 
STJ destacam-se: 

 

1) A questão do percentual para 
progressão de regime no 
caso do reincidente não 
específico (analogia in 
bonam partem- 40% - pacote 
anticrime) com 80 decisões, 
perfazendo 30% dos 
provimentos. 

2) A não configuração da falta 
grave pela prática de crime 
durante o livramento 
condicional. 

 

Entre as teses menos acolhidas 
destacam-se os pedidos de 
prisão domiciliar em razão da 
pandemia (na sua maioria por 
incidência da Súmula 7) e os 
pedidos de remição ficta em 
razão da pandemia de COVID. 

Os resultados da pesquisa 
apontam para o sucesso de uma 
atuação institucional orquestrada 
pelo modelo de litigância 
estratégica aliada a uma 
interação entre os defensores e 
defensoras que atuam em todas 
as instâncias. 
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DROPS DOS TRIBUNAIS 

https://pe.tjmg.jus.br/rupe/assinarConteudo?acao=download&viewFile=true&desenveloparArquivoAssinado=true&adicionarLinkValidacao=false&idArquivoDownload=203444307&hashArquivo=bd9ee3f5052def4db6685a521767db50
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15349941277&ext=.pdf
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15350230504&ext=.pdf



