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DIREITO CONSTITUCIONAL
IMUNIDADE MATERIAL
Imunidade material alcança o delito do art. 3º da Lei 7.492/86
(“divulgar informação falsa ou prejudicialmente incompleta sobre instituição financeira”)
Deputado Estadual que, ao defender a privatização de banco estadual, presta declarações
supostamente falsas sobre o montante das dívidas dessa instituição financeira não comete o
delito do art. 3º da Lei nº 7.492/86, estando acobertado pela imunidade material.
STF. 1ª Turma. HC 115397/ES, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 16/5/2017 (Info 865).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Fixação de honorários recursais mesmo quando não
há a apresentação de contrarrazões ou contraminuta
É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, mesmo
quando não apresentadas contrarrazões ou contraminuta pelo advogado.
STF. Plenário. AO 2063 AgR/CE , rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Luiz Fux, julgado em
18/5/2017 (Info 865).

DIREITO PENAL
CONFISCO DE BENS
O confisco de bens apreendidos em decorrência do tráfico pode ocorrer ainda que o bem não
fosse utilizado de forma habitual e mesmo que ele não tenha sido alterado
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).

Informativo 865-STF (29/05/2017) – Márcio André Lopes Cavalcante | 1

DIREITO PROCESSUAL PENAL
PRISÃO
Advogado condenado em 2ª instância ainda tem direito à prisão em sala de Estado-maior?
Importante!!!
A prerrogativa conferida ao advogado da prisão em sala de Estado-Maior (art. 7º, V, da Lei nº
8.906/94) continua existindo mesmo que já estejamos na fase de execução provisória da pena?
 Redação literal da Lei: SIM. O art. 7º, V, afirma que o advogado terá direito de ser preso em
sala de Estado-Maior até que haja o trânsito em julgado.
 STJ: NÃO. A prerrogativa conferida aos advogados pelo art. 7º, V, da Lei nº 8.906/94, referese à prisão cautelar, não se aplicando para o caso de execução provisória da pena (prisãopena). STJ. 6ª Turma. HC 356.158/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em
19/05/2016.
 STF: ainda não tem posição expressa sobre o tema. No entanto, a Corte não admite
reclamação contra decisões dos Tribunais que determinam a prisão dos advogados
condenados em 2ª instância em unidades prisionais comuns (STF. 2ª Turma. Rcl 25111
AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 16/5/2017. Info 865).

HABEAS CORPUS
Não cabimento de HC contra ato de Ministro do STF
Não cabe habeas corpus se a impetração for ajuizada em face de decisões monocráticas
proferidas por Ministro do Supremo Tribunal Federal.
STF. Plenário. HC 115787/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Dias Toffoli, julgado em
18/5/2017 (Info 865).
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