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insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR,
04-2018 PUBLIC 04-04-2018) (grifo nosso) Impetrado pelo Defensor Público
Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC
Federal Rômulo Coelho da Silva
122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016;
RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de
EXECUÇÃO PENAL
01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 155693 AgR,
Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/08/2018,
Remição ficta ou virtual
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 05-09-2018 PUBLIC 06-09-2018)
(grifo nosso) Impetrado pela Defensora Pública Federal Tatiana Siqueira
Ementa: Execução Penal. Habeas Corpus originário. Remição ficta ou virtual
Lemos. Agravo Regimental da Defensora Pública Federal Tatiana Melo
da pena. Impossibilidade. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A
Aragão Bianchini
remição da pena pelo trabalho configura importante instrumento de
ressocialização do sentenciado. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo
MILITAR - DESERÇÃO
Tribunal Federal é no sentido de que a remição da pena exige a efetiva
realização de atividade laboral ou estudo por parte do reeducando.
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR.
Precedentes. 3. Não caracteriza ilegalidade flagrante ou abuso de poder a
HABEAS CORPUS. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL
decisão judicial que indefere a pretensão de se contar como remição por
MILITAR. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.
trabalho período em relação ao qual não houve trabalho. 4. Habeas Corpus
INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA
denegado. (HC 124520, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/
JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO.
Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15/05/2018,
DESLIGAMENTO DO PACIENTE DAS FILEIRAS DO EXÉRCITO. PERDA DA
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 26-06-2018 PUBLIC 27-06-2018)
CONDIÇÃO DE MILITAR. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL.
Decisão Após os votos dos Ministros Marco Aurélio, Relator, e Rosa Weber,
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. A condição de
que concediam a ordem; e do voto do Ministro Luís Roberto Barroso, que a
militar é elemento estrutural dos crimes militares próprios, razão pela qual
denegava, pediu vista dos autos o Ministro Alexandre de Moraes, Presidente.
o desligamento do paciente das fileiras das Forças Armadas impede o
Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Primeira Turma, 15.5.2018.
prosseguimento da ação. 2. In casu, o paciente foi denunciado pela suposta
Decisão: A Turma, por maioria, denegou a ordem, nos termos do voto do
prática do crime de deserção, tipificado no artigo 187 do Código Penal
Ministro Luís Roberto Barroso, Redator para o acórdão, vencidos os
Militar, tendo sido posteriormente excluído das fileiras do Exército por
Ministros Marco Aurélio, Relator, e Rosa Weber. Presidência do Ministro
ocasião do término do serviço militar obrigatório. 3. Habeas Corpus
Alexandre de Moraes. Primeira Turma, 29.5.2018.) (grifo nosso) Impetrado
concedido para determinar a extinção da ação penal militar
pelo Defensor Público Federal Fernando Mauro Barbosa de Oliveira Júnior
4.22.2016.7.01.0401. (HC 149092, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira
Turma, julgado em 27/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 03-
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Fixação de regime menos gravoso: princípio da insignificância e
Tese: I) O transgênero tem direito fundamental subjetivo à alteração de seu
reincidência. A Primeira Turma, por maioria, concedeu ordem de
prenome e de sua classificação de gênero no registro civil, não se exigindo,
para tanto, nada além da manifestação de vontade do indivíduo, o qual
semiaberto a condenado reincidente por crime de furto simples [CP, art.
poderá exercer tal faculdade tanto pela via judicial como diretamente pela
via administrativa; II) Essa alteração deve ser averbada à margem do assento
e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa postulou
de nascimento, vedada a inclusão do termo 'transgênero'; III) Nas certidões
a aplicação do regime aberto com base no princípio da insignificância,
do registro não constará nenhuma observação sobre a origem do ato, vedada
considerado o objeto furtado ter sido apenas uma garrafa de licor. Para o
a expedição de certidão de inteiro teor, salvo a requerimento do próprio
colegiado, o regime semiaberto é o mais plausível para o paciente. De um
interessado ou por determinação judicial; IV) Efetuando-se o procedimento
lado, o regime fechado deve ser afastado. Por outro, o aberto não beneficia
pela via judicial, caberá ao magistrado determinar de ofício ou a
condenado reincidente, uma vez que esse regime pode se tornar um incentivo
requerimento do interessado a expedição de mandados específicos para a
à criminalidade, mais ainda em cidades menores, onde o furto é, via de
alteração dos demais registros nos órgãos públicos ou privados pertinentes,
regra, perpetrado no mesmo estabelecimento. A reincidência delitiva do
Sustentação
paciente, que praticou o quinto furto em pequeno município, eleva a
oral do Defensor Público Federal Carlos Eduardo Barbosa Paz, pelo amicus
gravidade subjetiva de sua conduta. Vencido o ministro Marco Aurélio
curiae Defensoria Pública da União
(relator), que denegou a ordem, por entender que o regime menos gravoso
não pode beneficiar condenado reincidente, nos termos do art. 33 (2) e
TEMA 262: Legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação civil
parágrafos do CP. Vencidos em menor extensão os ministros Roberto Barroso
pública que tem por objetivo compelir entes federados a entregar
e Rosa Weber, que fixaram o regime aberto, por considerarem que a
medicamentos a portadores de certas doenças.
reincidência não impede o reconhecimento do princípio da insignificância.
Tese: "O Ministério Público é parte legítima para ajuizamento de ação civil
(INFORMATIVO STF Nº 910) (grifo nosso) DECISÃO PROFERIDA NO HC
pública que vise o fornecimento de remédios a portadores de certa doença"
136385, EM 07/08/2018. ACÓRDÃO AINDA NÃO PUBLICADO Impetrado pelo
Defensor Público Federal Anginaldo Oliveira Vieira
TEMA 345 - Ressarcimento ao Sistema Único de Saúde SUS das despesas
com atendimento a beneficiários de planos privados de saúde.
TEMAS DE INTERESSE COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA
qual é aplicável aos procedimentos médicos, hospitalares ou ambulatoriais
TEMA 761 - Possibilidade de alteração de gênero no assento de registro
custeados pelo SUS e posteriores a 4/6/1998, assegurados o contraditório e a
civil de transexual, mesmo sem a realização de procedimento cirúrgico de
ampla defesa, no âmbito ad
redesignação de sexo.

