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1 – LEGISLAÇÃO APLICADA AO MPU 

1.1 – APRESENTAÇÃO 

Oi, amigo(a)! Tudo bem? 

Seja muito bem-vindo ao Estratégia Concursos!  

Meu nome é Tiago Elias Zanolla, Engenheiro de Produção de formação.  Estou envolvido com 

concursos públicos desde 2009, ano em que prestei meus primeiros concursos.   

Atualmente, resido em Cascavel e, desde 2011, sou servidor do Tribunal de Justiça do Estado 
do Paraná, exercendo o cargo de Técnico Judiciário Cumpridor de Mandados.  

Antes de continuarmos, convido-o a me seguir nas redes sociais: 

 
 

Neste material, você encontrará um RESUMO dos principais pontos da disciplina de LEGISLAÇÃO 
APLICADA AO MPU. Teremos muitos, mas muitos, esquemas para facilitar sua memorização do 

conteúdo. 

Além disso, a cada “bloco”, coloquei algumas questões de concursos anteriores para você já ir 

treinando! 

 

Era isso! 

BOA REVISÃO, 

Prof. Tiago Zanolla 

 

CONHEÇA TAMBÉM: 

• QUESTÕES COMENTADAS LEGISLAÇÃO APLICADA AO MPU P/ MPU - http://bit.ly/questões-MPU  

• LEGISLAÇÃO APLICADA AO MPU E AO CNMP P/ MPU - http://bit.ly/legislação-MPU  

1.2 – DA NATUREZA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

Nos termos da Constituição Federal: 

Art. 127. O Ministério Publico é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis. 

Proftiagozanolla 

proftiagozanolla
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O primeiro passo é “destrinchar” esse importante dispositivo: 

 
Figura 1: Natureza do Ministério Público (Prof. Tiago Zanolla) 

 

Apesar de ser pequeno, o art. 127 nos diz muito sobre o Ministério Público. 

 

a) INSTITUIÇÃO INDEPENDENTE 

O MP é uma instituição independente, ou seja, não se vincula a nenhum outro Poder da 

República. Assim, o MP não é vinculado ao Poder Judiciário, nem ao Poder Legislativo e muito 

menos ao Poder Executivo. 

Seria o MP um quarto poder? 

Não, “poderes” são somente aqueles que constam na Constituição: 

Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

 

Portanto, o MP NÃO pode ser tratado com um poder, ente ou órgão; 

 Não é um 4º Poder (Legislativo, Judiciário e Executivo); 

 Não é um ente (União, Estados, DF e Municípios); 

 O MP não é um órgão (tem órgãos, funções e atribuições próprias). 

 

b) INSTITUIÇÃO PERMANENTE 

Por permanente, entende-se que o MP não é uma instituição temporária e que está sempre 

disponível;  

Por permanente, também entendemos que a existência do MP não pode ser retirada do texto 

constitucional. 

Seria o MP uma cláusula pétrea? 

Não, não é cláusula pétrea. Trata-se de uma vedação implícita.  
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Podemos ter uma Emenda Constitucional alterando funções ou suprimindo-as? 

Nós podemos ter uma EC alterando procedimentos ou ampliando a atuação do Ministério 

Público. Suprimir funções é ferir os direitos e garantias fundamentais do cidadão. 

 

c) ESSENCIAL À FUNÇÃO JURISDICIONAL DO ESTADO 

Ser essencial à função jurisdicional é ser essencial à justiça. 

É mister destacar que o MP não tem Jurisdição. Quem tem jurisdição é o Poder Judiciário. 

O MP atua, portanto, auxiliando o Poder Judiciário. Sua atuação divide-se em duas vertentes: 

 PARTE – O MP parte quando é o Autor do Processo Judicial; 
 FISCAL – Acompanha o cumprimento da lei e o devido processo legal. 

 

 

O Ministério Público NÃO defende os interesses do governo. O MP é uma Instituição, 

cuja finalidade é auxiliar no exercício da Jurisdição, seja como parte ou como fiscal 

do cumprimento da lei no processo (Custos legis), em sua atuação judicial.  

Em sua atuação, o MP está SEMPRE DEFENDENDO OS INTERESSES DA SOCIEDADE, e 

nunca de um indivíduo isoladamente ou do Governo.  

 

O MP atua tanto na jurisdição contenciosa quanto na voluntária; 

 Jurisdição Contenciosa - Dá-se o nome de jurisdição contenciosa quando existe um 
conflito de interesses e o Estado-juiz resolve o conflito substituindo a vontade das partes. 

É a forma tradicional de atuação do judiciário. 

 Jurisdição voluntária - Não existe um conflito entre as partes, mas o negócio jurídico 

precisa ser resolvido com a presença de um Juiz. O exemplo clássico é a mudança do 

regime de casamento. 

 

A atuação do MP também pode ser repressiva ou preventiva: 

 Repressiva/sancionária/reparatória - visa à recomposição/reparação do dano/ilícito 

propondo sanções (não se antecipa a lesão). 

 Atuação preventiva - ataca o ilícito ou suas dimensões, evitando-se sua prática, repetição 

ou continuidade (se antecipa à lesão).  
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O Ministério Público atua tanto no âmbito processual quanto no extraprocessual. 

 

O Ministério Público atua em todos os processos judiciais? 

NÃO! A Atuação é definida em lei è ligada a normas de ordem pública (se não atuar, o processo 

será nulo). 

 

d) FINALIDADE DO MP 

 Defesa da Ordem Jurídica è Conjunto de leis e constituição federal (ADI, fiscal etc.); 

Fiscaliza o efetivo cumprimento das leis e  dos atos praticados pelos órgãos do Estado 

(pode ser como autor ou custos legis); 

 Defesa do Regime Democrático de Direito è Observância dos princípios que garantem 

a participação popular na condução do país.  O  MP também atua quando atos 

contrários à democracia são praticados (ex. ação interventiva); 

 Defesa dos interesses sociais è direitos em que esteja presente o interesse geral, da 

coletividade; Direitos difusos, coletivos, de interesse social è Pessoas indeterminadas 

(ex. meio ambiente, patrimônio público, consumidor etc.). 

 Defesa dos Individuais Indisponíveis è aqueles que não podem ser dispostos, 

abdicados, vendidos etc. 

 

O MP atua também na defesa dos direitos individuais disponíveis è pode atuar 

quando forem homogêneos (tem origem comum, atinge mais de uma pessoa e tem 

relevância social. Ex. Direito do Consumidor etc.) 
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1.3 - ESTRUTURA E ABRANGÊNCIA 

A estrutura do MP é tratada no Art. 128 da Constituição Federal. Graficamente, representamos 

da seguinte forma: 

 

Figura 2: Estrutura Ministério Público (Prof. Tiago Zanolla) 

Algumas notas sobre essa estrutura: 

a) Quando a questão falar “Ministério Público”, “Ministério Público comum” ou até mesmo 

“Ministério Público brasileiro”, está referindo-se a toda essa estrutura; 

b) Não existe hierarquia entre o MPU e os Ministérios Públicos Estaduais; 

c) Apesar de sua semelhança, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios 

pertence à estrutura do MPU (não é um Ministério Público Estadual); 

 

Professor, por que nós temos essa divisão do MPU? 

A atuação de cada um está ligada às “especialidades” do Poder Judiciário.  
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Figura 3: Estrutura Judiciário Brasileiro (Prof. Tiago Zanolla) 

“Coincidentemente”, nós temos quase que as mesmas opções no Ministério Público. É isso aí 

mesmo que você está pensando: cada ramo do MPU atua perante a uma especialidade da justiça 

brasileira. 

JUSTIÇA MINISTÉRIO PÚBLICO 

Justiça Estadual Ministério Público dos Estados 

Justiça Federal MPF – Ministério Público Federal 

Justiça Militar da União MPM – Ministério Público Militar 

Justiça do Trabalho MPT – Ministério Público do Trabalho 

Justiça Eleitoral MPF – Ministério Público Federal  

 

O MPF tem competência para atuar em qualquer tribunal ou juízo do país quando a 

causa foi relacionada a direito das populações indígenas, do meio ambiente, de bens 

e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, integrantes do 

patrimônio nacional. Portanto, o MPF pode atuar também perante as Justiças 

Estaduais, pois, nas hipóteses acima, existe interesse da União. 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO X MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS 
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Cada Ministério Público é regido por leis diferentes e tem algumas “diferenças” marcantes. Veja 

no quadro abaixo: 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

Rege-se Lei Complementar nº 75/93 Lei nº 8.625/1993 e LC Estadual 

Organização Mantido e Organizado pela União Mantidos e Organizados pelos Estados 

Servidores Federais (Lei 8.112) Estaduais (Estatuto dos estados) 

Atuação Justiça Federal l Juízes Federais Justiça Estadual l Juízes de Direito 

Competência Dispostas na CF 88 (JF, JT, JM e JE) Residual 

Chefe Procurador-Geral da República 

(nomeado pelo PR) 

Procurador-Geral de Justiça (nomeado pelo 

Governador) 

MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 

Se você voltar na redação da Constituição, não irá encontrar um ramo chamado Ministério 

Público Eleitoral. De fato, ele não existe. Se não tem um ramo, também não há carreira ou 

estrutura própria. 

O que existe são as FUNÇÕES ELEITORAIS desempenhadas pelo MPF; 

Art. 72. Compete ao Ministério Público Federal exercer, no que couber, junto à Justiça Eleitoral, as funções 
do Ministério Público, atuando em todas as fases e instâncias do processo eleitoral. 

Na verdade, essa “função eleitoral” é dividida entre o Ministério Público Federal e os Ministérios 

Públicos Estaduais. 

Art. 78. As funções eleitorais do Ministério Público Federal perante os Juízes e Juntas Eleitorais serão 
exercidas pelo Promotor Eleitoral. 

Art. 79. O Promotor Eleitoral será o membro do Ministério Público local que oficie junto ao Juízo incumbido 
do serviço eleitoral de cada Zona. 

 

Vai funcionar assim: 
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O Procurador-Geral Eleitoral designará, dentre os Subprocuradores-Gerais da República, o Vice-

Procurador-Geral Eleitoral, que o substituirá em seus impedimentos e exercerá o cargo em caso 

de vacância, até o provimento definitivo. 

Além do Vice-Procurador-Geral Eleitoral, o Procurador-Geral poderá designar, por necessidade 

de serviço, membros do Ministério Público Federal para oficiarem, com sua aprovação, perante 

o Tribunal Superior Eleitoral. 

 

Já caiu em prova a afirmação de que “todo promotor eleitoral” será um membro do 

Ministério Público local. Incialmente, sim, quem irá atuar como promotor eleitoral 

será o promotor de justiça estadual, mas, na inexistência de Promotor que oficie 
perante a Zona Eleitoral, ou havendo impedimento ou recusa justificada, o Chefe do 
Ministério Público local indicará ao Procurador Regional Eleitoral o substituto a ser 
designado. 
Portanto, não podemos afirmar que o promotor eleitoral sempre será um promotor 

de justiça estadual, uma vez que pode haver designação de outro membro.  

 

MINISTÉRIO PÚBLICO QUE OFICIA JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS 

Outro assunto que costuma ser bastante cobrado é sobre os Ministérios Públicos que atuam 
junto aos Tribunais de Contas (TCU e TCEs). 

Embora ligados aos Tribunais de Contas, são considerados órgãos autônomos com identidade e 

fisionomia próprias. Portanto, repito, NÃO FAZEM PARTE DA ESTRUTURA do Ministério Público 
comum. 

Ademais, não existe vínculo entre os integrantes. Entretanto, segundo previsão constitucional, 

as disposições pertinentes a direitos, vedações e formas de investidura aplicáveis aos membros 

do Ministério Público brasileiro também se aplicam aos membros do MP Especial. 

MPE É O MPF NO 
EXERCÍCIO DE SUAS 
FUNÇÕES ELEITORAIS

PROCURADOR-GERAL DA 
REPÚBLICA

PROCURADOR-GERAL 
ELEITORAL

SUPERIOR TRIBUNAL 
ELEITORAL

PROCURADOR REGIONAL 
DA REPÚBLICA

PROCURADOR 
REGIONAL ELEITORAL

TRIBUNAIS REGIONAIS 
ELEITORAIS

PROMOTOR DE JUSTIÇA 
(MEMBRO DO MPE) PROMOTOR ELEITORAL

JUÍZES E JUNTAS 
ELEITORAIS
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Art. 130. Aos membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas aplicam-se as disposições desta 
seção pertinentes a direitos, vedações e forma de investidura. 

 

 

 

 

1.4 - PRINCÍPIOS INSTITUCIONAIS 

Os princípios institucionais estão dispostos no art. 127 da CF: 

Art. 127. [...] § 1º - São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a 
independência funcional. 

Na LC 75/93, os princípios se repetem: 

Art. 4º São princípios institucionais do Ministério Público da União a unidade, a indivisibilidade e a 
independência funcional. 

 

Esses são o que chamamos de princípios expressos. Acredito ser importante citar também outros 

dois princípios implícitos: 

 

Figura 4: Princípios do Ministério Público (Prof. Tiago Zanolla) 

 

PRINCÍPIO DA UNIDADE 

Por princípio da unidade, embora cada membro seja o próprio MP, entende-se que o MP é 
apenas um e: 

´ Todos os membros formam um só corpo, uma só vontade; 

´ Sob a direção do seu chefe; 

´ A manifestação de um membro do MP representa a vontade do MP; 
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´ A designação de membro não viola o princípio da unidade (Ex. força tarefa); 

´ Só podemos falar em unidade acerca da atuação funcional: 

´ Administrativa – Não podemos falar em Unidade (no plano administrativo) entre MPs 

diferentes (MPU x MPE). 

´ Funcional – A atuação funcional (atividade-fim) do MP é uma só (ex. atuação 

eleitoral). 

PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE 

Os membros do MP (do mesmo ramo) podem se substituir uns aos outros, sem qualquer 

impedimento.  

´ Esse princípio deriva do princípio da unidade; 

´ Os membros do MP constituem um conjunto indivisível; 

´ O membro é o meio utilizado para a materialização da vontade do MP;  

´ Os membros não se vinculam pessoalmente ao processo è Praticam os atos em nome 

da instituição; 

´ O termo “intimação pessoal” não quer dizer que a intimação deva ser realizada na pessoa 

de algum membro do MP e não necessariamente naquele que assinou a denúncia. 

 

PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL 

Os membros (ou órgãos) do Ministério Púbico são INDEPENDENTES no exercício de suas funções; 

´ Os membros NÃO se submetem a nenhuma hierarquia de ordem ideológico-jurídica.  

´ O membro do MP tem liberdade total para atuar conforme suas ideias jurídicas. 

´ O PGR não tem poder sobre os demais membros (funcional); 

´ Assegura ao membro liberdade de bem escolher a tese a ser sustentada no feito sob a 

sua responsabilidade.  

´ A independência funcional diz respeito apenas à atividade jurídica; 

´ No que se refere à organização administrativa do órgão, HÁ HIERARQUIA; 

´ A independência é limitada pelo ordenamento jurídico. 

 

PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL 
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O princípio do promotor natural decorre da independência funcional e da garantia da 

inamovibilidade dos membros da instituição; 

´ Impede que o Chefe do MP faça designações casuísticas (elimina a figura do acusador 

público sob encomenda); 

´ Não impede as substituições legais; 

´ A indicação de promotor assistente ou equipe não fere o princípio; 

´ A substituição no caso de arquivamento improcedente não fere o princípio. 

´ A distribuição de serviços entre os membros observam regras específicas e pré-

estabelecidas. Compete ao Conselho Superior de cada ramo estabelecer tais critérios. 

 

PRINCÍPIO DA IRRESPONSABILIDADE 

´ Os membros do MP não são responsáveis pelos atos praticados no exercício de suas 

funções institucionais; 

´ Não tem caráter absoluto, pois se os membros agirem com imprudência, imperícia ou 

negligência podem sem punidos. 

 

 

Figura 5: Princípios do Ministério Público (Prof. Tiago Zanolla) 
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1.5 - GARANTIAS AOS MEMBROS 

As garantias estão previstas no art. 128 da CF: 

Art. 128. § 5º - I - as seguintes garantias: 

a) vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por 

sentença judicial transitada em julgado; 

b) inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão 

colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus 

membros, assegurada ampla defesa; 

c) irredutibilidade de subsídio fixado na forma do art. 39, § 4º, e ressalvado o disposto nos 

arts. 37, X e XI, 150, II, 153, III, 153, § 2º, I;  

 

VITALICIEDADE 

Garantia de que dispõem os membros do Ministério Público da União de só perderem o cargo 

em razão de sentença judicial transitada em julgado; 

´ Os cargos das classes iniciais serão providos por nomeação, em caráter vitalício, mediante 

concurso público específico para cada ramo.        

´ A vitaliciedade somente será alcançada após dois anos de efetivo exercício. 

´ Estágio probatório é o período dos dois primeiros anos de efetivo exercício do cargo pelo 

membro do Ministério Público da União.         

´ Compete ao CSMP de cada ramo decidir sobre o estágio probatório; 

´ É adquirida no cargo inicial de cada carreira; 

´ Confere aos membros do MPU uma maior segurança e liberdade no exercício de suas 

funções; 

´ Não é considerado um privilégio aos membros do MP, nem fere a isonomia com os demais 

servidores públicos; 
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´ Cabe ao Conselho Superior, mediante PAD, propor ao PGR o ajuizamento da ação; 

´ Cabe ao PGR promover a ação específica para a perda do cargo (independente do ramo); 

O processo se dá em processo ajuizado pelo PGR, com esta única finalidade.  

´ A propositura de ação para perda de cargo, quando decorrente de proposta do Conselho 

Superior depois de apreciado o processo administrativo, acarretará o afastamento do 
membro do Ministério Público da União do exercício de suas funções, com a perda dos 

vencimentos e das vantagens pecuniárias do respectivo cargo. 

´  Os membros do Ministério Público da União, durante o estágio probatório, somente 

poderão perder o cargo mediante decisão da maioria absoluta do respectivo Conselho 

Superior. 

 

INAMOVIBILIDADE 

Impede que o membro do MP seja removido compulsoriamente do seu local de atuação para 

outro. 

ü Os membros podem ser removidos por iniciativa própria; 

ü Não é uma garantia absoluta; 

ü É permitida por interesse público, assegurada ampla defesa  

 

Há incompatibilidade entre o disposto na Constituição Federal e na Lei Complementar 

n. 75 acerca da forma da desconsideração da inamovibilidade 

 

LC 75/93 - por  voto de 2/3 dos membros do Conselho Superior do MP; 

CF 88 – por voto de  maioria absoluta dos membros do Conselho Superior do MP; 

 

è è Prevalece o comando constitucional de maioria absoluta. 

 

IRREDUTIBILIDADE DOS SUBSÍDIOS 

Garantia financeira conferida aos membros do MP. Semelhantemente ao que acontece com os 

magistrados, os membros do MP não podem ter seus subsídios reduzidos.  
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ü A irredutibilidade não é real, mas apenas nominal, não garante reajuste periódico 

(entendimento do STF)! 

ü Há redução pelo Teto do subsídio dos Ministros do STF e deduções legais (IRRF e 

Contribuições Previdenciárias) 

ü Valores recebidos a título de INDENIZAÇÃO não se submetem ao teto do serviço público. 

 

 

 

Figura 6: Garantias do Ministério Público (Prof. Tiago Zanolla) 

1.6 - VEDAÇÕES AOS MEMBROS 

Quanto às vedações, é importante esclarecer alguns aspectos: 

a) receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas 

processuais;  

è Não impede que o Ministério Público, como instituição, receba. 



 
 

 

 
 

Resumos - Reta Final MPU (Analista) 
www.estrategiaconcursos.com.br 

 23 
512 

Resumo - Reta Final MPU (Analista) 
Material Gratuito 

 

 

b) participar de sociedade comercial, na forma da lei;  

è Não impede que o membro atue como cotista ou acionista. 

  

c) exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de 

magistério;  

è é uma vedação a outro cargo público. Não impede que o membro exerça atividades na 

iniciativa privada. 

è Em todos os casos deve ter compatibilidade de horários. 

 

d) receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, 

entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei.  

 

e) exercer a advocacia;  

è Não pode ser inscrito na OAB; 
è Pode gerar ação civil para perda do cargo; 
 

f) exercer atividade político-partidária;  

è Abrange também a filiação a partido; 
è A LONMP permite, mas o STF declarou inconstitucional; 

 

Quanto ao exercício da advocacia e à atividade política, admite-se que o membro que ingressou 

na carreira antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 exerça. 
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Figura 7: Atividade Político-partidária e o exercício da advocacia (Prof. Tiago Zanolla) 

 

 

Acerca do exercício da advocacia, o CNMP ressalva que, para os membros do MPDFT, 

a vedação ao exercício da advocacia é absoluta, uma vez que já lhes era vedada 

mesmo antes da promulgação da Constituição Federal de 1988. 

 

1.7 – AUTONOMIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

Eis nossa base de estudo: 

Art. 127. § 2º Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo, 
observado o disposto no art. 169, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços 
auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e 
os planos de carreira; a lei disporá sobre sua organização e funcionamento.  

Veja que a autonomia financeira não está expressamente prevista no texto constitucional, mas 

ela é assegurada por meio da elaboração da proposta orçamentária. 

Art. 127. § 3º O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos 
na lei de diretrizes orçamentárias. 

 

AUTONOMIA FUNCIONAL 
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A autonomia funcional do Ministério Público significa que a Instituição está isenta de qualquer 

influência externa no exercício de sua atividade-fim. 

´ O MP é livre para agir contra quem quer que seja; 

´ Não confunda autonomia com independência funcional: 

§ Autonomia è Relativa a agente externo (poder, órgão etc.); 

§ Independência è Diz respeito à livre atuação dos membros do MP (liberdade de 

convicção). 

 

AUTONOMIA ADMINISTRATIVA 

A autonomia administrativa assegura ao MP a prerrogativa de se AUTOGOVERNAR. 

´ Praticar atos próprios de gestão; 

´ Fazer licitações (não precisa de autorização do MPOG); Segue a 8.666! 

´ Elaborar e gerir contratos; 

´ Atos possuem autoexecutoriedade (administrativos); 

´ Pode editar normas internas; 

´ Propor criação/extinção de cargos (competência concorrente com o PR); 

´ Prover os cargos públicos. Não precisa de autorização do MPOG para efetuar atos 

provimentos; 

´ Decretos, normativos e atos do Poder Executivo são inaplicáveis ao MP. 

 

AUTONOMIA ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA 

A autonomia financeira não está expressamente previsto na CF, mas a própria CF garante ao MP 

a possibilidade de elaborar seu orçamento. 

´ Ela não está expressa na CF; 

´ Elaborar sua proposta orçamentária dentro dos limites da LDO; 

´ Gerir, Executar e aplicar recursos. 

´ Está sujeita à fiscalização externa pelo TCU (ou Poder Legislativo); 

´ Está sujeito ao controle do conselho Nacional do Ministério Público; 

´ O Executivo NÃO elabora a proposta do MPU; 

´ O Executivo NÃO pode cortar orçamento; 

´ O Executivo apenas consolida e ajusta a proposta. 
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´ A proposta orçamentária é elaborada pelo PGR e deve estar  compatibilizada entre os 

diferentes ramos (cada chefe envia ao PGR que a elabora); 

´ Não poderá haver a realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem 

os limites, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos 

suplementares ou especiais.  

 

Em apertada síntese, a proposta orçamentária exercida da seguinte forma: 

Cabe ao MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, elaborar sua proposta orçamentária. Essa proposta 

deve estar contabilizada com as dos demais ramos do MPU.  

Na prática, cada chefe de cada ramo elabora a proposta do respectivo ramo e, após aprovação 
dos Conselhos Superiores de cada um dos ramos, a envia ao PGR. 

 

Art. 26. São atribuições do Procurador-Geral da República, como Chefe do Ministério Público da União:  

III - apresentar a proposta de orçamento do Ministério Público da União, compatibilizando os anteprojetos 
dos diferentes ramos da Instituição, na forma da lei de diretrizes orçamentárias; 

 

Antes de enviar, o Conselho de Assessoramento Superior do MP deve, OBRIGATORIAMENTE, 
OPINAR sobre a proposta orçamentária. 

Art. 30. O Conselho de Assessoramento Superior do Ministério Público da União deverá opinar sobre as 
matérias de interesse geral da Instituição, e em especial sobre: 

I - projetos de lei de interesse comum do Ministério Público da União, neles incluídos: 

b) a proposta de orçamento do Ministério Público da União; 

 

Enviar para quem? 

A proposta deve ser enviada ao Poder Executivo. Por quê? Pelo fato de que cabe ao Poder 

Executivo CONSOLIDAR as propostas orçamentárias de todos os órgãos, poderes, instituições 

etc. 

 

E se, por acaso, o MP não enviar a proposta orçamentária. A instituição ficará sem orçamento?  

Nada disso. Nesse caso, cabe ao Poder Executivo utilizar a proposta do ano vigente e a considerar 

para o próximo. 

§ 4º Se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro do prazo 
estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da 
proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com 
os limites estipulados na forma do § 3º.   
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Outra hipótese: o Poder Executivo pode alterar ou cortar a proposta orçamentária do MPU? Não, 

não pode! Se o orçamento do MPU for 500 milhões, o Executivo não pode alterá-la. A única 

hipótese que o Executivo pode mexer é quando a proposta está em desacordo com os limites 

estabelecidos.   

Por exemplo: o orçamento do MPU previsto é de 500 milhões e a instituição mandou a proposta 

com 530 milhões. Nesse caso, o Executivo pode AJUSTAR a proposta. 

§ 5º Se a proposta orçamentária de que trata este artigo for encaminhada em desacordo com os limites 
estipulados na forma do § 3º, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação 
da proposta orçamentária anual 

 

Graficamente, vai funcionar assim: 

 

 
Figura 8: Proposta orçamentária do MPU (Prof. Tiago Zanolla) 

 

Há algumas vertentes que defendem que o PGR elabora a proposta orçamentária do MPU, o 

que, na prática, não deixa de estar correta.   

 

STF - MS 31.618 MC / DF  

CHEFE MPF

CHEFE MPT

CHEFE MPDFT

CHEFE MPM

CABE AO CHEFE DE CADA RAMO 
ELABORAR A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

CONSELHO SUPERIOR 
MPF

O CONSELHO SUPERIOR DE CADA RAMO DEVE 
APROVAR A PROPOSTA QUE INTEGRARÁ O 
PROJETO ORÇAMENTÁRIO DO MPU

CONSELHO SUPERIOR 
MPDFT

CONSELHO SUPERIOR 
MPT

CONSELHO SUPERIOR 
MPM

PGR ENCAMINHA A 
PROPOSTA DO MPU

CABE AO PGR APRESENTAR A PROPOSTA 
ORÇAMENTÁRIA DO MPU, COMPATIBILIZANDO 
OS ANTEPROJETOS DOS DIFERENTES RAMOS

CONSELHO ASSESSORAMENTO DO MPU 
DEVERÁ, OBRIGATORIAMENTE, 

OPINAR SOBRE A PROPOSTA

PODER EXECUTIVO

PROPOSTA DE 
ACORDO COM LDO

EXECUTIVO 
CONSOLIDA

ENVIA CONGRESSO 
NACIONAL

PROPOSTA NÃO 
RECEBIDA

CONSIDERA A 
PROPOSTA DO ANO 

VIGENTE

PROPOSTA RECEBIDA 
EM DESACORDO 

COM LDO

EXECUTIVO FAZ OS 
AJUSTES NECESSÁRIOS
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[...] 

Ante o exposto, concedo a medida liminar pleiteada, para assegurar que a proposta 

orçamentária original do Ministério Público Federal seja conhecida e examinada pelo 

Legislativo. Fica garantida à Presidência da República que o encaminhamento do texto 

original da proposta orçamentária elaborado pelo procurador-geral da República seja 

acompanhado por todas, quaisquer e cada uma das observações pertinentes à 

conveniência, à oportunidade, à legalidade e à constitucionalidade da pretensão, que 

a Presidência da República entender cabível. 

Nesse sentido, o STF afirma que o PGR elabora o texto da proposta orçamentária. 

De toda forma, fique atento ao comando da questão. 

 

Além da possibilidade de elaborar a proposta, cabe ao MPU gerir suas dotações orçamentárias. 

Uma vez aprovado o orçamento, o MPU vai receber por duodécimos. 

LC 75/93 - Art. 23. § 1º Os recursos correspondentes às suas dotações orçamentárias, compreendidos os 
créditos suplementares e especiais, ser-lhe-ão entregues até o dia vinte de cada mês. 

 
Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de 
despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na lei 
de diretrizes orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura 
de créditos suplementares ou especiais. 

Além disso, o MP precisa prestar contas anualmente da sua gestão financeira. 

LC 75/93 - Art. 23. § 3º As contas referentes ao exercício anterior serão prestadas, anualmente, dentro de 
sessenta dias da abertura da sessão legislativa do Congresso Nacional. 

 

Mas o MP não tem autonomia financeira? Tem sim, mas isso não exime a instituição de fazer 

despesas de acordo com a lei. Inclusive, a autonomia financeira NÃO LIVRA o MP da fiscalização 

pelo Congresso Nacional.  

§ 2º A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Ministério Público da 
União será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, com o auxílio do Tribunal de 
Contas da União, segundo o disposto no Título IV, Capítulo I, Seção IX, da Constituição Federal, e por sistema 
próprio de controle interno. 

 

Esse é um controle EXTERNO. O MP também sobre controle interno: 

Ø CONTROLE EXTERNO è Congresso Nacional com o auxílio do TCU; 

CONTROLE INTERNO è Sistema interno. 
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Figura 9: Autonomia do Ministério Público (Prof. Tiago Zanolla) 

 

FUNCIONAL

AUTONOMIA 
DO MP

ADMINISTRATIVA

FINANCEIRA

O MP ESTÁ LIVRE DE INFLUÊNCIA 
EXTERNA

PODER DE SE AUTOGOVERNAR

ELABORAR SEU ORÇAMENTO E 
GERIR OS RECURSOS
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BONUS: Para não confundir princípios, autonomia e garantias: 

 

Figura 10: Princípios, garantias e autonomia do MP (Prof. Tiago Zanolla) 
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1.8 - CHEFES DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

O chefe do MPU é o Procurador-Geral da República. 

´ O chefe do MPU não é o Presidente da República; 

´ A nomeação pelo Presidente da República não torna o PRG vinculado ao PR. 

´ O PRG é nomeado, portanto, pode ser RECONDUZIDO (se falar reeleito está incorreta); 

´ Não há formação de lista sêxtupla ou tríplice (Na prática, a ANPR faz a lista, mas não é uma 
exigência legal); 

´ O PGR também é chefe do CNMP; 

´ A aprovação é pelo Senado (não pela Câmara, nem do Congresso) por maioria absoluta (não 
simples nem um dois terços) 

´ O MP brasileiro não possui um “chefe”, mas cada MP possui o seu.  

´ O PGR não é chefe do Ministério Público Brasileiro; 

´ Os chefes dos MP’s dos Estados são os Procuradores- Gerais de Justiça de cada estado-
membro. 

O PGR será escolhido da seguinte forma: 

 
Figura 11: Escolha do PGR (Prof. Tiago Zanolla) 

Embora a Constituição fale em “membro da carreira”, o que daria a entender que 
qualquer membro do MPU (MPF, MPT, MPM ou MPDFT) poderia ser nomeado, somente 
os membros do Ministério Público Federal podem vir a ser Procurador-Geral da 
República, pois o PGR é o chefe do MPU e do MPF.  

Dentre as atribuições do PGR, destacam-se: 
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Figura 12: Principais atividades PGR (Prof. Tiago Zanolla) 

 

A ação penal pública contra o Procurador-Geral da República, quando no exercício do cargo, caberá 
ao Subprocurador-Geral da República que for designado pelo Conselho Superior do Ministério 
Público Federal.	
 

O Procurador-Geral da República também designará, dentre os Subprocuradores-Gerais da 
República e mediante prévia aprovação do nome pelo Conselho Superior, o Procurador Federal dos 
Direitos do Cidadão para exercer as funções do ofício pelo prazo de dois anos, permitida uma 
recondução, precedida de nova decisão do Conselho Superior. 

´ Em cada Estado e no Distrito Federal será designado, na forma do art. 49, III, órgão do 
Ministério Público Federal para exercer as funções do ofício de Procurador Regional dos 
Direitos do Cidadão. 

´ O Procurador somente será dispensado, antes do termo de sua investidura, por iniciativa do 
Procurador-Geral da República, anuindo a maioria absoluta do Conselho Superior. 

PROCURADOR-GERAL 
DA REPÚBLICA

PRESIDE

CHEFE

CONSELHO DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR 
DO MPU 

FUNCIONARÁ PERANTE 
O STF

CONSELHO NACIONAL DO MP

COLÉGIO DE PROCURADORES

MPU

MPF

CONSELHO SUPERIOR DO MPF

COMISSÃO DE CONCURSO

SERÁ O PGE

NOMEIA E DÁ POSSE

VICE-PGR

CHEFE MPT

CHEFE MPM

DÁ POSSE CHEFE MPDFT

DESIGNA PROCURADOR FEDERAL DOS 
DIREITOS DO CIDADÃO

MEMBROS DO CNJ
INDICA 01 MEMBRO DO MPU

ESCOLHE UM MEMBRO DO MPE
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No MPDFT, haverá o Procurador Distrital dos Direitos do Cidadão. 
O Procurador-Geral de Justiça designará, dentre os Procuradores de Justiça e mediante 
prévia aprovação do nome pelo Conselho Superior, o Procurador Distrital dos Direitos do 
Cidadão, para servir pelo prazo de dois anos, permitida a recondução, precedida de nova 
decisão do Conselho Superior. 
O Procurador Distrital somente será dispensado, antes do termo de sua investidura, por 
iniciativa do Procurador-Geral de Justiça, anuindo a maioria absoluta do Conselho 
Superior; 

 

DEMAIS CHEFES  

Sobre os demais chefes, é importante destacarmos a forma de nomeação, posse e destituição. 

RAMO CHEFE NOMEAÇÃO POSSE 
MPU 
MPF 

Procurador-Geral da República Presidente 
República 

Presidente 
República 

Vice-PGR PGR PGR 
MPT Procurador-Geral do Trabalho 
MPM Procurador-Geral da Justiça Militar 

MPDFT Procurador-Geral da Justiça do DFT Presidente 
República 

PGR 

MPE Procurador-Geral da Justiça Governador Governador 

Tabela 1:  Nomeação e Posse chefes do MP (Prof. Tiago Zanolla) 

 

REQUISITOS 

Eis os requisitos de cada um: 

RAMO CHEFE REQUISITOS 

MPU 
MPF 

Procurador-Geral da 
República 

Integrantes da carreira, maior de trinta e cinco anos.  

Vice-PGR Integrantes da carreira, maior de trinta e cinco anos. 
MPT Procurador-Geral do 

Trabalho 
Integrante da instituição, com mais de trinta e cinco anos de idade 
e de cinco anos na carreira, integrante de lista tríplice escolhida 
mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, pelo Colégio de 
Procuradores. 

MPM Procurador-Geral da Justiça 
Militar 



 
 

 

 
 

Resumos - Reta Final MPU (Analista) 
www.estrategiaconcursos.com.br 

 34 
512 

Resumo - Reta Final MPU (Analista) 
Material Gratuito 

 
MPDFT Procurador-Geral da Justiça 

do DFT 
Integrante de lista tríplice elaborada pelo Colégio de Procuradores 
e Promotores de Justiça. 
Concorrerão à lista tríplice os membros do Ministério Público do 
Distrito Federal com mais de cinco anos de exercício nas funções 
da carreira e que não tenham sofrido, nos últimos quatro anos, 
qualquer condenação definitiva ou não estejam respondendo a 
processo penal ou administrativo. 

MPE Procurador-Geral da Justiça Os Ministérios Públicos dos Estados formarão lista tríplice dentre 
integrantes da carreira, na forma da lei respectiva. 

Tabela 2: Requisitos para a escolha dos chefes do MP (Prof. Tiago Zanolla) 

 

FORMA DE DESTITUIÇÃO 

Antes de findar o mandato, os chefes podem ser destituídos de suas funções. 

RAMO CHEFE DESTITUIÇÃO 
MPU 
MPF 

Procurador-Geral da República Iniciativa do Presidente da República + aprovação 
maioria absoluta do SENADO 

MPT Procurador-Geral do Trabalho Será proposta ao Procurador-Geral da República pelo 
Conselho Superior, mediante deliberação obtida com 
base em voto secreto de dois terços de seus integrantes. 

MPM Procurador-Geral da Justiça Militar 

MPDFT Procurador-Geral da Justiça do DFT Deliberação da maioria absoluta do SENADO FEDERAL, 
mediante representação do Presidente da República. 

MPE Procurador-Geral da Justiça Deliberação da maioria absoluta do Legislativo 
(Assembleia Estadual) 

Tabela 3: Destituição dos chefes dos MPs (Prof. Tiago Zanolla) 

 

VICE-PROCURADORES-GERAIS 

Cada ramo terá um Vice-Procurador também. 

 

RAMO VICE REQUISITOS 
MPU 
MPF 

Vice-Procurador-Geral da República Integrantes da carreira, maiores de trinta e cinco 
anos, o que o substituirá em seus impedimentos. 

MPT Procurador-Geral do Trabalho Subprocuradores-Gerais do Trabalho (sem requisitos 
adicionais) 

MPM Vice-Procurador-Geral da Justiça 
Militar 

Subprocuradores-Gerais 

MPDFT Procurador-Geral da Justiça do DFT Procuradores de Justiça 

Tabela 4: Dos Vice-Procuradores-Gerais (Prof. Tiago Zanolla) 

 



 
 

 

 
 

Resumos - Reta Final MPU (Analista) 
www.estrategiaconcursos.com.br 

 35 
512 

Resumo - Reta Final MPU (Analista) 
Material Gratuito 

 

 

ATENÇÃO: Em caso de vacância do cargo de procurador-geral, quem assume a presidência 
é o Vice-Presidente do Conselho Superior até o provimento definitivo.  
E o Vice-procurador-geral? Este substitui o Procurador-Geral nas ausências e nos 
impedimentos eventuais. 

 

MANDATO E RECONDUÇÕES 

RAMO CHEFE MANDAT
O 

RECONDUÇÃO 

MPU 
MPF 

Procurador-Geral da República 02 anos Permitida sucessivas 
reconduções 

MPT Procurador-Geral do Trabalho Permitida UMA única 
recondução MPM Procurador-Geral da Justiça Militar 

MPDFT Procurador-Geral da Justiça do DFT 

MPE Procurador-Geral da Justiça 
Tabela 5: Mandato e Recondução dos chefes dos MPs (Prof. Tiago Zanolla) 

 

 

1.9 - CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

O CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público) foi criado pela EC 45/04, incluído na Constituição 
Federal a partir de seu art. 130-A.  

Art. 130-A. O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de quatorze membros nomeados pelo 

Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um 

mandato de dois anos, admitida uma recondução, sendo: 

 

Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e 
financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros. 

É órgão de controle externo ou interno? 

Dá uma olhadinha no art. Abaixo que trata do MP: 

Art. 128. O Ministério Público abrange: 
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I - o Ministério Público da União, que compreende: 

a) o Ministério Público Federal; 

b) o Ministério Público do Trabalho; 

c) o Ministério Público Militar; 

d) o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios; 

II - os Ministérios Públicos dos Estados 

Como visto, não há menção ao CNMP. Portanto, o CNMP é órgão de CONTROLE EXTERNO dos atos 
administrativos e financeiros praticados pelo MP (cuidado, pois a questão pode tratar somente como 
órgão de controle ou mesmo órgão de controle constitucional). 

 

O CNMP fiscaliza quaisquer unidades do Ministério Público brasileiro. 
Os MPs que atuam perante os Tribunais de Contas não se submetem ao controle 
administrativo, financeiro e disciplinar do Conselho Nacional do Ministério Público 
(CNMP). 

 

Alinhado a isso, o CNMP tem autonomia administrativa, funcional e financeira. 

• ADMINISTRATIVA è Tem a capacidade de se autogerir; 

• FUNCIONAL è Seus atos tem autonomia funcional (só podem ser invalidados por ação 

originária do STF); 

• FINANCEIRA è O CNMP vai gerir e executar seu orçamento. É o próprio CNMP que elabora 

sua proposta orçamentária. 

 

A estrutura do CNMP é a seguinte: 
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Figura 13: Estrutura CNMP (Prof. Tiago Zanolla) 

 

A origem de cada um dos 14 membros é a seguinte: 

 
Figura 14: Membros do CNMP (Prof. Tiago Zanolla) 

 

O Presidente do Conselho Federal da OAB não integra o CNMP, mas oficia junto a ele.  

1.10 – DISPOSIÇÕES ESTATUTÁRIAS 

Cada ramo do MPU tem sua própria carreira. 

Constituem carreiras independentes de cada ramo (por isso é vedada a transferência). 

MPF MPT MPM MPDFT 



 
 

 

 
 

Resumos - Reta Final MPU (Analista) 
www.estrategiaconcursos.com.br 

 38 
512 

Resumo - Reta Final MPU (Analista) 
Material Gratuito 

 

Subprocurador-Geral 
da República 

Subprocurador-Geral 
do Trabalho 

Subprocurador-Geral 
da Justiça Militar 

Procurador de 
Justiça 

Procurador Regional 
da República 

Procurador Regional 
do Trabalho 

Procurador da Justiça 
Militar 

Promotor de 
Justiça 

Procurador da 
República. 

Procurador do 
Trabalho 

Promotor da Justiça 
Militar 

Promotor de 
Justiça Adjunto 

Tabela 6: Carreiras do MPU (Prof. Tiago Zanolla) 

 

CONCURSO: de provas e títulos para ingresso em cada carreira do MPU (cada ramo faz seu concurso); 

ÂMBITO: Nacional; 

REALIZAÇÃO: obrigatoriamente, quando o número de vagas exceder a 10% do quadro respectivo e, 
facultativamente, a juízo do Conselho Superior competente;      

QUEM PODE PARTICIPAR: poderão inscrever-se no concurso bacharéis em Direito há, pelo menos, 
dois anos, de comprovada idoneidade moral (art. 187); 

è Prejudicado pela EC45/04 que passou a exigir três anos de prática jurídica APÓS a 
colação de grau; 

è Comprovação no momento da inscrição definitiva no concurso (STF) 
 

PRAZO DO CONCURSO: 02 anos, contados da publicação do ato homologatório, prorrogável uma 
vez pelo mesmo período.         

NOMEAÇÃO: obedecerá à ordem de classificação.  

LOTAÇÃO: Os aprovados, na ordem de classificação, escolherão a lotação de sua preferência, na 
relação das vagas que, após o resultado do concurso, o Conselho Superior decidir que devam ser 
providas inicialmente.         

RENÚNCIA À NOMEAÇÃO: O candidato poderá renunciar à nomeação correspondente à sua 
classificação, antecipadamente ou até o termo final do prazo de posse, caso em que o renunciante 
será deslocado para o último lugar na lista dos classificados. 

NOMEAÇÃO: ato expresso do PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

POSSE: Chefe de cada ramo. 
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 MPF MPT MPM MPDFT 

CARREIRA 
Procurador da 

República 
Procurador do 

Trabalho 
Promotor da 

Justiça Militar 
Promotor de 

Justiça Adjunto 

NOMEAÇÃO Procurador-Geral da República 

POSSE 
Procurador-Geral 

da República 
Procurador-Geral 

do Trabalho 
Procurador-Geral 
da Justiça Militar 

Procurador-Geral 
de Justiça do 

Distrito Federal e 
Territórios 

Tabela 7: Nomeação e posse membros MP (Prof. Tiago Zanolla) 

 

POSSE: ato expresso de aceitação das atribuições, dos deveres e das responsabilidades do cargo; 

EXERCÍCIO: desempenho das atribuições do cargo público ou da função gratificada. 

ATO PRAZO PRORROGÁVEL TOTAL COMO PRORROGA 

Posse 30 dias + 60 dias 90 dias Comunicação antes de 
findar o prazo inicial Exercício 30 dias + 30 dias 60 dias 

   150 dias  

Tabela 8: Prazos para posse e exercício (Prof. Tiago Zanolla) 

 

Os cargos das classes iniciais serão providos por nomeação, em caráter vitalício, mediante concurso 
público específico para cada ramo.        

A vitaliciedade somente será alcançada após dois anos de efetivo exercício. 

Estágio probatório é o período dos dois primeiros anos de efetivo exercício do cargo pelo membro 
do Ministério Público da União.         
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Figura 15: Da nomeação à vitaliciedade 

 

Os membros do Ministério Público da União, durante o estágio probatório, somente poderão perder 
o cargo mediante decisão da maioria absoluta do respectivo Conselho Superior. 

Os membros do Ministério Público da União, após dois anos de efetivo exercício, só poderão ser 
demitidos por decisão judicial transitada em julgado. 

 

 
Figura 16: Perda do cargo membros MPU (Prof. Tiago Zanolla) 

 

A propositura de ação para perda de cargo, quando decorrente de proposta do Conselho Superior 
depois de apreciado o processo administrativo, acarretará o afastamento do membro do Ministério 
Público da União do exercício de suas funções, com a perda dos vencimentos e das vantagens 
pecuniárias do respectivo cargo. 

Esse afastamento é diferente do afastamento DURANTE o processo administrativo (que é facultativo 
e SEM prejuízo dos vencimentos e vantagens do cargo). 

 

 

 

 

 

DA ATUAÇÃO DOS MEMBROS 

RAMO CARGO ATUAÇÃO 
Subprocuradores-Gerais Perante o STF e o TSE por delegação do PGR; 
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MPF Perante o STJ; 

Perante as câmaras de coordenação 
Procuradores-Regionais Oficiam perante os Tribunais Regionais Federais 

Procuradores da República Atuam perante os Juízes Federais 
Perante os TRE’s quando não tiver sede da Procuradoria 

MPT Subprocuradores-Gerais do 
Trabalho 

Perante o TST e as câmaras de coordenação e revisão 

Procuradores-Regionais do 
Trabalho 

Oficiam perante os Tribunais Regionais do Trabalho. 

Procuradores do Trabalho Serão designados para funcionar junto aos Tribunais Regionais 
do Trabalho e, na forma das leis processuais, nos litígios 
trabalhistas que envolvam, especialmente, interesses de 
menores e incapazes. 

MPM Subprocuradores-Gerais da 
Justiça Militar 

Serão designados para oficiar junto ao Superior Tribunal Militar 
e à Câmara de Coordenação e Revisão. 

Procuradores da Justiça Militar Serão designados para oficiar junto às Auditorias Militares. 
Promotores da Justiça Militar Serão designados para oficiar junto às Auditorias Militares 

MPDFT Procuradores de Justiça Designados para oficiar junto ao Tribunal de Justiça e nas 
Câmaras de Coordenação e Revisão. 

Promotores de Justiça serão designados para oficiar junto às Varas da Justiça do Distrito 
Federal e Territórios. 

Promotores de Justiça Adjuntos serão designados para oficiar junto às Varas da Justiça do Distrito 
Federal e Territórios. 

Tabela 9: Atuação das carreiras do MP (Prof. Tiago Zanolla) 

 

O Ministério Público dos estados e o MPDFT tem a legitimidade para levar casos ao STF 
ou STJ, independentemente do MPF. O único requisito é que o fato em discussão, na 
origem, esteja na esfera de competência do MP estadual / MPDFT. 
[...] Os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal e Territórios podem postular diretamente 
no STF e no STJ, em recursos e meios de impugnação oriundos de processos nos quais o ramo Estadual 
tem atribuição para atuar. [...] 
[...] Legitimidade de MPE para postular no STF e no STJ. Os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito 
Federal e Territórios podem postular diretamente no STF e no STJ, em recursos e meios de impugnação 
oriundos de processos nos quais o ramo Estadual tem atribuição para atuar. [...] 
[...] Interpretando essas disposições, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que os Ministérios 
Públicos dos Estados e do Distrito Federal e Territórios podem postular diretamente nesta Corte, em 
recursos e meios de impugnação oriundos de processos nos quais o ramo Estadual tem atribuição para 
atuar. [...] 

 

PROMOÇÕES 
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As promoções far-se-ão, alternadamente, por antiguidade e merecimento. 

´ ANTIGUIDADE – É apurada por meio de uma LISTA DE ANTIGUIDADE, homologada pelo 
respectivo Conselho Superior. 

´ MERECIMENTO – É apurado mediante critérios objetivos (pontuação por participação em 
atividades extras, aprimoramento acadêmico etc.), fixados em regulamento apurado pelo 
Conselho Superior respectivo (art. 200 da Lei). 

 

ATENÇÃO à forma de ingresso em cada cargo 

 MPF MPT MPM MPDFT 

INGRESSO VIA 
PROMOÇÃO 

Subprocurador-Geral 
da República 

Subprocurador-
Geral do Trabalho 

Subprocurador-Geral 
da Justiça Militar 

Procurador de 
Justiça 

Procurador Regional 
da República 

Procurador 
Regional do 

Trabalho 

Procurador da Justiça 
Militar 

Promotor de 
Justiça 

INGRESSO VIA 
CONCURSO 

Procurador da 
República 

Procurador do 
Trabalho 

Promotor da Justiça 
Militar 

Promotor de 
Justiça Adjunto 

Tabela 10: Forma de ingresso nos cargos (Prof. Tiago Zanolla) 

O membro afastado não pode ser promovido nas seguintes hipóteses: 
Art. 201. Não poderá concorrer à promoção por merecimento, até um dia após o regresso, o membro do 

Ministério Público da União afastado da carreira para: 

I - exercer cargo eletivo ou a ele concorrer; 

II - exercer outro cargo público permitido por lei. 

 

 

É facultada a renúncia à promoção, em qualquer tempo, desde que haja vaga na categoria 
imediatamente anterior. 

 

DA DISCIPLINA 
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Primeiro, as vedações: 

Art. 236. O membro do Ministério Público da União, em respeito à dignidade de suas funções e à da Justiça, deve 
observar as normas que regem o seu exercício e especialmente: 

I - cumprir os prazos processuais; 

II - guardar segredo sobre assunto de caráter sigiloso que conheça em razão do cargo ou função; 

III - velar por suas prerrogativas institucionais e processuais; 

IV - prestar informações aos órgãos da administração superior do Ministério Público, quando requisitadas; 

V - atender ao expediente forense e participar dos atos judiciais, quando for obrigatória a sua presença; ou 
assistir a outros, quando conveniente ao interesse do serviço; 

VI - declarar-se suspeito ou impedido, nos termos da lei; 

VII - adotar as providências cabíveis em face das irregularidades de que tiver conhecimento ou que ocorrerem 
nos serviços a seu cargo; 

VIII - tratar com urbanidade as pessoas com as quais se relacione em razão do serviço; 

IX - desempenhar com zelo e probidade as suas funções; 

X - guardar decoro pessoal. 

 

As sanções a que os membros estão sujeitos são as seguintes: 

PENALIDADE APLICAÇÃO 

ADVERTÊNCIA Reservadamente e por escrito, em caso de negligência no exercício das 
funções; 

Censura Reservadamente e por escrito, em caso de reincidência em falta 
anteriormente punida com advertência ou de descumprimento de 
dever legal; 

Suspensão Até 45 dias, em caso de reincidência em falta anteriormente punida 
com censura. 

De 45 a 90 dias, em caso de inobservância das vedações impostas por 
esta lei complementar ou de reincidência em falta anteriormente 
punida com suspensão até quarenta e cinco dias; 

Cassação 
Aposentadoria ou 
disponibilidade 

Nos  casos de falta punível com demissão, praticada quando no 
exercício do cargo ou função. 

Demissão a) lesão aos cofres públicos, dilapidação do patrimônio nacional ou de 
bens confiados à sua guarda; 
b) improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º, da 
Constituição Federal; 
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c) condenação por crime praticado com abuso de poder ou violação de 
dever para com a Administração Pública, quando a pena aplicada for 
igual ou superior a dois anos; 
d) incontinência pública e escandalosa que comprometa gravemente, 
por sua habitualidade, a dignidade da Instituição; 
e) abandono de cargo; 
f) revelação de assunto de caráter sigiloso, que conheça em razão do 
cargo ou função, comprometendo a dignidade de suas funções ou da 
justiça; 
g) aceitação ilegal de cargo ou função pública; 
h) reincidência no descumprimento do dever legal, anteriormente 
punido com a suspensão prevista no inciso anterior; 

Tabela 11: Penalidades aplicáveis aos membros do MPU (Prof. Tiago Zanolla) 

PONTOS DE ATENÇÃO: 

SUSPENSÃO - A suspensão importa, enquanto durar, na perda dos vencimentos e das vantagens 
inerentes ao exercício do cargo, vedada a sua conversão em multa.        

REINCIDÊNCIA - prática de nova infração, dentro de quatro anos após cientificado o infrator do ato 
que lhe tenha imposto sanção disciplinar.         

ABANDONO DE CARGO – Ausência sem causa justificada por mais de 30 dias consecutivos. 
Equipara-se ao abandono de cargo a falta injustificada por mais de sessenta dias intercalados, no 
período de doze meses.         

CONVERSÃO DA DEMISSÃO EM SUSPENSÃO -  A demissão poderá ser convertida, uma única vez, 
em suspensão, nas hipóteses previstas nas alíneas a e h do inciso V, quando de pequena gravidade 
o fato ou irrelevantes os danos causados, atendido o disposto no art. 244. 

a) lesão aos cofres públicos, dilapidação do patrimônio nacional ou de bens confiados à sua 

guarda; 

h) reincidência no descumprimento do dever legal, anteriormente punido com a suspensão 

prevista no inciso anterior; 

 

APLICAÇÃO DAS SANÇÕES: 

PENALIDADE APLICAÇÃO 
Advertência Procurador-Geral de cada ramo  
Censura 
Suspensão 
Cassação Aposentadoria Sentença Judicial Transitada em Julgado 

Cassação Disponibilidade 
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Demissão 

Tabela 12: Aplicação das Penalidades (Prof. Tiago Zanolla) 

 

PRESCRIÇÃO 

A prescrição começa a correr: 

• do dia em que a falta for cometida; ou 
• do dia em que tenha cessado a continuação ou permanência, nas faltas continuadas ou 

permanentes. 

PRAZO FALTA PUNÍVEL 
01 ano Advertência; 

Censura 
02 anos Suspensão 
04 anos Demissão; 

Cassação Aposentadoria; 
Cassação Disponibilidade 

Prevista na lei penal A falta, prevista na lei penal como crime, prescreverá 
juntamente com este. 
Tabela 13: Prazos prescricionais (Prof. Tiago Zanolla) 

Interrompem a prescrição a instauração de processo administrativo e a citação para a ação de perda 
do cargo. 

 

RITO SINDICÂNCIA, INQUÉRITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO ADMINISTRATIVO 
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Figura 17: Rito sindicância, inquérito administrativo e processo administrativo (Prof. Tiago Zanolla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATÉ A PRÓXIMA! 

proftiagozanolla 

PROF. TIAGO ZANOLLA 
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2 - PORTUGUÊS PARA MPU 

2.1 - APRESENTAÇÃO 

 

 

 

 

       Professor felipe luccas       fanpage: Professor felipe luccas        Professorfelipeluccas   /  feluccaslp                                  

2.2 - RESUMO CLASSES I 

SINTAGMA NOMINAL (MUDANÇA DE ORDEM) 

Ao inverter a ordem o sintagma nominal, há basicamente três consequências:  

1) Não muda nem a classe nem o sentido: 

Ex:   Cão        bom        x         Bom        cão 
       Subst       Adj                     Adj        Subst 

2) Muda o sentido sem mudar as classes. 

Ex: Candidato     pobre       x        Pobre      candidato 
           Subst           Adj                      Adj             Subst 

pobre menina (coitadinha) x menina pobre (sem recursos financeiros) 
 
grande homem (grandeza moral) x homem grande (grandeza física) 
 
simples questão (mera questão, valor depreciativo)  x questão simples (questão não 
complexa, fácil) 
 
velho amigo (amigo de longa data) x amigo velho (amigo idoso) 
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3) Muda a classe, e muda necessariamente o sentido. 

                      Ex:    alemão        comunista      x        comunista       alemão 
Subst               Adj                          Subst                Adj 

 
1- Alemão (subst.) é a pessoa e comunista (adj.) é sua qualificação, sua orientação 

política. 
x 

2- Comunista (subst.) é a pessoa e alemão (adj.) é sua qualificação, sua origem. 

Outro exemplo: amigo cachorro (amigo de caráter duvidoso) x cachorro amigo (cão 
amigo) 

Advérbio: Palavra invariável que modifica verbo, adjetivo ou outro advérbio... 

Você estuda muito.  
Você é muito estudioso.  
Você estuda muito regularmente.  

As circunstâncias adverbiais (podem vir em forma de advérbio simples, locução adverbial ou até 
oração adverbial) 

Estudo sempre (“advérbio” de tempo).   
Estudo a todo momento. (“locução adverbial” de tempo).   
Estudo sempre que posso. (“oração adverbial” de tempo). 

As circunstâncias adverbiais (valor semântico) 

Tempo: hoje, logo, primeiro, ontem, tarde, outrora, amanhã, cedo, depois, ainda, 
antigamente, antes, doravante, nunca, então, agora, sempre, já, enfim, afinal, amiúde 
(frequentemente); às vezes, à tarde, à noite, de manhã, de repente... 
Lugar: aqui, antes, dentro, ali, adiante, fora, acolá, atrás, além, lá, detrás, aquém, cá, 
acima, onde, perto, aí, abaixo, aonde, longe, debaixo, afora, embaixo; a distância, à 
distância de, de longe, de perto, em cima, à direita,em volta. 
Modo: bem, mal, assim, melhor, pior, depressa, devagar, calmamente (a maior parte dos 
terminados em “mente”) 
Intensidade: bem, muito, demais, pouco, tão, bastante, mais, menos, demasiado, quanto, 
quão, tanto, quase, extremamente... 
Negação: não, nem, nunca, jamais, de modo algum, de forma nenhuma, tampouco... 
Dúvida: talvez, porventura, possivelmente, provavelmente, quiçá, talvez... 
Afirmação: sim, certamente, realmente, decerto, efetivamente, certo, mesmo, deveras, 
indubitavelmente, com certeza. 
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OBS: As orações adverbiais também expressam circunstâncias adverbiais. Ex: orações 
adverbiais concessivas, causais, consecutivas, comparativas, conformativas, condicionais, 
temporais, finais, proporcionais... 
Quando puder, estude! (Oração subordinada adverbial temporal: adjunto adverbial de 
tempo) 
Embora tenha pouco tempo, ele estuda. (Oração subordinada adverbial concessiva: 
adjunto adverbial de concessão) 

Valor semântico da preposição (valor nocional) 

Vejam os principais sentidos das preposições mais cobradas em prova:  

Ex: Fui ao cinema com ela. (companhia) 
Ex: Vou a/para um lugar melhor. (direção; provisório x definitivo) 
Ex: Para Freud, o sonho é um desejo reprimido. (conformidade/opinião/referência) 
Ex: Devolva-me o livro do aluno. (posse) 
Ex: Feri-me com a faca. (instrumento) 
Ex: Vivo de aluguéis e investimentos. (meio) 
Ex: Estudo com gana. (modo) 
Ex: O prazo para posse é de 30 dias (tempo) 
Ex: Não sou de Campinas. (origem) 
É possível substituir algumas preposições por locuções prepositivas de valor equivalente:  
Ex: Estudo para/a fim de passar em primeiro lugar. (finalidade) 
Ex: Estou morrendo de/por causa do frio. (causa) 
Ex: Não fale de/sobre/ a respeito de/acerca de corrupção aqui. (assunto) 
Ex: Meu pensamento vai contra/de encontro ao populismo. (oposição) 

2.3 – PRONOMES 

PRONOMES DEMONSTRATIVOS: Apontam para as pessoas do discurso.  

Fazem remissões no espaço, no tempo e no texto (recurso coesivo) 

1ªPessoa: Este (a)(s)/Isto      
Espaço: Aqui (próximo do falante) – Ex: Esta caneta aqui na minha mão é cara.        
Tempo: Presente (tempo mais próximo, atual, corrente) Ex: Este inverno está terrível 
(inverno corrente) 
Texto: Referência ao que será dito em seguida (catafórica) - Este é o problema: estudar 
exige disciplina.  

2ªPessoa: Esse (a)(s)/Isso       

Espaço: Aí (mais distante do falante e próximo do ouvinte) - Ex: Essa caneta aí na sua mão 
é cara.                   
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Tempo: Passado/Futuro pouco distante – Ex: Esse último mês foi muito cansativo.  
Texto: Esse é o problema. (Refere ao que já foi mencionado antes “o fato de estudar exigir 
disciplina” – valor anafórico)                                                 

3ª Pessoa: Aquele (a)(s)/Aquilo 

Espaço: Lá (distante do falante e do ouvinte) - Ex: Aquela caneta lá na mão dele é cara.                   
Tempo: Passado/Futuro distante/remoto/vago – Ex: Aquele ano de 1945 foi tenso para a 
humanidade.  
Texto:   Usado para referência anafórica ou catafórica: Aquilo era um absurdo / Aquele 
que estuda passa.  

Obs: Sem prejuízo das regras específicas, vale notar que o uso dos pronomes 
demonstrativos no texto e no tempo segue lógica semelhante ao uso no “espaço”: os 
pronomes de primeira pessoa indicam maior aproximação, os de segunda indicam maior 
“distanciamento” e os de terceira indicam distanciamento maior ainda. 

PRONOMES DEMONSTRATIVOS: Apontam para as pessoas do discurso.  

OBS: Em pares discriminados, use “este(a)(s)” para o mais próximo e “aquele (a)(s)” para 
o mais distante.  
Xuxa e Pelé são celebridades. Este é o Rei do Futebol, aquela é a Rainha dos Baixinhos.  
Dessa forma, perceba que “este (a)(s)/isto” também pode ser usado para referência 
anafórica.  

O pronome demonstrativo “o” é muito utilizado para retomar orações ou adjetivos:  

Ex: “Mas a língua é como a mulher de César: não lhe basta ser honesta, convém que o 
pareça” (pareça ser honesta) 
Ex: Queria desistir logo, mas preferi não fazê-lo. (não fazer “isso”, não “desistir logo”)  
Ex: A memória não é seletiva por acaso. Ela o é por necessidade (é “seletiva”)  

Indefinidos (indicam quantidade/identidade de forma vaga, imprecisa): ninguém, 
nenhum, alguém, algum, algo, todo, outro, tanto, quanto, muito, bastante, certo, cada, 
vários, qualquer, tudo, qual, outrem, nada, mais, menos, que, quem, um (quando em 
par com “outro”)...  

Efeitos semânticos da mudança de ordem:  

certa pessoa (alguma pessoa indeterminada) x pessoa certa (pessoa determinada, exata, 
perfeita, adequada) 
qualquer mulher (alguma mulher – não especificada) x mulher qualquer (mulher sem 
valor – depreciação) 
bastante dinheiro (muito) x dinheiro bastante (suficiente) 
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diversas/várias soluções (algumas – quantidade) x soluções diversas/várias (diferentes, 
diversificadas) 

PRONOMES RELATIVOS (QUE, O/A(S) QUAL(IS), CUJO, ONDE, AONDE...) 

Recebem esse nome porque retomam um termo antecedente (referente) e relacionam a oração 
principal à oração adjetiva que introduzem.  

O menino que estuda passa. (retoma “o menino”, seu antecedente) 

É lícito trocar o “que” por seus equivalentes “variáveis” (o qual, os quais, a qual, as quais), 
respeitando-se a concordância:  

As meninos as quais estudam passam. (retoma “os meninas”, seu antecedente, 
concordando em gênero e número) 

Para retomar lugares físicos, usa-se “onde”. Se o verbo pedir preposição “A”, como “ir, chegar, 
voltar, comparecer”, usa-se “Aonde”.  

A casa onde moro é muito distante.  
A casa aonde cheguei é muito distante.  

A lógica é esta: se um termo pede preposição, ela deve vir antes do pronome relativo:  

O autor a quem me refiro é brasileiro. 
O autor de quem gosto é brasileiro. 

O pronome “cujo(a)(s)” estabelece relação de posse entre dois termos de valor substantivo. Não 
pode ser precedido ou seguido de artigo, mas aceita preposição, caso o termo seguinte a exija:  

As obras cujo autor faleceu são mais valorizadas. 
As obras a cujo autor me refiro são mais valorizadas. 
As obras de cujo autor gosto são mais valorizadas. 

Regras para a união de pronomes oblíquos átonos:  

(me, te, se, nos, vos, o(s), a(s), lhe) 

Quando os verbos são terminados em R, S, Z + o, os, a, as, corta-se esta última consoante e adiciona-
se o “l”. Teremos: lo, los, la, las.  

ü Eu não pude dissuadir a menina.  
ü Nós convidamos a menina 

Com m, ão, aos, õe, ões   + o, os, a, as, teremos simples acréscimo de no, nos, na, nas. 

ü Eles mataram a barata.  
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ü Ele expõe quadros em Paris 

û Ele expõe -lhes em Paris. (O ‘lhe’ é pronome que substitui termos preposicionados 
– a ele(a)(s), para  nele (a)(s), dele (a)(s). Portanto, não pode ser usado como 
objeto direto.) 

Ex: Encontrei minha mãe e dei-lhe dinheiro (dei a ela) 
Ex: O rapaz foi violentado. Arracaram-lhe as roupas (arrancaram as suas roupas/roupas 
‘dele’ – Pronomes pessoais podem ter valor possessivo!) 

Também se corta o “s” quando se adiciona “nos” a verbo terminado em “-mos”:  

Animemo-nos! Alistamo-nos no exército! 

 

COLOCAÇÃO PRONOMINAL  (PROBIÇÕES BÁSICAS) 

 

 

 

û Me dá um cigarro?  
û Darei-te um presente. 
û Daria-te um presente. 
û Tinha emprestado-lhe um dinheiro.  

 

ü Dá-me um cigarro. 
ü Dar-te-ei um presente. 
ü Dar-te-ia um presente. 
ü Tinha-lhe emprestado um dinheiro. 

 

ATRAI PRÓCLISE: (O pronome oblíquo átono fica antes do verbo) 

Conjunção Subordinativa (que, se, como, quando, para que, à medida que, embora, 
consoante...) 
Em orações subordinadas, a próclise é de regra! 
Negativa (não, nunca, nada, ninguém, nem, jamais, tampouco...)  
Advérbio (já, aqui, mais, talvez, somente, ainda, sempre, talvez, também, até, inclusive, 
hoje, provavelmente) 
Pronome  
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(Relativo: que, o qual, cujo, quem, quanto, onde, como, quando...) 
(Indefinido: alguns, todos, tudo, alguém, qualquer, outro, outrem...)  
(Interrogativo: que, quem, qual, quanto...)  

 Com verbo no “infinitivo” após palavra atrativa, a ênclise também é correta. 

Ex: Peço para não alimentá-los. (Facultativo) 

2.4 - RESUMO CLASSES II 

Conjunções COORDENATIVAS: 

ADITIVAS: “e”, “nem”, “não só X, mas também Y”, “não só X, como Y” 

ADVERSATIVAS: “mas, todavia, porém, contudo, no entanto, entretanto” 

Ex: Eu investi dinheiro; o mercado, porém, não está favorável.  

ALTERNATIVAS: ou, ou... ou, já...já. quer...quer, ora...ora, seja...seja, nem...nem. 

Ex: Messi ou Ronaldo será o melhor da história.  
Ex: Fritura ou açúcar em excesso fazem mal à saúde.   

EXPLICATIVAS: que, porque, pois, porquanto. 

Ex: Leve o guarda-chuva, pois vai chover.  

CONCLUSIVAS: portanto, então, logo, pois (deslocado, entre vírgulas), por conseguinte, por isso, 
assim. 

Ex: A vida é difícil; você deve, pois, perseverar!  
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E

ADITIVO:

Estudo e trabalho

CONCLUSIVO:
Ele correu todo dia e perdeu o peso que 

queria

OPOSIÇÃO:
Ele estuda muito, e não aprende

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conjunções SUBORDINATIVAS ADVERBIAIS : 

CAUSAIS: porque, como (antecipado), já que, uma vez que, visto que, visto como, porquanto, na 
medida em que, etc. 

Ex: Como choveu, a rua está molhada. 

CONSECUTIVAS: que (relacionado a palavra intensificadora: “tão”, “tal”, “tanto”, “tamanho”); de 
modo/sorte/forma/maneira que... 

CONCESSIVAS: embora, ainda que, apesar de que, mesmo que, conquanto, não obstante, posto 
que, malgrado. 

Ex: Embora seja pequena, ela é extremamente forte.  
Ex: Apesar de ser pequena, ela é extremamente forte.  

CONFORMATIVAS: como, conforme, consoante, segundo. 

COMPARATIVAS: como, assim como, que, (do) que, qual (em “tal qual”), quanto (em “tanto 
quanto”), como se (comparação hipotética)... 

CONDICIONAIS: se, caso, salvo se, contanto que, uma vez que, desde que, a não ser que, a menos 
que, sem que, etc. 

Ex: Se fizer sol, vamos à praia.  
Ex: Caso faça sol, vamos à praia.  
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COMO

COMPARATIVO:
Trabalho como um burro

CONFORMATIVO:
Como dizia Cartola, “o mundo é um moinho”

Agi como a Constituição determina

CAUSA:
Como choveu, a rua ficou alagada

 

Conjunções SUBORDINATIVAS ADVERBIAIS : 

FINAIS (FINALIDADE): para que, a fim de que, que, porque (= para que). 

Ex: Para/A fim de ser aprovada logo, ela estuda muito.  

PROPORCIONAIS: à medida que, à proporção que, ao passo que, quanto mais/menos 
X....mais/menos Y 

Ex: À medida que que o tempo passa, vamos ficando mais experientes.  
Ex: Quanto mais o tempo passa, mais vamos ficando mais experientes.  

TEMPORAIS: quando, enquanto, logo que, *mal, antes que, depois que, até que, sempre que, assim 
que, desde que, todas as vezes que, cada vez que... 

Ex: O cão latiu quando cheguei.  
Ex: Mal cheguei e já me ligaram.  
Ex: Desde que cheguei, já me ligaram oito vezes.  
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QUE

EXPLICATIVO:
Não saia, que está chovendo

CAUSAL:
Velho que estava, vivia doente

CONSECUTIVO:
Estava tão velho, que vivia doente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.5 - RESUMO CLASSES III 

RESUMO FUNDAMENTAL: TEMPOS/MODO.  

Presente/indicativo 

• Eu estudo para concursos. (indica hábito no presente) 
• A água ferve a 100 graus Celsius. (indica fato universal, verdade atemporal; usado em 

máximas, ditados, dogmas, axiomas, premissas científicas) 
• A novela começa amanhã. (o presente pode ser usado com valor de futuro visto como certo e 

próximo) 
• Vocês vão passar. (o presente pode ser usado com valor de futuro desejável) 

 

RESUMO FUNDAMENTAL: TEMPOS/MODO.  

Pretérito/Indicativo 

• Ontem assisti a um filme. (Perfeito simples: ação perfeitamente concluída) 
• Os policiais têm enfrentado dificuldades. (Perfeito composto: ação que começa no passado 

e perdura, tem progresso, continuidade, no presente).  
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• Nesse sentido, poderia ser substituído por locução de (vir+gerúndio): Os policiais vêm 

enfrentando dificuldade.  
• Todo dia ele fazia café, lia o jornal, passeava com o cão e ia trabalhar. (Imperfeito: ação 

duradoura, habitual, repetitiva, contínua no passado – foco na duração – usado para 
caracterizar personagens e rotinas) 

• Quando cheguei ao ponto, o ônibus já passara. (Mais-que-perfeito: ação concluída antes de 
outra também no passado) 

• Na forma composta (tinha/havia+particípio), teríamos: Quando cheguei ao ponto, o ônibus já 
tinha passado. 

 

RESUMO FUNDAMENTAL: TEMPOS/MODO.  

Futuro 

• Amanhã, às 23 horas, eu chegarei. (simples- a ação será concluída) 
• Amanhã, às 23 horas, eu terei chegado. (composto- ação já estará concluída no futuro) 

Futuro do Pretérito/Indicativo 

• Você deveria ser mais estudioso. (sugestão, polidez) 
• Gostaria de entrar para uma xícara de café? 
• Segundo relatos, o senador estaria envolvido em uma quadrilha. (mesmo sendo tempo do 

indicativo, o modo da ‘certeza’, o futuro do pretérito pode sim indicar ideia de dúvida, 
incerteza, possibilidade – também por isso é usado nas condicionais) 

 

RESUMO FUNDAMENTAL: TEMPOS/MODO.  

 Subjuntivo (modo da dúvida, hipótese, incerteza, conjectura – é também classicamente usado nas 
orações subordinadas substantivas, adverbiais concessivas e adjetivas) 

• É possível que ele venha e nos ajude. (presente) 
• Precisamos de uma seleção que marque seis gols por partida. (presente) 
• Por seu valor hipotético, é o tempo usado por excelência nas estruturas condicionais: 
• Se eu pudesse, ajudaria mamãe. (pretérito imperfeito) 
• Se eu passar, ajudarei mamãe. (futuro) 

 

RESUMO FUNDAMENTAL: TEMPOS/MODO.  

 Imperativo: modo que indica ordem, pedido, conselho, sugestão, orientação... 

Imperativo Negativo (cópia do presente do subjuntivo, com acréscimo do “não”) 

• Não faças aos outros o que não queres que te façam a ti. 

Formação do Imperativo AFIRMATIVO:  

Faze tu! 
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• (eu faço, tu fazes >> Corta o S: tu fazes > Faze tu ou Faz tu) 

Fazei vós! 

• (nós fazemos, vós fazeis>> Corta o S: vós fazeis > Fazei vós) 

 

VOZES VERBAIS: ATIVA, PASSIVA E REFLEXIVA 

Ativa: O sujeito pratica a ação:  

• Ex: O idoso armado deteve [os criminosos]  

Na voz ativa, o termo de valor paciente é o objeto direto [os criminosos] .  

Passiva: O sujeito é paciente, sofre a ação:  

• Ex: [os criminosos]:  
o foram detidos  pelo idoso armado. (Passiva analítica: SER+Particípio)  
o Detiveram-SE [os criminosos] (Passiva sintética ou pronominal: VTD+SE apassivador) 

 O objeto direto da voz ativa vira sujeito e o termo de valor agente passa a ser o “agente da passiva”.  

Cuidado: Na conversão, deve-se observar a concordância e também a manutenção do 
tempo verbal original.  

Reflexiva: O sujeito pratica e recebe a ação, ao mesmo tempo.  

• Ex: [os criminosos] se entregaram à polícia. (entregaram a si mesmos) 

Recíproca: Dois ou mais sujeitos praticam ações de forma mútua.  

• Ex: [os criminosos] se abraçaram na prisão. (abraçaram uns aos outros) 

 

VERBO IMPESSOAL (Aquele que não possui “pessoa”, isto é, não possui “sujeito”. Por isso, 
constituem as “orações sem sujeito”. Normalmente indicam fenômenos naturais, tempo, clima... 

• Ainda é cedo, mas parece tarde.  
• Choveu hoje.  
• Choveram recursos contra essa questão. (um verbo impessoal poderá ter sujeito e variar 

normalmente, se for usado em sentido figurado, com agente próprio) 

O VERBO IMPESSOAL MAIS IMPORTANTE É O VERBO “HAVER”, que será impessoal e, portanto, 
invariável (não vai ao plural!) quando: 

• For sinônimo de “existir” ou “ocorrer”: 
o Há pessoas legais aqui. (existem pessoas...) 
o Houve acidentes. (ocorreram/sucederam/aconteceram acidentes) 

• Indicar tempo decorrido: 
o Há dez anos não fumo.  
o Faz dez anos não fumo 
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As correlações abaixo são absolutamente essenciais e devem servir de modelo para comparação 
com aquelas utilizadas em prova (com a devida adaptação dos verbos) 

Correlação verbal 
Se eu pudesse, faria  
Se eu puder, farei 
Caso eu possa, farei.  

2.6 - RESUMO SINTAXE 

Sujeito Simples (apenas um núcleo)  

Ex: João passou no concurso do tribunal.  
Ex: As pessoas  têm problemas de convívio.  

Composto (possui mais de um núcleo) 

Ex: João e Maria passaram no concurso do tribunal.  

Oculto (Elíptico ou Desinencial): embora não esteja “expresso” na oração, é determinado pelo 
contexto ou pela terminação do verbo 

Ex: Não podemos mais beber vinho. (nós não podemos...) 
Ex: Consultei meus advogados. Disseram que sou culpado. (meus advogados disseram) 

Sujeito Indeterminado (Não é conhecido, determinável no contexto) 

Verbo na 3ª pessoa do plural sem sujeito explícito. 

Ex: Roubaram nosso carro enquanto dormíamos. 

Verbo transitivo indireto, intransitivo ou de ligação + “SE”  

Ex: Precisa-se de funcionários não viciados em celular. 
Ex: O sistema tributário é confuso. Trata-se de regras que não fazem sentido. 
Ex: Vive-se bem em Campinas. 
Ex: Sempre se está sujeito a erros. 

Observe que o verbo fica na terceira pessoa do singular. O “SE” indeterminador do sujeito ocorre 
com verbos que não sejam transitivos diretos. Portanto, não confunda com voz passiva: VTD + SE 
(Voz Passiva) 
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Ex: CorrigeM-se redações. (redações são corrigidas) 

 

SUJEITO ORACIONAL (Sujeito em forma de frase com verbo) 

Ex: É fato que todos precisam estudar.  
Ex: É fato [ISTO]  
      >>>>> [ISTO] É fato  
 
Ex: “É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã”.  
Ex: “É preciso [ISTO]  
             >>> [ISTO] É preciso  
 
Ex: Convém que você diga a verdade ao advogado. 
Ex: Cabe ao aluno manter-se motivado.   
Ex: Espera-SE que a prova seja difícil. (oracional e passivo – VTD+SE) 

COMPLEMENTO VERBAL  

Objeto Direto – com preposição e Objeto Indireto – sem preposição: 

Ex: Comprei livros novos.  
Ex: Gosto de livros novos. 
Ex: Dei livros novos A amigos concurseiros.  

Objeto direto Preposicionado.  

Em alguns casos, o objeto direto poderá vir com preposição não exigida pelo verbo, mas pela 
presença de palavras como “pronomes indefinidos, demonstrativos, oblíquos tônicos” ou por 
mero valor enfático: 

Ricardo era o professor a quem mais respeitava. Convidou apenas a mim. 
Quer enganar a todos, mas não engana a ninguém. 
Amar a Deus/Ler faz com que questionemos o mundo/Comer do bolo (valor de “comer 
parte do bolo”).  

PREDICATIVO DO SUJEITO: 

Termo que atribui ao sujeito um “predicado”, isto é, uma caracterização, uma designação, um 
estado, uma condição, uma qualidade.  

Ex: Ela continuava pomposa, mesmo na miséria. (Predicativo na forma de adjetivo) 
Ex: Pedro é médico. (Predicativo na forma de substantivo) 
# Ex: João chegou atrasado. (pode ocorrer sem verbo de ligação expresso, indicando o 
“estado/condição” do sujeito quando praticou aquela ação) 
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PREDICATIVO DO OBJETO 

Termo que atribui ao complemento verbal um “predicado”, isto é, uma caracterização, uma 
designação, um estado, uma condição, uma qualidade. Normalmente indica uma 
“avaliação/julgamento” do sujeito em relação ao objeto.  

Ex: Considerei  fácil o tema da redação. 
Ex: O juiz julgou o réu culpado. 
Ex: O governo tornou a lei mais rigorosa.  
Ex: João chamou à esposa (de) autoritária. (a preposição “de” é facultativa, mas usada 
para evitar ambiguidade) 

APOSTO EXPLICATIVO e APOSTO ESPECIFICATIVO :  

Termo acessório que esclarece, desenvolve, elucida, “explica” um termo anterior e com ele guarda 
relação de identidade semântica (representam o mesmo “ser”). Vem marcado por pontuação.  

Ex: Anderson Silva, ex-campeão peso-médio, tem 41 anos. 
Ex: Tinha apenas aquele desejo: ser aprovado.  
Ex: Convocaram três novos goleiros: Dida, Marcos e Júlio. 
Ex: Ninguém quer estudar, fato que impede a aprovação.  
Ex: Ninguém quer estudar, o que impede a aprovação.  

O APOSTO ESPECIFICATIVO não vem separado por pontuação e individualiza o seu referente. 
Normalmente é um nome próprio especificando um substantivo comum. 

Ex: O artilheiro Messi é o melhor da história.  
Ex: A praia da Pipa é linda.  
Ex: A cidade *do Rio de Janeiro sofre com a violência. 

ADJUNTO ADVERBIAL: 

Termo acessório que dá circunstância de um verbo (tempo, lugar, modo, condição, concessão, causa, 
consequência...) ou acentua o sentido de um adjetivo ou advérbio.  

Ex: Estudo sempre. (em forma de advérbio “simples”) 
Ex: Estudo de noite. (em forma de locução adverbial) 
Ex: Estudo sempre que posso. (em forma de oração adverbial) 
Ex: Ela é bastante estudiosa e muito provavelmente vai passar. 

AGENTE DA PASSIVA 
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Termo que representa o agente da ação verbal numa sentença na voz passiva. Na voz ativa, vira 
sujeito.   

Ex: O menino foi atropelado por um trator. 
Ex: A casa estava cercada por/de policiais.  
Ex: A verdade era por eles/deles desconhecida.  

VOCATIVO:  

Termo que se refere ao interlocutor, evoca, chama, interpela o ouvinte/leitor. Vem marcado por 
pontuação.   

Ex: Não diga isso, meu senhor. 
Ex: Mãe, quero jantar! 
Ex: A vida, Maria, não passa de um dia... 

COMPLEMENTO NOMINAL (C.N): 

Termo preposicionado que completa o sentido de substantivos abstratos, adjetivos ou advérbios.  

Ex: Mário tem muito gosto por livros novos.  
Ex: Mário é uma pessoa viciada em livros novos. 
Ex: Mário sempre decide favoravelmente aos livros novos.  

Dúvida: A.A ou C.N? 

Substantivo Abstrato + DE ___________ 

Se o substantivo for concreto; Se o sentido for agente ou de posse; Se for possível trocar o termo por 
um adjetivo perfeitamente equivalente: só pode ser Adjunto. 

Se o substantivo for abstrato e o sentido for paciente, só pode ser Complemento. 

A construção da ponte (a ponte foi construída - CN) 
A construção do pedreiro (o pedreiro construiu- AA) 
 
O reconhecimento dos erros (os erros foram reconhecidos – CN) 
O comportamento de criança (a criança se comportou – AA) 

 

As orações subordinadas adjetivas são chamadas assim porque equivalem a um “adjetivo” - 
modificam um termo de valor substantivo. São introduzidas pelos pronomes relativos (que, o qual, 
cujo, onde).  

Oração Adjetiva Restritiva       X          Explicativa 
                   Sem vírgula                           Com vírgula 
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Os alunos que se esforçaram foram aprovados. 

 (NÃO HÁ VÍRGULA antes do pronome relativo, então a oração adjetiva é restritiva e particulariza 
o comentário – nem todos os candidatos foram aprovados, somente aqueles que se esforçaram) 

Os alunos, que se esforçaram, foram aprovados. 

 (HÁ VÍRGULA antes do pronome relativo, então a oração adjetiva é explicativa e generaliza o 
comentário, adicionando informação acessória— todos os candidatos foram aprovados) 

 

ORAÇÕES SUBORDINADAS ADVERBIAIS 

Esse assunto é estudado juntamente com “conjunções/conectivos”. É fundamental conhecer 
todos os conectivos e seus detalhes. Vamos relembrar as classificações das orações adverbiais:  

Causal: 
Ex: Como não tinha dinheiro para viajar de avião, viajava por livros. 
Consecutiva: 
Ex: Bruna estudou tanto, com tamanha dedicação, que foi aprovada bem jovem.  
Condicional:  
Ex: Se o Brasil for campeão, sairei pela rua bêbado abraçando desconhecidos. 
Temporal:  
Ex: Quando cheguei em casa, encontrei minha mãe rosnando com um tamanco na mão. 
Condicional:  
Ex: Embora seja rico, leva uma vida sem luxo.  
Final: Ex:  
Eu estudo para que eu passe o quanto antes.  
Proporcional:  
Ex: À medida que reviso a matéria, meu desempenho melhora.  
Comparativa:  
Ex: Meu filho faz mais drama que o Neymar.  
Conformativa: 
Ex: Como dizia Cartola, “preste atenção querida, o mundo é um moinho”.  
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2.7 - RESUMO QUE E SE 

QUE 

O aluno que estuda passa. (pronome relativo – retoma um antecedente) 
É certo [que você vai passar]. (introduz oração substantiva – troca por [ISTO]) 
Correu tanto, que ficou suado. (conjunção consecutiva)  
Minha mãe é que manda na casa. (palavra expletiva, pode ser retirada sem prejuízo 
semântico ou sintático.) 

SE 

Não sei se ele vem. (conjunção integrante) 
viajaria pelo mundo. (Conjunção condicional) 
Adotaram-se medidas extremas para combater o tráfico. (pronome apassivador – 
VTD+SE) 
O menino se feriu com a faca. (pronome reflexivo) / Os candidatos se cumprimentaram. 
(pronome recíproco) 
Para se chegar à aprovação, precisa-se de muito esforço. (partícula indeterminadora do 
sujeito – VTI, VI ou VL+ SE) 
Se eu fosse rico,  

2.8 - RESUMO PONTUAÇÃO 

Princípio geral: Não separar os termos na ordem direta 

(Sujeito + Verbo + Complemento + Adjuntos). 
João  comprou   cigarros de palha   ontem 

Eu  não tenho   medo do escuro 

Não devemos separar:  

• Sujeito e verbo 
• Verbo e complemento 
• Nome e complemento nominal ou adjunto adnominal 

 

EMPREGO DAS VÍRGULAS: INTERCALAÇÃO/DESLOCAMENTO/ANTEPOSIÇÃO:  

De adjunto adverbial (termo ou oração):  

Hoje à noite, vou estudar.  
Ele, logo de manhã cedo, foi estudar 
Ele, porque pensava no futuro, foi estudar. 
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Ele, por pensar no futuro, foi estudar. 

Adjuntos adverbiais de “curta extensão” podem vir sem vírgulas, facultativamente.  

João, invariavelmente, revisava suas anotações. 
João invariavelmente revisava suas anotações. 

 

INTERCALAÇÃO/DESLOCAMENTO/ANTEPOSIÇÃO:  

De explicação (termos acessórios explicativos, orações explicativas, expressões explicativas, 
aposto explicativo):  

João, o médico da cidade, faltava muito.  
Os funcionários, que fizeram greve, foram demitidos. 
Dois países sul-americanos, isto é, a Bolívia e o Paraguai, não são banhados pelo mar. 
Alguns países latinos, como, por exemplo, o Chile, são prósperos. 

COORDENAÇÃO (ENUMERAÇÃO) DE TERMOS DE MESMA FUNÇÃO SINTÁTICA 

Comprei frutas, legumes, cereais e carnes.  
Ricardo, Mário, Heber e Arthur são professores excelentes. 
Acordei, tomei um banho, vesti o terno e saí.  

Na coordenação de termos de “maior extensão” ou que já possuam vírgulas internas, recomenda-
se usar ponto e vírgula.  

Comprei frutas, legumes, cereais; carnes, ovos e peixes.  

Usa-se vírgula para indicar uma elipse: 

De manhã, estudo matemática;à noite, português. 

 Usa-se vírgula para marcar pleonásticos:  

Aos inimigos, não lhes darei nada!  

Usa-se vírgula para marcar  o vocativo: 

Mãe, estou com fome!  

 

SEPARAR ORAÇÕES COORDENADAS E CONJUNÇÕES COORDENATIVAS DESLOCADAS 

Ele faz dieta, mas não perde muito peso.  
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Ele faz dieta, não perde, porém, muito peso.  

UTILIZA-SE VÍRGULA ANTES DO E: 

As orações trazem sentido claramente oposto (E=MAS) 

 Ele faz dieta, E não perde muito peso.  

As orações trazem sujeitos diferentes  

 Os pais trabalham, E os filhos gastam o dinheiro.  

USO DO SINAL DE DOIS-PONTOS: 

Introduz citação literal (discurso direto):  

Dizia ele: “Estou indo para Brasília, neste país lugar melhor não há”. 

Anuncia um esclarecimento (em sentido amplo) do que vem antes dele. Introduz um aposto 
explicativo ou enumerativo:  

Quando chegou, ficou muito chateada: o cachorro destruíra todas as plantas. 
Os ingredientes são três: estudo, perseverança e hábito.  

“ASPAS”: 

Indicação de “sentido especial”, não óbvio. Usa-se tradicionalmente para dar destaque a uma 
expressão, indicar *ironia, sentido figurado.  

Ex: Quem foi o “gênio” que tirou zero naquela prova fácil? 
Ex: O policial e o ladrão chegaram a um “entendimento”. 

2.9 - RESUMO CRASE 

Crase na contração da preposição “a” com artigos femininos ou com o “a” em alguns pronomes 
demonstrativos e relativos: 

Ex: Assisti à novela (assistir “a”+ “a” novela= à) 
Ex: Isso está relacionado àquelas leis. (relacionado “a” + “aquelas” - leis = àquelas)  
Ex: Essa é a apostila à qual me referi. (se referir “a” + “a” qual - apostila = à)  

Crase na contração da preposição “a” com o “a” em alguns pronomes DEMONSTRATIVOS e 
relativos: 

Ex: Entre as apostilas, refiro-me à de Português. (se referir “a” + “a” = aquela apostila) 
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Ex: Entre as apostilas, refiro-me à que fala de leis (se referir “a” + “a” = aquela apostila) 
*** 

OBS: O Cespe considera esse “a” como “artigo definido” diante de uma palavra implícita 
(apostila) 

 

Crase nas locuções de base feminina: 
à medida que, à proporção que, à toa, à noite, à tarde, às vezes, às pressas, à vista, à 
primeira vista, àquela hora, à direita, à vontade, às avessas, às escuras, às escondidas, à 
míngua, à venda, à mão armada, à beça, à tinta, à máquina, à caneta, à foice, à chave, à 
revelia, à deriva, à uma hora, à luz de, à altura de, à custa de, à espera de, à beira de, à 
espreita de, à base de, à moda de, à procura de, à roda de, à mercê de, à semelhança de... 

2.10 - RESUMO TIPOLOGIA/TEXTUAL 

NARRATIVO: relata fatos, conta história. (VÍDEO) 

• EVOLUÇÃO TEMPORAL: sucessão de fatos 
• VERBOS DE AÇÃO: ACORDAR, COMPRAR, FAZER, CAIR, BATER, SUBIR, DESCER 
• CONECTORES TEMPORAIS: ENTÃO, DEPOIS, MAIS TARDE, QUANDO, LOGO QUE, ASSIM QUE 
• FINALIDADE: RELATAR FATOS EM SEQUÊNCIA 
• VERBOS GERALMENTE NO PRETÉRITO PERFEITO DO INDICATIVO E PRESENTE. 
• GÊNEROS NARRATIVOS: romance, relato pessoal, notícia, piada, fábula, novela, relatório, 

boletim de ocorrência, parábola, epístola (carta com relatos), conto, epopeia, 
crônica,romance. 

 

DESCRITIVO: caracteriza cenas, qualifica fatos e personagens (FOTO).  

 Substantivos e adjetivos 

 Tempo estático: há simultaneidade 
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Caracterização e identificação de fatos ou personagens 
Verbos de estado 
Verbos  no pretérito imperfeito do indicativo  

“A cachorra Baleia estava para morrer. Tinha emagrecido, o pêlo caíra-lhe em vários pontos, as costelas 

avultavam num fundo róseo, onde manchas escuras supuravam e sangravam, cobertas de moscas. As chagas 

da boca e a inchação dos beiços dificultavam-lhe a comida e a bebida.” 

 (Ramos, Graciliano. Baleia.) 

• Gêneros Descritivos: bula, classificado, tabela, horóscopo, manual, anúncio, propaganda, 
relatórios, biografia, tutorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISSERTATIVO: discute, informa, expõe ideias.  

• EXPOSITIVO: apenas expõe fatos, informações, postulados,  teorias, dados... 
• ARGUMENTATIVO (DEFENDE OPINIÃO, PONTO DE VISTA): fatos + argumentos (estratégias 

argumentativas, como dados estatísticos, testemunho de autoridade, relação causa-efeito, 
exemplos, analogias, paralelos históricos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

INJUNTIVO OU INSTRUCIONAL: ensina um fazer, dá comandos, instruções, procedimentos,  
comandos genéricos com infinitivos impessoais, verbos no imperativo 
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• Típico de leis, regulamentos, manuais, tutoriais, receitas de bolo, instruções de GPS... 

 

2.11 - SEMÂNTICA/COESÃO/COERÊNCIA 

Nesse pequeno texto, registro os principais mecanismos de coesão utilizados pela banca (pronomes, 
numerais, sinônimos...)  

João, José e Maria foram ao shopping. Estacionaram o carro, compraram presentes e 
depois pararam para almoçar num restaurante 

...que estava lotado.  
Os três compraram roupas, cujos preços estavam altos. 
Ela não queria gastar, mas eles insistiram. Ela explicou-lhes, então, que sua conta estava 
zerada. A moça até poderia pedir um empréstimo, mas preferia não fazê-lo.  
O trio perdeu muito tempo em filas longas. Isso a irritou.  
Assim passaram sua tarde. Porém, não encontraram nada de interessante lá. 
Chegaram cedo, mas o estabelecimento estava cheio, o que nunca acontece. 
Toda essa rotina levou a tarde toda.  
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3 - ACESSIBILIDADE 

3.1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

FINALIDADE: Assegurar e promover os direitos fundamentais das pessoas com deficiência, à luz da 
Convenção sobre os direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, que foram 
internalizados em nosso ordenamento como normas constitucionais. 

CONCEITO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA: limitações + barreiras 

• Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de 
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais 
barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 
condições com as demais pessoas. 

• LIMITAÇÕES: critérios: 

o impedimentos nas funções e estruturas do corpo. 

o fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. 

o limitações para o desempenho de certas atividades. 

o restrições de participação. 

• Atuação dos Poderes em relação aos critérios para definição das limitações 

o PODER LEGISLATIVO à fixou os critérios para avalição das limitações 

o PODER EXECUTIVO à criará instrumentos para avaliação das limitações 

• BARREIRAS: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a 

participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à 

acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à 

informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros. 

• Espécies de barreiras: 

o Urbanísticas à vias e espaços (públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo) 

o Arquitetônicas à edifícios públicos e privados 

o Nos transportes à sistemas e meios de transportes 

o Nas comunicações e na informação à obstáculo, atitude ou comportamento nos sistemas 

de comunicação e de tecnologia da informação 

o Atitudinais à atitudes ou comportamentos 
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o Tecnológicas à dificuldades que tornem difícil ou impeçam o acesso às tecnologias 

CONCEITOS 

o ACESSIBILIDADE: é todo e qualquer instrumento capaz de viabilizar a inclusão da 

pessoa com deficiência em igualdade de condições com as demais pessoas. 

o DESENHO UNIVERSAL: envolve a criação de produtos, de ambientes, de programas e 

de serviços acessíveis a todos. 

o TECNOLOGIA ASSISTIVA (ou ajuda técnica): constitui a criação de produtos, de 

equipamentos etc. a fim de atender às pessoas com deficiências. 

o BARREIRAS: são entraves existentes na sociedade que limite ou impeça o acesso a 

todas as pessoas em igualdade de condições. 

o ADAPTAÇÃO RAZOÁVEL: constitui ajuste necessário e adequado que não acarrete ônus 

desproporcional e indevido. 

o PESSOA COM MOBILIDADE REDUZIDA: pessoa que tenha dificuldade de movimentação 

(permanente ou temporária), incluindo o idoso, a gestante, a lactante, a pessoa com 

criança de colo e o obeso. 

o ACOMPANHANTE: é quem está com a pessoa com deficiência, podendo ser, ou não, o 

atendente pessoal. 

o ATENDENTE PESSOAL: Quem presta auxílio à pessoa com deficiência, de forma 

temporária ou permanente, remunerada ou não, mas não pode ser aquele que exerce 

profissão regulamentada. 

• CONCEITO DE DISCRIMINAÇÃO: toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou 

omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o 

reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com 

deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias 

assistivas. 

• POSTULADOS PROTETIVOS DO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICÊNCIA 

o Igualdade  

o Não discriminação 

• As pessoas com deficiência TÊM PLENA CAPACIDADE CIVIL, INCLUSIVE PARA: 
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o casar-se e constituir união estável; 

o exercer direitos sexuais e reprodutivos; 

o exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações 

adequadas sobre reprodução e planejamento familiar; 

o conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória; 

o exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; e 

o exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, 

em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. 

DEVERES: 

• DEVER DE TODOS comunicar as autoridades competentes sobre violações de direitos. 

• EFETIVAR OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA COM PRIORIDADE É DEVER 

o Do Estado 

o Da sociedade 

o Da família 

• A pessoa com deficiência não é obrigada a fruir das ações afirmativas disponíveis. 

• ATENDIMENTO PRIORITÁRIO 

o prestação de socorro 

o atendimento em instituições e serviços públicos 

o disponibilização de recursos 

o disponibilização de pontos de parada 

o acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação 

o recebimento de IR 

o tramitação processual 

• NÃO SE ESTENDE O ATENDIMENTO PRIORITÁRIO PARA O ACOMPANHANTE E ATENDENDE 

PESSOAL no que diz respeito: 

o à prioridade para restituição do imposto de renda 

o à tramitação preferencial de processos 
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3.2 - DIREITOS FUNDAMENTAIS 

DIREITO À VIDA 

• Garantia de permanecer vivo e de viver com um mínimo de dignidade. 

• Intervenções cirúrgicas, tratamento ou institucionalização forçados são vedados. 

• Faz-se necessário o consentimento (prévio, livre e esclarecido), exceto em caso de risco de 

morte e de emergência. 

DIREITO À HABILITAÇÃO E À REABILITAÇÃO 

• OBJETIVO: propiciar uma vida em condições de igualdade em relação às demais pessoas. 

• DIRETRIZES 

o diagnóstico e intervenção precoces 

o adoção de medidas compensatórias para o desenvolvimento de aptidões 

o desenvolvimento de políticas públicas 

o oferta de serviços públicos específicos, próximos do domicílio do deficiente 

DIREITO À SAÚDE 

• coordenada pelo SUS, que: A) promoverá atenção integral em todos os níveis de 

complexidade; e B) proporcionará acesso universal e igualitário. 

• Na coordenação desse sistema, o SUS deverá: 

o assegurar a participação de deficientes na elaboração e na definição das políticas 

públicas; 

o proporcionar um atendimento conforme as regras éticas e técnicas; e 

o desenvolver ações e serviços com vários parâmetros. 

• PLANOS E SEGUROS PRIVADOS DE SAÚDE: são OBRIGADOS a garantir às pessoas com 

deficiência pelo menos os mesmos serviços ofertados aos demais clientes. 

• ATENDIMENTO: 

o regra à no local de residência 

o esgotados os meios possíveis no atendimento residencial à prestado fora do domicílio 
à nesse caso,  deve ser garantido  transporte e acomodação ao deficiente e ao 
acompanhante 

o Em caso de suspeita ou de confirmação, na rede de atendimento à saúde, de violência 
praticada contra pessoa com deficiência, devem ser obrigatoriamente notificados: a 
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autoridade policial, o Ministério Público e o Conselho dos Direitos das Pessoas com 
Deficiência. 

3.3 - DIREITO À EDUCAÇÃO 

DIRETRIZES:  

• o pleno desenvolvimento da pessoa;  
• o preparo para o exercício da cidadania; e  
• a qualificação para o mercado de trabalho 

RESPONSABILIDADE PARA ASSEGURAR A EDUCAÇÃO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA à DEVER: 

• do Estado 
• da Família 
• da comunidade escolar 
• da sociedade 

3.4 - DIREITO À MORADIA 

• DIRETRIZ: não envolve apenas o direito à habitação, mas à higiene e ao conforto, qualidades 

que preservam a intimidade e a privacidade das pessoas. 

• CONDIÇÕES: 

o no mínimo 3% das unidades habitacionais devem ser reservadas para as pessoas com 
deficiência em programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos 
públicos; 

o garantia de acessibilidade nas áreas de uso comum e nas unidades habitacionais 
localizadas no térreo; 

o equipamentos urbanos comunitários acessíveis (por exemplo, ônibus); 
o instalações que permitam a adaptação de elevadores. 

3.5 - DIREITO AO TRABALHO 

• REGRAS GERAIS: 

o PRINCÍPIOS: liberdade de escolha e aceitação, ambiente acessível e igualdade de 

oportunidades. 

o É vedada a restrição ao trabalho da pessoa com deficiência na admissão e ao longo da 

prestação dos serviços prestados de forma subordinada.  

o A pessoa com deficiência terá direito, em igualdade, de progredir dentro da carreira. 
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o Garantia do salário equitativo.  

o Garantia de acessibilidade no emprego 

o É garantida a participação da pessoa com deficiência em cursos de formação e 

capacitação. 

HABILITAÇÃO/REABILITAÇÃO 

Conceitos: 

• habilitação à tornar hábil para o mercado de trabalho 

• reabilitar à restituir a capacidade para o mercado de trabalho 

o O Poder Público deve criar serviços e programas para a habilitação e a reabilitação de 

pessoas com deficiência para o mercado de trabalho.  

o Necessário respeitar a livre escolha, vocação e interesses da pessoa com deficiência. 

o Equipe multidisciplinar, programas de habilitação e de reabilitação para restaurar a 

capacidade para o mercado de trabalho. 

o Previsão de recursos específicos e de ambientes acessíveis e inclusivos para a 

habilitação/reabilitação. 

o Possibilidade de contrato com tempo parcial para avaliar a habilitação ou a 

reabilitação. 

INCLUSÃO NO TRABALHO 

• Conceito: a inclusão ocorrerá por intermédio da eliminação das barreiras que impedem o 

exercício dos direitos trabalhistas por todas as pessoas em condições de igualdade. 

• Diretrizes para a inclusão 

o prioridade no atendimento 

o provisão de suporte individualizados (recursos de tecnologia assistiva, agente 

facilitador e apoio no ambiente de trabalho) 

o respeito ao perfil vocacional e ao interesse 

o aconselhamento e apoio aos empregadores 

o avaliações periódicas 

o articulação intersetorial 

o participação de organizações da sociedade civil 
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• Habilitação/reabilitação X inclusão 

o habilitação e reabilitação profissionais à Proporcionar o gozo do direito ao trabalho 

àquele que não consegue exercê-lo. 

o inclusão no mercado de trabalho à Promoção de políticas públicas voltadas a garantir 

acessibilidade, tecnologia assistiva e adaptação no ambiente de trabalho a fim de 

eliminar barreiras que impedem o exercício de função laborativa, em condições de 

igualdade, pelos deficientes. 

3.6 - DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL 

• OBJETIVO: segurança de renda, da acolhida, da habilitação e da reabilitação, do 

desenvolvimento da autonomia e da convivência familiar e comunitária, para a promoção do 

acesso a direitos e da plena participação social. 

• BPC-LOAS 

o ser deficiente; 

o não ter meios para prover o próprio sustento; 

o família sem condições de provê-lo; e 

o independe da idade. 

3.7 - DIREITO À PREVIDÊNCIA ESPECIAL 

• O EDP faz referência à legislação específica (LC nº 142/2013) que contém critérios 
diferenciados. 

3.8 - DIREITO À CULTURA, AO ESPORTE, AO TURISMO E AO LAZER 

• TRÍADE DO DIREITO À CULTURA/ESPORTE DA PCD: 

o incentivo; 

o participação; e 

o acessibilidade. 

• CONDIÇÕES 

o assentos distribuídos por diversos locais; 
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o locais com boa visibilidade, em todos os setores ofertados para o evento; 

o lugares próximo dos corredores; 

o os lugares devem garantir a acomodação de, pelo menos, um acompanhante; e 

o deve-se evitar locais segregados do restante do público. 

o deve conter rotas de fuga e saídas de emergência. 

• HOTEIS/POUSADAS 

o Devem ser construídos de acordo com o desenho universal. 

o Os já existentes devem adaptar 10% (ou, pelo menos, 1) das unidades até 

janeiro/2018. 

3.9 - DIREITO AO TRANSPORTE E À MOBILIDADE 

• Objetivo: eliminar obstáculos e barreiras a fim de que o gozo do direito ao transporte se dê 

em igualdade de condições. 

• 2% das vagas de estacionamento (ou pelo menos 1) devem ser reservadas às pessoas com 

deficiência (bem localizada, próxima ao local de acesso e devidamente sinalizada). 

• Em transporte coletivo, exige-se sistema de comunicação acessível e prioridade de embarque 

e desembarque. 

• As regras de acessibilidade se aplicam às empresas de fretamento, turismo, táxis e vans. 

• 10% da frota de táxis deve ser acessível, vedando-se a cobrança de tarifa diferenciada. 

• 1 a cada 20 veículos de empresas de locação de carros devem ser acessíveis com, pelo menos, 

câmbio automático, direção hidráulica, vidros elétricos e comandos manuais de freio e 

embreagem. 

3.10 - ACESSIBILIDADE 

• CONCEITO: direito que garante à pessoa com deficiência e com mobilidade reduzida o acesso 

a bens e serviços em condições de igualdade em relação às demais pessoas. 

• DESENHO UNIVERSAL: instrumento que garante acessibilidade, por intermédio da criação de 

produtos e bens plenamente acessíveis a todos. Constitui regra e, quando não passível de ser 

observada, exige adaptação razoável. 
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• POLÍTICA PÚBLICA – DESENHO UNIVERSAL: compete ao Poder Público desenvolver políticas 

para o fomento, o desenvolvimento e a fiscalização da utilização de bens e produtos segundo 

as regras de desenho universal. 

• DEVEM SER ACESSÍVEIS: construções (edifícios públicos ou privados de uso coletivo), 

reformas, ampliações e mudanças no uso de edificações abertas ao púbico ou privadas de uso 

coletivo. 

• CONSTRUÇÕES MULTIFAMILIARES: acessibilidade externa em todas as construções e o 

mínimo de acessibilidade interna, conforme regulamento, vedando-se a cobrança de taxas 

diferenciadas para construções internamente acessíveis. 

• POLÍTICAS PÚBLICAS – ACESSIBILIDADE: devem estabelecer prioridades, fixar cronogramas de 

atividades, reservar recursos específicos e promover planejamento contínuo. 

• DEVE SER ACESSÍVEL O RECEBIMENTO DE contas, boletos, recibos, extratos, cobrança e 

tributos. 

• ACESSO À INFORMAÇÃO E À COMUNICAÇÃO 

o SITES DE INTERNET: os sites de empresas privadas e de órgãos públicos devem ser 

acessíveis (não está incluído no rol sites de pessoas naturais). 

o LAN HOUSES: pelo menos 10% acessível (ou 1 equipamento quando o cálculo der 

inferior a um computador) 

o LIVROS: devem ser acessíveis, mediante a utilização de formatos próprios. 

o CONGRESSOS, SEMINÁRIOS OFICIAIS E EVENTOS: devem ser acessíveis mediante o uso 

de tecnologia assistiva. 

o POLÍTICA PÚBLICA: cabe ao poder público, diretamente ou em parceria com 

organizações da sociedade civil, promover a capacitação de tradutores e intérpretes 

da Libras, de guias intérpretes e de profissionais habilitados em Braille, audiodescrição, 

estenotipia e legendagem. 

• PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DA PCD 

o Não se enquadram mais no conceito de absolutamente incapazes do Código Civil, seja 

essa deficiência temporária ou permanente. 
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o As pessoas com deficiência possuem capacidade eleitoral ativa e, se preenchidos os 

demais requisitos legais, podem adquirir capacidade eleitoral passiva. 

o A Justiça Eleitoral deve se organizar a fim de viabilizar a participação de pessoas com 

deficiência no processo eleitoral. Inclusive, quanto ao exercício do voto, deve permitir 

que o deficiente vote com auxílio de terceiro (pessoa de sua confiança). 

3.11 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

• ATUAÇÃO ESTATAL para: 

o geração de conhecimento técnico, pelo fomento do desenvolvimento de  

conhecimentos e técnicas preventivas e de tecnologias assistivas e sociais. 

o ensino e pesquisa, para prover a acessibilidade, com a utilização de tecnologias. 

3.12 - ACESSO À JUSTIÇA 

• DISPOSIÇÕES GERAIS 

o Igualdade de acesso ao Poder Judiciário, abrangendo também o sistema penitenciário 

de serviços e notas e de registro. 

o O acesso à pessoa com deficiência não se restringe às partes (autores e réus), mas 

abrange a todos que, de certo modo, tenham contato com o Poder Judiciário 

(terceiros, advogados, MP, DP, magistrados, intérpretes, conciliadores, mediadores, 

peritos etc.). 

o Capacitação dos servidores públicos que atuam no Poder Judiciário, no Ministério 

Público, em órgãos de segurança pública e sistema penitenciário. 

o À pessoa com deficiência que estiver cumprindo medida restritiva de liberdade deve 

ser assegurada acessibilidade. 

o Responsabilidade de a DP/MP garantir o acesso à Justiça da pessoa com deficiência. 

• CAPACIDADE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

o A pessoa com deficiência é plenamente capaz (não é mais considerada absolutamente 

incapaz na redação originária do art. 3º, do NCPC). 

o Excepcionalmente é possível a adoção da tomada de decisão apoiada ou da curatela. 
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TOMADA DE DECISÃO APOIADA 

• Instrumento de auxílio do qual a pessoa com deficiência poderá se valer para tomar decisões, 

nomeando-se, pelo menos, duas pessoas de confiança para auxiliá-la na prática de atos civis.  

• Não há relativização da capacidade civil. 

• Características da Curatela: 

o protetiva; 

o extraordinário; 

o proporcional às necessidades e às circunstâncias do caso concreto. 

• Depende de decisão judicial fundamentada. 

• Abrange: 

o atos de caráter patrimonial; e 

o atos de caráter negocial. 

• Não abrange: 

o direito ao corpo; 

o direito à sexualidade; 

o direito ao matrimônio; 

o direito à privacidade; 

o direito à educação; 

o direito à saúde; 

o direito ao trabalho; 

o direito ao voto; e 

o emissão de documentos oficiais. 

• CURATELA 

o Redução tópica da capacidade civil da pessoa com deficiência com a finalidade de 

protegê-la para a prática de atos patrimoniais. 

o Há relativização da capacidade civil. 

• CURADORIA ANTECIPADA 

o cabimento: relevância e urgência para a proteção de interesses da pessoa com 

deficiência 
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o prévia oitiva do MP 

o contraditório diferido em relação às partes interessadas 

3.13 - CRIMES E INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

• PRATICAR, INDUZIR OU INCITAR DISCRIMINAÇÃO DE PESSOA EM RAZÃO DE SUA DEFICIÊNCIA. 

o RECLUSÃO de 1 a 3 anos e multa. 

o CAUSA DE AUMENTO DE PENA (1/3): vítima estar sob cuidado ou sob responsabilidade 

do agente. 

o RECLUSÃO de 2 a 5 anos e multa, SE cometido por intermédio de meios de 

comunicação social ou de publicação de qualquer natureza (pode-se determinar busca 

e apreensão dos documentos e/ou interdição das mensagens ou páginas da internet). 

• APROPRIAR-SE DE OU DESVIAR BENS, PROVENTOS, PENSÃO, BENEFÍCIOS, REMUNERAÇÃO 

OU QUALQUER OUTRO RENDIMENTO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. 

o RECLUSÃO de 1 a 4 anos e multa. 

o CAUSA DE AUMENTO DE PENA (1/3): se cometido por tutor, curador, síndico, 

liquidatório, inventariante, testamenteiro, depositário judicial ou por aquele que se 

apropriou em razão do ofício ou profissão. 

• ABANDONAR PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM HOSPITAIS, CASAS DE SAÚDE, ENTIDADES DE 

ABRIGAMENTO OU CONGÊNERES. 

o RECLUSÃO de 6 meses a 3 anos e multa. 

* inclui quem não prover as necessidades básicas de pessoa com deficiência quando obrigado por lei 
ou mandado. 

• RETER OU UTILIZAR CARTÃO MAGNÉTICO, QUALQUER MEIO ELETRÔNICO OU DOCUMENTO 

DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA DESTINADOS AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS, PROVENTOS, 

PENSÕES OU REMUNERAÇÃO OU A REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS, COM O FIM 

DE OBTER VANTAGEM INDEVIDA PARA SI OU PARA OUTREM. 

o DETENÇÃO de 6 meses a 2 anos e multa. 

o CAUSA DE AUMENTO DE PENA (1/3): cometido por tutor ou curador. 
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3.14 - DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

• CADASTRO NACIONAL DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA: destina-se a mapear e a 

averiguar barreiras. 

• INSPEÇÕES/AUDITORIAS: compete aos órgãos internos e externos de controle acompanhar o 

cumprimento das regras do Estatuto. 

• AUXÍLIO-INCLUSÃO: benefício assistencial destinado a fomentar o retorno para o mercado de 

trabalho.  

condições para recebimento do auxílio inclusão 

o reinserção no mercado de trabalho 

o hipossuficiência (aferida pelo recebimento de BPC-LOAS no presente ou recebimento nos 

últimos 5 anos) 

BPC-LOAS X AUXÍLIO INCLUSÃO 

o BPC-LOAS: benefício assistencial devido em razão da hipossuficiência da pessoa com 

deficiência 

o AUXÍLIO-INCLUSÃO: benefício assistencial devido à pessoa com deficiência hipossuficiente 

que esteja sendo reinserida no mercado de trabalho 

ATENDIMENTO DOMICILIAR 

1ª regra: atendimento médico domiciliar (INSS, SUS e rede privada) 

2ª regra: impossibilidade de exigir comparecimento, quando o deslocamento for impossível ou 

excessivamente difícil. 

o O atendimento pode ser efetuado diretamente pelo órgão em caso de interesse público 

ou mediante requerimento (pessoa ou por intermédio de representante). 

• RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO PARA ADOÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ACESSIBILIDADE: 

envio de relatório aos órgãos de controle e ao MP para verificar o cumprimento dos prazos. 

• PRINCÍPIO DA NORMA MAIS BENÉFICA: o princípio da norma mais benéfica impõe, seja no 

confronto entre normas, seja na fixação da extensão interpretativa da norma, a observância 

da norma mais favorável à dignidade da pessoa com deficiência. 
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• TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS E EPP: outorga-se regramento específico 

ao Poder Executivo. 

3.15 - NORMAS ALTERADAS PELO ESTATUTO 

• O CÓDIGO ELEITORAL foi alterado para prever a obrigação de os TREs expedirem instruções 

a fim de orientar as Juntas Eleitorais quanto ao atendimento das normas de acessibilidade 

para o eleitor com deficiência ou com mobilidade reduzida, inclusive em relação ao 

transporte para o dia das eleições. 

• A CLT foi alterada para assegurar tratamento privilegiado ao aprendiz com deficiência para: 

o flexibilização das regras de comprovação da escolaridade para ter direito ao benefício; 

e  

o não exigência de desempenho suficiente ou adaptação do aprendiz como hipótese de 

rescisão antecipada do contrato de aprendizagem. 

• A LEI DA CORDE foi alterada para conferir legitimidade ao MP, à Defensoria Pública, às 

associações constituídas há mais de um ano, a autarquias, a empresas públicas, a fundações 

e à sociedade de economia mista a prerrogativa de promoverem a proteção à pessoa com 

deficiência. 

• A LEI DO FGTS prevê a possibilidade de movimentação da conta vinculada do FGTS quando 

necessitar órtese ou prótese para promoção de acessibilidade e de inclusão social. 

• O CDC foi alterado para prever a obrigatoriedade de acessibilidade em produtos. 

• A LEI DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS prevê a pessoa com deficiência (cônjuge, 

companheiro, filho de qualquer idade ou irmão) como beneficiária do Regime Geral de 

Previdência Social. 

• A LEI DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À CULTURA (PRONAC) prevê incentivos para a 

edição de produtos culturais acessíveis à pessoa com deficiência. 

• A LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA prevê que deixar de cumprir normas de 

acessibilidade é ato de improbidade violador dos princípios da Administração Pública. 

• A LEI DE LICITAÇÕES prevê, entre os critérios de desempate e de margem de empresa nas 

licitações, o atendimento dos requisitos de acessibilidade. 
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• A LEI DO SUAS foi alterada para adequar o conceito de pessoa com deficiência ao Estatuto. 

• A LEI DE PRÁTICAS DISCRIMINATÓRIAS NAS EMPRESAS estabelece entre as vedações o 

tratamento desigual conferido à pessoa com deficiência. 

• A LEI QUE DISCIPLINA O IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA estabelece a prioridade para 

recebimento da restituição do imposto de renda. 

O CTB foi alterada para prever: 

• que a multa aplicada para quem estacionar em vaga reservada deve conter dados sobre a 

infração devida. 

• regras de acessibilidade para quem fizer os testes para obtenção da CNH. 

A LEI DO ESPORTE foi alterada para prever receita vinculada aos esportes paraolímpicos, no importe 

de 37,04% sobre 2,7% da renda bruta de loterias. 

A LEI DE PRIORIDADE DE ATENDIMENTO foi alterada para retirar a expressão “pessoa portadora de 

deficiência” para pessoa com deficiência. 

A LEI DE ACESSIBILIDADE foi alterada para, em síntese: 

o adotar os conceitos do Estatuto da Pessoa com Deficiência (em referência ao art. 3º); 

o prever a obrigatoriedade de sinalização tátil para circulação de pedestres; e 

o prever a obrigatoriedade de fornecimento de cadeiras de rodas, motorizadas ou não, 

para atendimento à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida em centros 

comerciais. 

O ESTATUTO DA CIDADE foi alterado para prever a obrigatoriedade de o Poder Público incluir, no 

ordenamento das cidades, regras de acessibilidade além de plano de rotas acessíveis para a 

circulação de pedestres. 

O CC foi alterado para: 

o retirar a pessoa com deficiência de quaisquer hipóteses presumidas de incapacidade 

civil tanto absoluta como relativa. 

o assegurar à pessoa com deficiência o direito de testemunhar em igualdade de 

condições com demais pessoas e com a utilização de recursos de tecnologia assistiva. 

o garantir a autodeterminação da pessoa para contrair matrimônio. 



 
 

 

 
 

Resumos - Reta Final MPU (Analista) 
www.estrategiaconcursos.com.br 

 85 
512 

Resumo - Reta Final MPU (Analista) 
Material Gratuito 

 
o excluir, das hipóteses de erro essencial capaz de anular o casamento, a condição de 

pessoa com deficiência prevista no rol de moléstias graves e contagiosas. 

o excluir das hipóteses de interdição a pessoa com deficiência. 

o atribuir ao Ministério Público a legitimidade ativa para promover a curadoria de pessoa 

com deficiência. 

o obrigar a oitiva da pessoa com deficiência, mediante assistência multidisciplinar, no 

caso de instituição de curadoria. 

o prever que a restrição à capacidade para a prática de atos negociais e patrimoniais em 

função da curatela será proporcionada de acordo com o entendimento do juiz à luz do 

caso concreto. 

o prever a possibilidade de um curador atender a várias pessoas com deficiência 

curateladas. 

o garantir apoio e defesa do direito à convivência familiar e comunitária. 

o instituir a tomada de decisão apoiada. 

• Ainda em relação ao CC, tivemos alteração para prever a tomada de decisão apoiada, que se 

caracteriza: 

o procedimento de jurisdição voluntária; 

o aconselhamento de, pelo menos, duas pessoas, de sua confiança e com as quais 

mantenha vínculos, para a prática de atos da vida civil; 

o depende de termo do qual conste: pessoas indicadas, limites do apoio, compromissos 

fixados, prazo de vigência do acordo e interesses da pessoa com deficiência; 

o necessidade de oitiva pessoal da pessoa e dos apoiadores, com participação de equipe 

multidisciplinar e do Ministério Público; 

o destituição do apoiador: 

a) o apoiador agir com negligência; 

b) o apoiador exercer pressão indevida; e 

c) o apoiador não adimples as obrigações assumidas. 

A LEI DO CÃO-GUIA foi alterada para autorizar a utilização do animal para auxílio à pessoa com 
deficiência a ser adotada em todas as modalidades de transporte coletivo. 
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O ESTATUTO DOS MUSEUS foi alterado para estabelecer que, no planejamento de prestação dos 
serviços prestados em museus, devem ser observadas normas de acessibilidade. 

A LEI QUE INSTITUI A POLÍTICA NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA foi alterada para prever, na 
exploração dos serviços de táxi, a necessidade de serem reservadas, ao menos, 10% dos veículos 
acessíveis às pessoas com deficiência. 
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4 – ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO PARA MPU 

4.1 - RESUMO DA AULA 

Para finalizar o estudo da matéria, trazemos um resumo dos principais aspectos estudados ao longo 
da aula. Nossa sugestão é a de que esse resumo seja estudado sempre previamente ao início da aula 
seguinte, como forma de “refrescar” a memória. Além disso, segundo a organização de estudos de 
vocês, a cada ciclo de estudos é fundamental retomar esses resumos. 

ÉTICA MORAL 
É a reflexão filosófica sobre a moral 
(caráter teórico); 

Tem caráter prático (com força 
normativa); 

É permanente, pois é universal; É temporária, pois é cultural; 
É princípio; São aspectos de condutas específicas; 
É a “ciência” que estuda a moral 
(diretamente relacionada à política e à 
filosofia). 

Está relacionada com os hábitos e 
costumes de determinados grupos 
sociais.  

A Ética é um ramo da Filosofia, uma ciência, que tem por objeto o estudo da Moral. Esta, 
por sua vez, está relacionada às ideias de certo e errado, ou à forma como as pessoas 
adotam determinadas condutas. 

 

Os valores são manifestações de um ideal voltado para a perfeição, a exemplo dos valores 
da honestidade, da virtude, da solidariedade e do altruísmo. 
honestidade, da virtude, da solidariedade e do altruísmo. 

 

 

Normas

Regras Prescrições de conduta claras e 
objetivas.

Princípios
Juízos abstratos de valor, que 
orientam a interpretação e a 

aplicação das regras.
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O Código de Ética e de Conduta se aplica aos servidores do Ministério Público da União 
(MPU) e da Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU), bem como aos 
colaboradores que prestarem serviço nesses Órgãos, por força de lei, contrato ou de 
qualquer ato jurídico, de forma temporária ou permanente, ainda que sem retribuição 
financeira, sem prejuízo da observância dos demais deveres e vedações legais e 
regulamentares. 

 

 

Princípios e valores 
fundamentais do Código 

de Ética

Legalidade garantia de que toda atuação da Administração 
se dará em conformidade com a lei;

Impessoalidade

obriga a Administração, em sua atuação, a não 
praticar atos visando aos interesses pessoais 

ou se subordinando à conveniência de 
qualquer indivíduo, devendo ser direcionada a 

atender aos ditames legais e ao interesse 
público;

Moralidade

todos devem respeitar os princípios éticos de 
razoabilidade e justiça, devendo atender aos 

ditames da conduta ética e honesta, do decoro, 
da boa-fé e das regras que assegurem a boa 

administração;

Lisura
valor que vai além do cumprimento da estrita 
legalidade dos atos, na medida em que abarca 

valores éticos e morais;

Transparência

objetiva corroborar a divulgação de 
informações, tanto entre suas unidades quanto 

para a sociedade, visando à promoção do 
desenvolvimento de cultura interna de 

intercâmbio de informações para fortalecimento 
da atuação institucional e do controle social, 

ressalvados os casos de sigilo legalmente 
previstos;

Urbanidade
trata-se da polidez, educação, cortesia, 

gentileza e civilidade no comportamento das 
pessoas ao atender demandas internas e 

externas.
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COMPROMISSOS DE CONDUTA ÉTICA 

  
I. atender demandas com postura ética e de 
modo imparcial, probo e efetivo, sendo 
vedada qualquer atitude procrastinatória, 
discriminatória ou que favoreça 
indevidamente alguma parte; 

Atitudes procrastinatórias e discriminatórias 
acontecem quando o servidor ou colaborador 
faz distinção entre as pessoas que buscam o 
serviço público. 

II. não utilizar indevidamente informações 
obtidas em decorrência do trabalho para 
benefício próprio ou de outrem, sendo 
imperioso o sigilo quando ainda não 
divulgadas ou até o prazo que a lei determinar; 

Lembre-se de que existem normas próprias no 
serviço público acerca do sigilo ao qual estão 
submetidas certas informações. Estou falando 
da Lei n. 12.527/2011, conhecida como Lei de 
Acesso à Informação. 

III. atuar com imparcialidade no desempenho 
das atribuições funcionais, não permitindo que 
convicções de ordem político-partidária, 
religiosa ou ideológica afetem sua isenção; 

 

IV. repudiar atitudes discriminatórias ou 
preconceituosas de qualquer natureza 
relativamente à etnia, sexo, religião, estado 
civil, orientação sexual, faixa etária ou 
condição física especial, ou quaisquer outras 
formas de discriminação; 

Atitudes discriminatórias não devem ser 
admitidas em nenhuma instituição pública, 
mas no Ministério Público essas diretrizes 
ganham outra dimensão, não é mesmo!? 

V. declarar-se impedido ou suspeito em 
situações que sua independência ou 
imparcialidade possam estar prejudicadas 
para o desempenho de suas funções, 
observando-se as hipóteses legais; 

As situações em que o servidor deve declarar-
se impedido ou suspeito são aquelas nas quais 
ele está envolvido na situação, e, por isso, tem 
sua imparcialidade comprometida. 

VI. contribuir com o clima institucional, 
fortalecendo as relações de trabalho por meio 
da confiança mútua, assertividade e 
transparência, predispondo-se à solução 
pacífica de conflitos internos ou controvérsias 
na instituição nas quais esteja envolvido; 

 

VII. valorizar e promover ambiente de trabalho 
harmonioso, primando por atitudes positivas 
de respeito pelas pessoas, a fim de evitar 
práticas que possam configurar qualquer tipo 
de assédio ou discriminação, comunicando a 
ocorrência de eventuais situações às 
autoridades competentes; 
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VIII. não aceitar ajuda financeira, presentes, 
privilégios, empréstimos, doações ou outra 
vantagem indevida para si e seus familiares, 
quando oriundos de possíveis interessados nos 
serviços institucionais prestados, não se 
considerando presentes os brindes sem valor 
comercial ou aqueles distribuídos por 
entidades de qualquer natureza, a título de 
cortesia, propaganda ou divulgação, por 
ocasião de eventos especiais ou datas 
comemorativas; 

Obviamente os servidores e colaboradores não 
podem receber vantagens de pessoas 
interessadas nos serviços prestados. Essa 
regra, porém, tem uma exceção: não são 
considerados presentes os brindes sem valor 
comercial ou aqueles distribuídos a títulos de 
cortesia, propaganda ou divulgação, por 
ocasião de eventos especiais ou datas 
comemorativas. 

IX. zelar pelo uso correto e eficiente do 
patrimônio institucional, adotando práticas de 
economicidade e sustentabilidade; 

 

X. desempenhar suas atividades com 
responsabilidade social, privilegiando a 
adoção de práticas que favoreçam a inclusão 
social e com responsabilidade ambiental, 
combatendo o desperdício de recursos 
materiais; 

A inclusão social está relacionada às pessoas, 
enquanto a responsabilidade ambiental está 
ligada às relações com os bens naturais (água, 
ar, terra, outros seres vivos, etc.). 

XI. utilizar dos recursos e ferramentas de 
Tecnologia da Informação e Comunicação, 
observando as normas internas, sendo vedada 
a utilização desses recursos para a prática de 
atos ilegais ou para propagação e divulgação 
de conteúdo que atentem contra a moralidade 
administrativa; 

Na minha experiência como servidor público já 
verifiquei todo tipo de absurdo no uso dos 
recursos tecnológicos. Já vi, por exemplo, 
servidores trocando mensagens pornográficas 
usando o e-mail institucional... já pensou!? 

XII. zelar pela imagem institucional, agindo 
com cautela em suas manifestações públicas, 
ressalvado o exercício da livre manifestação do 
pensamento; 

O servidor tem garantida a liberdade de 
manifestação do pensamento, mas precisa 
tomar cuidado com a imagem institucional 
quando se pronunciar. 

XIII. tratar todas as pessoas com urbanidade e 
respeito, considerando as características 
individuais de cada um, sobretudo as possíveis 
limitações pessoais; 

As limitações pessoais dos cidadãos podem 
levar à necessidade de atender pessoas com 
prioridade, por exemplo. 

XIV. zelar pela eficiência no serviço público, 
notadamente pelo cumprimento de prazos 
estabelecidos para prestação de informações 
ao setor ou à unidade demandante ou 
justificar a necessidade de sua prorrogação; 

Um dos grandes problemas do serviço público 
é a falta de respeito aos prazos estabelecidos 
pela lei. Se alguém deixa de observar os 
prazos, provoca dano moral. 

XV. empenhar-se em seu desenvolvimento 
profissional, buscando capacitações 

Perceba que o desenvolvimento profissional é 
mais do que uma oportunidade para o 
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adequadas e regulares, bem como disseminar 
o conhecimento obtido em treinamentos 
profissionais; 

servidor. Na realidade trata-se de um dever, 
ou um compromisso ético. 

XVI. assegurar aos interessados o acesso às 
suas próprias informações pessoais ou a 
agentes públicos legalmente autorizados; 

As informações pessoais, de forma geral, 
devem ser mantidas sob sigilo, mas quando a 
pessoa que está requerendo a informação é o 
seu “dono” o Poder Público tem a obrigação de 
fornecê-la. Se isso não ocorrer o requerente 
pode utilizar o habeas data. 

XVII. manter o sigilo de informações de 
natureza confidencial obtidas em função do 
desempenho das atividades laborativas, 
inclusive no que digam respeito a questões 
afetas à saúde; 

 

XVIII. realizar adequadamente as avaliações de 
desempenho dos servidores, os quais deverão 
ser ouvidos, inserindo informações relevantes 
para o histórico funcional do servidor; 

Como parte do processo de avaliação de 
desempenho dos servidores, estes também 
devem ser ouvidos. 

XIX. cientificar, previamente, sobre as 
situações que envolvam a designação e a 
exoneração de cargos em comissão ou 
dispensa de funções de confiança; 

Quando você se tornar servidor público ouvirá 
o seguinte ditado: “para o DOU todo mundo é 
igual”. Isso significa que na hora de alguém ser 
exonerado de um cargo comissionado ou 
dispensado de uma função de confiança, não 
faz diferença quem ela seja. Pois bem, o dever 
aqui estabelecido é para o chefe: antes de 
exonerar ou dispensar alguém, ele deve antes 
conversar com o servidor, para que ele não 
seja surpreendido pelo Diário Oficial. 

XX. exercer suas atribuições administrativas, 
jurídicas e técnicas com rigor técnico e moral, 
obedecendo também as normas deontológicas 
e específicas das respectivas profissões. 
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Os servidores designados para fazerem parte da Comissão Permanente de Ética 
continuam exercendo suas funções normalmente, acumulando essas novas funções. 
Além disso, os trabalhos na Comissão Permanente de Ética são considerados prestação 
de relevante serviço público e constarão dos assentamentos funcionais do servidor, mas 
não são remunerados. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comissão Permanente de 
Ética

Uma em cada ramo do MPU e uma na ESMPU

será composta por, no mínimo três servidores titulares e 
respectivos suplentes que gozem de idoneidade e não tenham 

sofrido penalidade disciplinar, sendo um deles designado para a 
função de presidente

Os integrantes dessas Comissões serão escolhidos entre 
servidores públicos estáveis dos quadros de pessoal do MPU e 
da ESMPU, designados pelo Procurador-Geral de cada ramo e 

pelo Diretor-Geral, conforme o caso

Os integrantes das Comissões Permanentes de Ética terão 
mandato de um ano, permitida uma única recondução
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5 – DIREITO CONSTITUCIONAL PARA MPU 

5.1 - PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

1) Os princípios fundamentais se subdividem em: i) fundamentos da RFB; ii) separação de poderes; 
iii) objetivos fundamentais da RFB e; iv) princípios das relações internacionais da RFB.  

2) Fundamentos da RFB: 
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 

Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

I - a soberania; 

II - a cidadania; 

III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V - o pluralismo político. 

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, 

nos termos desta Constituição. 

(*) A dignidade da pessoa humana é valor-fonte do ordenamento jurídico. Possui elevada densidade 
normativa e é usada como fundamento direto de decisões dos Tribunais. 

(*) O pluralismo político exclui os discursos de ódio.  

(*) A forma de Estado adotada pelo Brasil é a federação. Os entes federativos (União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios) possuem autonomia política. A República Federativa do Brasil, por 
outro lado, é dotada de soberania. A federação brasileira é resultado de um movimento centrífugo, 
ou seja, formou-se por segregação.  

(*) A forma de governo adotada pelo Brasil é a República. São características da República o caráter 
eletivo, representativo e transitório dos detentores do poder político e responsabilidade dos 
governantes.   

(*) O regime político adotado pelo Brasil é a democracia semidireta.  

3) Princípio da separação de poderes: 

A CF/88 adotou um sistema de separação de poderes flexível. Cada Poder exerce sua função típica 
e outras funções, atípicas. Por exemplo, o Poder Executivo tem como função típica a função 
administrativa. Exerce, porém, a função atípica de legislar. 

Segundo o art. 2º, CF/88 “são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, 
o Executivo e o Judiciário.” 

A independência entre os Poderes é limitada pelo sistema de freios e contrapesos, que prevê a 
interferência legítima de um poder sobre outro, nos limites estabelecidos constitucionalmente.  
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Segundo o STF, “os mecanismos de freios e contrapesos estão previstos na Constituição Federal, 
sendo vedado à Constituição Estadual criar outras formas de interferência de um Poder sobre o 
outro” (ADI 3046).  

4) Objetivos Fundamentais da RFB: 
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação.  

5) Princípios das relações internacionais da RFB: 
Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: 

I - independência nacional; 

II - prevalência dos direitos humanos; 

III - autodeterminação dos povos; 

IV - não-intervenção; 

V - igualdade entre os Estados; 

VI - defesa da paz; 

VII - solução pacífica dos conflitos; 

VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo; 

IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; 

X - concessão de asilo político. 

Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos 

povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações. 

 

Aplicabilidade das normas constitucionais 

 

1) Doutrina do Prof. José Afonso da Silva:  

a) Normas de eficácia plena: São autoaplicáveis, mas não restringíveis. Possuem aplicabilidade 
direta, imediata e integral.  

b) Normas de eficácia contida: São autoaplicáveis e restringíveis. Possuem aplicabilidade direta, 
imediata e possivelmente não-integral.  
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(*) Como exemplo de norma de eficácia contida, citamos o art. 5º, XIII, CF/88 (“é livre o 
exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais 
que a lei estabelecer”) 

c) Normas de eficácia limitada: São não-autoplicáveis, isto é, dependem de regulamentação para 
produzir todos os seus efeitos. Possuem aplicabilidade indireta, mediata e reduzida. 

(*) As normas de eficácia limitada podem ser de dois tipos: i) normas declaratórias de 
princípios institutivos ou organizativos ou; ii) normas declaratórias de princípios 
programáticos.  

(*) As normas de eficácia limitada produzem efeitos jurídicos. São dois os tipos de efeitos: i) 
efeito negativo e; ii) efeito vinculativo.  

(*) Quando uma norma de eficácia limitada não é regulamentada, surge uma “omissão 
inconstitucional”, que pode ser combatida por meio de mandado de injunção ou de ADO 
(Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão).  

 (*) O direito de greve dos servidores públicos é norma de eficácia limitada. O direito de greve 
dos celetistas é norma de eficácia contida.  

5.2 - TEORIA GERAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

1) Gerações de Direitos Fundamentais: 

a) 1a geração: São os direitos civis e políticos. Têm como valor-fonte a liberdade. Implicam em 
abstenção do Estado. 

b) 2a geração: São os direitos sociais, econômicos e culturais. Têm como valor-fonte a igualdade. 
Implicam em atuação positiva do Estado. 

c) 3a geração: São os direitos difusos e coletivos. Tem como valor-fonte a solidariedade/fraternidade. 
Exemplos: direito ao meio ambiente e direitos do consumidor. 

2) Limites aos direitos fundamentais: Para a teoria dos “limites dos limites”, podem ser impostas 
restrições aos direitos fundamentais, mas há um núcleo essencial que precisa ser protegido, não 
podendo ser objeto de violação. Cabe ao Poder Judiciário, diante do caso concreto, avaliar se o 
“núcleo essencial” do direito fundamental foi ou não violado. Essa análise é feita por meio da 
aplicação do princípio da proporcionalidade.  

3) Os direitos fundamentais têm eficácia vertical (são aplicados nas relações entre o Estado e o 
indivíduo) e eficácia horizontal (são aplicados nas relações entre particulares).  

4) Titularidade dos Direitos Fundamentais: São titulares de direitos fundamentais as pessoas físicas, 
as pessoas jurídicas e o Estado. Os estrangeiros (residentes ou não) são titulares de direitos 
fundamentais. 

5) Aplicação dos Direitos Fundamentais: As normas definidoras dos direitos e garantias 
fundamentais têm aplicação imediata (art. 5º, § 1º). 
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6) Tratados Internacionais de Direitos Fundamentais: Podem ter status supralegal (quando 
aprovados pelo rito ordinário) ou, então, serem equivalentes às emendas constitucionais (quando 
aprovados em 2 turnos, em cada Casa do Congresso Nacional, por 3/5 dos membros de cada Casa).  

5.3 - DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS (PARTE I) 

1) Direito à Vida: O direito à vida tem dupla acepção: direito de continuar vivo e direito a ter uma 
vida digna.  

Entendimentos do STF: i) uniões homoafetivas são reconhecidas como entidades familiares; ii) não 
ofende o direito à vida a pesquisa com células-tronco embrionárias; iii) não viola o direito à vida a 
interrupção da gravidez de feto anencéfalo. 

(*)  Os direitos fundamentais não são absolutos, nem mesmo o direito à vida. Em caso de guerra 
declarada, a CF/88 admite a pena de morte.  

(*) Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante (art. 5º, III). 

2) Princípio da Igualdade:  

2.1) As ações afirmativas buscam realizar a igualdade material. Exemplos de ações 
afirmativas: cotas raciais para ingresso em universidades públicas e cotas raciais em 
concursos públicos.  

2.2) É legítima a previsão de limites de idade em concursos públicos, quando justificada pela 
natureza das atribuições do cargo a ser preenchido (Súmula STF nº 683).  

2.3) Súmula Vinculante nº 37: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, 
aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.” 

3) Princípio da Legalidade: “Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão 
em virtude de lei” (art. 5º, II). 

3.1) A legalidade se aplica de modo diferente à Administração Pública e aos particulares. A 
Administração Pública só pode fazer o que a lei prevê. Os particulares podem fazer tudo o 
que a lei não proíbe.  

3.2) Reserva Legal x Legalidade: Legalidade é mais amplo, abrangendo leis e outros atos 
normativos. Reserva legal é mais restrito, abarcando apenas as leis em sentido formal.  

4) Liberdade de Expressão: É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. A 
liberdade de expressão exclui os discursos de ódio e a incitação ao racismo. Segundo o STF, a defesa 
da legalização das drogas em manifestações públicas é compatível com a liberdade de expressão. É 
vedado o acolhimento de denúncias anônimas.  

5) Direito de resposta: “É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 
indenização por dano material, moral ou à imagem” (art. 5º, V).  

(*) O direito de resposta aplica-se tanto a pessoas físicas quanto a pessoas jurídicas. Pode ser 
acumulado com indenização por dano material, moral ou a imagem.  

6) Liberdade religiosa:  



 
 

 

 
 

Resumos - Reta Final MPU (Analista) 
www.estrategiaconcursos.com.br 

 97 
512 

Resumo - Reta Final MPU (Analista) 
Material Gratuito 

 
6.1) É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos 
cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias 
(art. 5º, VI). 

6.2) É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e 
militares de internação coletiva (art. 5º, VII).  

7) “Escusa de Consciência”: O art. 5º, VIII, CF/88, estabelece que “ninguém será privado de direitos 
por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-
se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei”. 
Trata-se de norma de eficácia contida. 

8) “É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença” (art. 5º, IX, CF/88).  

9) Direito à privacidade: São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.  

(*) As pessoas jurídicas também poderão ser indenizadas por dano moral, uma vez que são titulares 
dos direitos à honra e à imagem.  

Entendimentos do STF:  

i) são admitidas as biografias não-autorizadas;  

ii) a quebra de sigilo bancário pode ser determinada por ordem judicial ou por CPI; 

iII) as autoridades fiscais podem requisitar às instituições financeiras informações protegidas 
por sigilo bancário;  

Iv) o TCU tem competência para requisitar informações relativas a operações de crédito 
originárias de recursos públicos. 

10) Direito à Inviolabilidade do Domicílio: Segundo o art. 5º, XI, “a casa é asilo inviolável do 
indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de 
flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.  

Conceito de casa: abrange os escritórios profissionais, mas não alcança os bares e restaurantes.  

Segundo o STF, “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período 
noturno, 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”. Esse 
entendimento do STF é relevante no que diz respeito aos crimes permanentes. 

É válida ordem judicial que autoriza o ingresso de autoridade policial no estabelecimento 
profissional, inclusive durante a noite, para instalar equipamentos de captação de som (“escuta 
ambiental”). 

12) Sigilo das Comunicações Telefônicas: “É inviolável o sigilo da correspondência e das 
comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por 
ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou 
instrução processual penal” (art. 5º, XII). 
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12.1) A interceptação telefônica somente pode ser determinada pelo Poder Judiciário, para 
fins de investigação criminal ou instrução processual penal. A quebra do sigilo telefônico pode 
ser determinada pelo Poder Judiciário ou por CPI. 

12.2) É possível a gravação telefônica por um dos interlocutores sem a autorização judicial, 
caso haja investida criminosa daquele que desconhece que a gravação está sendo feita. 

13) Liberdade Profissional: É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as 
qualificações profissionais que a lei estabelecer (art. 5º, XIII). Trata-se de norma de eficácia contida.  

(*) O STF entende que é inconstitucional a exigência de diploma para o exercício da profissão 
de jornalista. 

14) Direito de reunião: Não há necessidade de autorização do Poder Público. Exige-se apenas aviso 
prévio. O direito de reunião deve ser usado para fins pacíficos e não pode frustrar outra reunião 
anteriormente convocada para o mesmo local. O remédio constitucional que visa proteger o direito 
de reunião é o mandado de segurança.  

15) Liberdade de associação:  

15.1) É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar (art. 
5º, XVII).  

15.2) A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de 
autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento (art. 5º, XVIII).  

15.3) As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades 
suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado (art. 5º, 
XIX). 

15.4) Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado (art. 5º, XX). 

15.5) As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para 
representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente (art. 5º, XXI). Trata-se de caso de 
representação processual.  

(*) Segundo o STF, a autorização estatutária genérica conferida às associações por seu 
estatuto não é suficiente para legitimar a representação processual. 

16) Direito de propriedade: O direito de propriedade é norma constitucional de eficácia contida e, 
portanto, está sujeito à atuação restritiva do Poder Público.   

O direito de propriedade não é absoluto. É necessário que a propriedade atenda a sua função social 
(art. 5º, XXIII).  

16.1) Desapropriação: A desapropriação com base na tutela do interesse público poderá ocorrer em 
três hipóteses: necessidade pública, utilidade pública ou interesse social. Nesses casos, a 
indenização será prévia, justa e em dinheiro.  

Há casos em que a indenização pela desapropriação não será em dinheiro. São eles os seguintes: i) 
desapropriação para fins de reforma agrária; ii) desapropriação de imóvel urbano não-edificado que 
não cumpriu sua função social e; iii) desapropriação confiscatória. 
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A desapropriação para fins de reforma agrária se dá mediante prévia e justa indenização em títulos 
da dívida agrária.  

A desapropriação de imóvel urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, se dá mediante 
indenização em títulos da dívida pública. 

Na desapropriação confiscatória, não há nenhuma indenização. A desapropriação confiscatória pode 
ocorrer em 2 (duas) situações: i) culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou; ii) exploração de 
trabalho escravo.  

16.2) Requisição Administrativa: “no caso de iminente perigo público, a autoridade competente 
poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver 
dano” (art. 5º, XXV).  

16.3) Pequena propriedade rural: “A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que 
trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua 
atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento” (art. 5º, XXVI).  

5.4 - DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS (PARTE 2) 

1) Direito à informação: “todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena 
de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e 
do Estado” (art. 5º, XXXIII).  

(*) Segundo o STF, é constitucional a divulgação da remuneração de servidores na Internet, 
em virtude do princípio da transparência. 

(*) O remédio constitucional que protege o direito à informação é o mandado de segurança.  

2) O direito de petição independe do pagamento de taxas. Todas as pessoas (físicas e jurídicas) 
podem exercer o direito de petição. Não há necessidade de advogado para o exercício do direito de 
petição. 

3) O direito à obtenção de certidões independe do pagamento de taxas. É protegido por meio de 
mandado de segurança.  

4) Princípio da inafastabilidade de jurisdição: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 
lesão ou ameaça a direito” (art. 5º, XXXV). No Brasil, adota-se o sistema inglês de jurisdição. Como 
regra geral, não existe, em nosso ordenamento jurídico, a jurisdição condicionada.  

(*) Há alguns casos de jurisdição condicionada, em relação aos quais exige-se o prévio 
requerimento administrativo. São eles os seguintes: i) habeas data; ii) controvérsias 
desportivas; iii) reclamação contra o descumprimento de Súmula Vinculante pela 
Administração Pública e; iv) requerimento judicial de benefício previdenciário.  

(*) Súmula STF nº 667: Viola a garantia constitucional de acesso à jurisdição a taxa judiciária 
calculada sem limite sobre o valor da causa. 
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(*) Súmula Vinculante nº 20: É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito 
de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito 
tributário.  

5) Segurança jurídica: “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa 
julgada” (art. 5º, XXXVI).  

(*) Direito adquirido é aquele que efetivamente se incorporou ao patrimônio do particular, 
em virtude de já terem sido cumpridos todos os requisitos aquisitivos exigidos pela lei então 
vigente. Não se pode confundir “direito adquirido” com mera “expectativa de direito”. 

(*) Não há direito adquirido face a uma nova Constituição.  

6) Princípio do juiz natural: Não haverá juízo ou tribunal de exceção (art. 5º, XXXVII). Ninguém será 
processado nem sentenciado senão pela autoridade competente (art. 5º, LIII).  

(*) O princípio do juiz natural busca garantir a independência e a imparcialidade do Poder 
Judiciário.  

7) Tribunal do júri: Tem competência para julgar os crimes dolosos contra a vida.  

(*) Súmula Vinculante nº 45: A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece 
sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição 
estadual.  

(*) Segundo o STF, a soberania dos veredictos do tribunal do júri não exclui a recorribilidade 
de suas decisões, quando manifestamente contrárias à prova dos autos.  

8) Princípio da reserva legal em matéria penal: Não há crime sem lei anterior que o defina, nem 
pena sem prévia cominação legal (art. 5º, XXXIX). As “normas penais em branco” não violam a 
reserva legal em matéria penal.  

9) A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Admite-se, portanto, a retroatividade 
benigna.  

10) Mandados de criminalização: A CF/88 não tipifica crimes. Porém, estabelece normas que 
determinam a criminalização de certas condutas. 

(*) 3TH não tem graça! Terrorismo, tortura, tráfico de drogas e crimes hediondos são 
inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. 

(*) O racismo é inafiançável e imprescritível. É punido com a pena de reclusão. A apologia à 
discriminação contra os judeus é considerada racismo.  

(*) A ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado 
democrático é crime inafiançável e imprescritível.  

11) Extradição: O brasileiro nato não pode ser extraditado. O brasileiro naturalizado pode ser 
extraditado nas seguintes hipóteses: i) crime comum praticado antes da naturalização e; ii) 
comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Nenhum estrangeiro 
será extraditado por crime político ou de opinião. 
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12) Ampla defesa/contraditório: Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela 
inerentes (art. 5º, LV).  

(*) Súmula Vinculante nº 14: "É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso 
amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório 
realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do 
direito de defesa".  

(*) Súmula Vinculante nº 05: “A falta de defesa técnica por advogado no processo 
administrativo disciplinar não ofende a Constituição.”  

(*) Súmula Vinculante nº 21: “É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento 
prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.” 

(*)Súmula Vinculante nº 28: “É inconstitucional a exigência de depósito prévio como 
requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de 
crédito tributário.” 

(*) Segundo o STF, a ampla defesa e o contraditório não se aplicam na fase do inquérito 
policial. 

13) Vedação às provas ilícitas: São inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos 
(art. 5º, LVI). As provas ilícitas devem ser expurgadas do processo. A presença de provas ilícitas não 
é suficiente para invalidar todo o processo. No entanto, pela “Teoria dos Frutos da Árvore 
Envenenada”, a prova ilícita contamina todas as outras que sejam dela decorrentes. 

(*) É lícita a prova obtida mediante gravação telefônica feita por um dos interlocutores sem 
a autorização judicial, caso haja investida criminosa daquele que desconhece que a gravação 
está sendo feita. 

(*) É lícita a prova obtida por gravação de conversa telefônica feita por um dos interlocutores, 
sem conhecimento do outro, quando ausente causa legal de sigilo ou de reserva da 
conversação. 

(*) É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores 
sem o conhecimento do outro. 

14) Presunção de inocência: Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de 
sentença penal condenatória (art. 5º, LVII).  

 (*) Segundo o STF, “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”. 

15) Prisão: Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de 
autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente 
militar, definidos em lei (art. 5º, LXI).  

16) Prisão civil por dívida: É ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade 
de depósito (Súmula Vinculante nº 25).  
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17) Habeas corpus:  O habeas corpus é o remédio constitucional que busca proteger a liberdade de 
locomoção. Pode ser preventivo (quando há ameaça de violação à liberdade de locomoção) ou 
repressivo (quando já houve violação à liberdade de locomoção). É ação gratuita, que independe de 
advogado para ser impetrada. O habeas corpus é ação com legitimidade universal, uma vez que pode 
ser impetrado por qualquer pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, ou, ainda, pelo 
Ministério Público e pela Defensoria Pública.  

(*) Pessoa jurídica pode impetrar habeas corpus, mas sempre a favor de pessoa física. 

18) Mandado de segurança: O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo, 
não amparado por habeas corpus ou habeas data. É cabível contra o chamado “ato de autoridade”, 
ou seja, ações ou omissões do Poder Público e de particulares no exercício de função pública.  

(*) Súmula STF nº 625: Controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de 
mandado de segurança. 

19) Mandado de segurança coletivo: Pode ser impetrado por: i) partido político com representação 
no Congresso Nacional; ii) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente 
constituída e em funcionamento há pelo menos 1 (um) ano.  

(*) No mandado de segurança coletivo, ocorre substituição processual.  

20) Mandado de injunção: É o remédio constitucional destinado a combater as omissões 
inconstitucionais, sejam elas de caráter total ou parcial. É cabível quando a “falta de norma 
regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das 
prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania” (art. 5º, LXXI). É aplicável diante 
da falta de regulamentação de norma constitucional de eficácia limitada.  

(*) Legitimidade ativa: qualquer pessoa física ou jurídica. 

 (*) A Lei nº 13.300/2016 adotou a corrente concretista individual para o mandado de 
injunção. A decisão terá eficácia subjetiva limitada às partes e produzirá efeitos até o advento 
da norma regulamentadora (art. 9º, caput). É possível, entretanto, que seja conferida eficácia 
ultra partes ou erga omnes à decisão, quando isso for inerente ou indispensável ao exercício 
do direito, liberdade ou da prerrogativa objeto da impetração (art. 9º, § 1º).   

(*) A Lei nº 13.300/2016 reconhece a possibilidade de que seja impetrado mandado de 
injunção coletivo pelos seguintes legitimados: i) partido político com representação no 
Congresso Nacional; ii) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente 
constituída e em funcionamento há pelo menos um ano; iii) Ministério Público e; iv) 
Defensoria Pública.  

21) Habeas data: O habeas data tem 2 (duas) finalidades: i) assegurar o conhecimento de 
informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de 
entidades governamentais ou de caráter público e; ii) retificação de dados, quando não se prefira 
fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.  

(*) Para que seja impetrado o habeas data, exige-se a comprovação de negativa da autoridade 
administrativa de garantir o acesso aos dados relativos ao impetrante. Trata-se, portanto, de 
um caso de jurisdição condicionada no ordenamento jurídico brasileiro.  
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(*) O habeas data é uma ação gratuita, mas que depende de assistência de advogado.  

(*) RE nº 673.707/MG: “O habeas data é a garantia constitucional adequada para a obtenção, 
pelo próprio contribuinte, dos dados concernentes ao pagamento de tributos constantes de 
sistemas informatizados de apoio à arrecadação dos órgãos administração fazendária dos 
entes estatais”.  

22) Ação popular: O cidadão é legitimado para propor ação popular. Tem como objetivo anular ato 
lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio 
histórico-cultural.  

(*) A propositura de ação popular não exige comprovação de efetivo dano material.  

(*) Não há foro por prerrogativa de função em ação popular.  

(*) A improcedência de ação popular não gera para o autor, salvo comprovada má fé, a 
obrigação de pagar custas judiciais e o ônus da sucumbência. 

23) Tratados internacionais de direitos humanos:  

Os tratados internacionais de direitos humanos possuem dois níveis hierárquicos diferentes: 

a) nível supralegal: quando aprovados pelo rito ordinário. 

b) nível constitucional: quando aprovados em dois turnos, em cada Casa do Congresso 
Nacional, por 3/5 (três quintos) dos membros.  

24) Tribunal Penal Internacional: O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a 
cuja criação tenha manifestado adesão (art. 5º, § 4º, CF/88). 

5.5 - DIREITOS SOCIAIS 

1) Art. 6º, CF/88: São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desemparados, na forma desta Constituição. Atenção especial: o transporte foi 
inserido no rol de direito sociais pela EC nº 90/2015. 

2) Concretização dos direitos sociais: 

2.1) Cláusula da reserva do possível: a concretização dos direitos sociais depende da 
disponibilidade de recursos financeiros pelo Estado.  

2.2) Mínimo existencial: representa uma limitação à cláusula da reserva do possível, pois o 
Estado deve garantir uma proteção social mínima aos indivíduos. 

2.3) Vedação ao Retrocesso: a proteção social de “amanhã” não pode ser pior que a proteção 
social de “hoje”.  

3) Direitos Sociais individuais dos trabalhadores: 

3.1) Seguro-desemprego: É devido em caso de desemprego involuntário.  

3.2) Irredutibilidade do salário: Não é um direito absoluto. O salário pode ser reduzido por 
negociação coletiva (acordo ou convenção).  
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3.3) Remuneração do trabalho noturno: É superior à do trabalho diurno.  

3.4) Participação nos lucros ou resultados: É direito social dos trabalhadores a participação nos 
lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão 
da empresa, conforme definido em lei (art. 7º, XI). Trata-se de norma de eficácia limitada.   

3.5) Duração do trabalho normal: Será não superior a 8 (oito) horas diárias e 44 (quarenta e quatro) 
horas semanais. É facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo 
ou convenção coletiva de trabalho.  

3.6) Turnos ininterruptos de revezamento: A jornada é de 6 horas para turnos ininterruptos de 
revezamento, salvo negociação coletiva.  

3.7) Repouso semanal remunerado: Será preferencialmente aos domingos.  

3.8) Remuneração do serviço extraordinário: É superior, no mínimo, em 50% (cinquenta por cento) 
à do normal.  

3.9) Férias anuais: É direito social dos trabalhadores o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo 
menos, um terço a mais do que o salário normal (art. 7º, XVII).  

3.10) Licença à gestante / Licença-paternidade: A CF/88 prevê que a licença à gestante tem duração 
de 120 (cento e vinte) dias, sem prejuízo do emprego e do salário. A licença-paternidade é garantida 
nos termos fixados em lei (norma de eficácia limitada). 

(*) RE 778.889/PE: Os prazos da licença-gestante não podem ser superiores aos prazos da 
licença-adotante, inclusive no que diz respeito às prorrogações 

3.11) Assistência gratuita em creches e pré-escolas: É devida aos filhos e dependentes do 
trabalhador desde o nascimento até os 5 (cinco) anos de idade.  

3.12) Prescrição de créditos trabalhistas: Os créditos trabalhistas prescrevem após o prazo de cinco 
anos (prescrição quinquenal). Desfeito o vínculo laboral, o trabalhador terá apenas 2 (dois) anos para 
reclamar tais créditos na Justiça do Trabalho.  

3.13) Trabalho de menores: É proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 
(dezoito) anos. É proibido qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.  

4) Direitos Sociais coletivos dos trabalhadores: 

4.1) Criação de sindicatos: A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de 
sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a 
intervenção na organização sindical (art. 8º, I).  

4.2) Princípio da unicidade sindical: É vedada a criação de mais de uma organização sindical, em 
qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, 
que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à 
área de um Município (art. 8º, II).  

4.3) Substituição processual: O sindicato tem competência para proceder à defesa dos direitos e 
interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. 
Para atuar em substituição processual, não há necessidade de autorização dos filiados.  
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4.4) Liberdade sindical: Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato (art. 8º, 
V).  

4.5) “Estabilidade sindical”: É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da 
candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um 
ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei (art. 8º, VIII).  

4.6) Direito de greve: O direito de greve dos trabalhadores celetistas é norma de eficácia contida, 
uma vez que pode ser restringido por lei, que irá definir os serviços ou atividades essenciais e dispor 
sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.  

4.7) Representação dos empregados: Nas empresas de mais de duzentos empregados, é assegurada 
a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento 
direto com os empregadores (art. 11, CF/88).  

5.6 - NACIONALIDADE 

1) Há 2 (dois) tipos de nacionalidade: nacionalidade originária (brasileiros natos) e nacionalidade 
derivada (brasileiros naturalizados) 

2) Atribuição de nacionalidade no Brasil: 

2.1) Brasileiros natos: 
Art. 12. São brasileiros: 

I - natos: 

a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a 

serviço de seu país; 

b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da 

República Federativa do Brasil; 

c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição 

brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, 

depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira; 

(*) No Brasil, a regra geral de atribuição de nacionalidade é o critério jus soli (local do nascimento).  

2.2) Brasileiros naturalizados: 
Art. 12. São brasileiros: 

(...) 

II - naturalizados: 

a) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua 

portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral; 

b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze 

anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.  
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(*) Cumpridos os requisitos para a naturalização extraordinária (art. 12, II, b), o indivíduo tem direito 
subjetivo à naturalização. Segundo o STF, o reconhecimento da naturalização extraordinária pelo 
Poder Executivo gera efeitos declaratórios (e não constitutivos), retroagindo à data de apresentação 
do requerimento. 

3) Portugueses residentes no Brasil: Os portugueses com residência permanente no Brasil, desde 
que haja reciprocidade em favor de brasileiros, receberão os direitos inerentes ao brasileiros 
naturalizados, exceto os casos previstos na Constituição. São os denominados “portugueses 
equiparados”.  

4) Cargos privativos de brasileiro nato: i) Presidente da República; ii) Vice-Presidente da República; 
iii) Presidente da Câmara dos Deputados; iv) Presidente do Senado Federal; v) Ministros do STF; vi) 
oficial das Forças Armadas; vii) carreira diplomática; viii) Ministro de Estado da Defesa. 

5) Perda da nacionalidade:  
Art.12 (...) 

§4º - Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que: 

I - tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional; 

II - adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos:  

a) de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira;  

b) de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como 

condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis;  

 5.7 - DIREITOS POLÍTICOS 

1) No Brasil, o voto é direto, secreto, universal, periódico, obrigatório e com valor igual para todos. 
O voto obrigatório não é cláusula pétrea. Logo, admite-se que emenda constitucional institua o voto 
facultativo no Brasil. 

2) Voto obrigatório x Voto facultativo: O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os 
maiores de 18 (dezoito) anos. Por outro lado, o voto é facultativo para: i) os analfabetos; ii) os 
maiores de 70 anos e; iii) os maiores de 16 e menores de 18 anos.  

(*) São inalistáveis os estrangeiros e os conscritos.  

3) Condições de elegibilidade:  
Art. 16 (...)  

§ 3º - São condições de elegibilidade, na forma da lei: 

I - a nacionalidade brasileira; 

II - o pleno exercício dos direitos políticos; 

III - o alistamento eleitoral; 

IV - o domicílio eleitoral na circunscrição; 
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V - a filiação partidária; 

VI - a idade mínima de: 

a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador; 

b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal; 

c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz; 

d) dezoito anos para Vereador. 

(*) A desfiliação e a infidelidade partidárias resultarão na perda do mandato, salvo justa causa. Essa 
regra não se aplica aos candidatos eleitos pelo sistema majoritário. 

4) Inelegibilidades absolutas: São inelegíveis os inalistáveis (estrangeiros e conscritos) e os 
analfabetos.  

(*) Os analfabetos podem votar (voto facultativo), mas não podem ser votados.  

(*) Aqueles que tem entre 16 e 18 anos podem votar, mas não podem ser votados, pois não 
cumprem o requisito de idade mínima para nenhum mandato eletivo. 

5) Inelegibilidades relativas: Podem ser de diferentes tipos: i) inelegibilidade relativa a motivos 
funcionais; ii) inelegibilidade reflexa e; iii) inelegibilidade relativa à condição de militar. 

5.1) Inelegibilidade relativa por motivos funcionais:  

- O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e 
quem os houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para 
um único período subsequente (art. 14, §5º). Não há limites para reeleição em cargos do 
Poder Legislativo. 

- Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e 
do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses 
antes do pleito (art. 14, §6º). 

5.2) Inelegibilidade reflexa:  

- São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos 
ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de 
Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro 
dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à 
reeleição (art. 14, §7º). 

- Súmula Vinculante nº 18: “A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, no curso do 
mandato, não afasta a inelegibilidade prevista no § 7º, do artigo 14 da Constituição Federal”. 

5.3) Inelegibilidade relativa à condição de militar: 
Art. 14 (...) 

§8º - O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições: 

I - se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade; 
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II - se contar mais de dez anos de serviço será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará 

automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade. 

6) Lei complementar poderá criar outras hipóteses de inelegibilidade. 

7) Ação de impugnação de mandato eletivo: O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça 
Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do 
poder econômico, corrupção ou fraude. A ação de impugnação de mandato eletivo tramitará em 
segredo de justiça, respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta má fé.  

8) Perda e suspensão dos direitos políticos: No Brasil, não se admite cassação de direitos políticos. 
A CF/88 admite a perda ou a suspensão dos direitos políticos.  

(*) Segundo a doutrina majoritária, são hipóteses de perda dos direitos políticos: i) cancelamento 
de naturalização, por sentença judicial transitada em julgado; ii) “dupla recusa”. As hipóteses de 
suspensão dos direitos políticos, por sua vez, são as seguintes: i) incapacidade civil absoluta; ii) 
condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos e; iii) improbidade 
administrativa. 

9) Princípio da anterioridade eleitoral: A lei que alterar o processo eleitoral entra em vigor na data 
de sua publicação. Entretanto, não se aplica à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. 
Segundo o STF, o princípio da anterioridade eleitoral é cláusula pétrea.  

 

Aplicabilidade das normas constitucionais 

 

1) Doutrina do Prof. José Afonso da Silva:  

a) Normas de eficácia plena: São autoaplicáveis, mas não restringíveis. Possuem aplicabilidade 
direta, imediata e integral.  

b) Normas de eficácia contida: São autoaplicáveis e restringíveis. Possuem aplicabilidade direta, 
imediata e possivelmente não-integral.  

(*) Como exemplo de norma de eficácia contida, citamos o art. 5º, XIII, CF/88 (“é livre o 
exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais 
que a lei estabelecer”) 

c) Normas de eficácia limitada: São não-autoplicáveis, isto é, dependem de regulamentação para 
produzir todos os seus efeitos. Possuem aplicabilidade indireta, mediata e reduzida. 

(*) As normas de eficácia limitada podem ser de dois tipos: i) normas declaratórias de 
princípios institutivos ou organizativos ou; ii) normas declaratórias de princípios 
programáticos.  

(*) As normas de eficácia limitada produzem efeitos jurídicos. São dois os tipos de efeitos: i) 
efeito negativo e; ii) efeito vinculativo.  

(*) Quando uma norma de eficácia limitada não é regulamentada, surge uma “omissão 
inconstitucional”, que pode ser combatida por meio de mandado de injunção ou de ADO 
(Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão).  
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 (*) O direito de greve dos servidores públicos é norma de eficácia limitada. O direito de greve 
dos celetistas é norma de eficácia contida.  

 

 

5.8 - ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA: A FEDERAÇÃO BRASILEIRA 

1) A federação brasileira: “A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil 
compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos 
desta Constituição”. (Art. 18, caput, CF/88). 

2) Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações 
urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a 
organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum (art. 25, § 3º, 
CF/88). 

3) Alterações na estrutura da federação:  

3.1) Envolvendo Estados: 
Art. 18 (...) 

§ 3º Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou 

formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, 

através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar. 

(*) A edição da lei complementar é ato discricionário do Congresso Nacional. Assim, mesmo que o 
resultado do plebiscito seja favorável, o Congresso Nacional não é obrigado a editar a lei 
complementar. 

(*) A expressão “população diretamente interessada” abrange toda a população do(s) Estado(s) 
afetado(s).  

3.2) Envolvendo Municípios: 
Art. 18 (...) 

§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro 

do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, 

às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados 

e publicados na forma da lei. 

(*) O art. 18, § 4º, CF/88, é norma de eficácia limitada, uma vez que é exigida a edição de lei 
complementar federal definindo o período dentro do qual podem ocorrer alterações federativas 
envolvendo Municípios. Até hoje, a referida lei complementar não foi editada, motivo pelo qual, 
atualmente, não podem ser criados novos Municípios no Brasil. 

(*) A edição de lei ordinária estadual é ato discricionário da Assembleia Legislativa.  

4) Vedações federativas: 
Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
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I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com 

eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de 

interesse público; 

II - recusar fé aos documentos públicos; 

III - criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 

5.9 - REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

1) As competências podem ser administrativas (quando relacionadas à execução e prestação de 
serviços públicos) ou legislativas.  

2) Competências exclusivas da União (art. 21, CF/88): Têm natureza administrativa (material) e são 
indelegáveis.  

3) Competências privativas da União (art. 22, CF/88): Têm natureza legislativa e são delegáveis aos 
Estados mediante lei complementar.  

(*) CAPACETE PM: A União tem competência privativa para legislar sobre direito civil, 
comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho 
(art. 22, I).  

(*) Súmula Vinculante nº 46: “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento 
das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da 
União”.  

(*) A União tem competência privativa para legislar sobre desapropriação (art. 22, II), trânsito 
e transportes (art. 22, XI) e seguridade social (art. 22, XXIII).  

4) Competências comuns (art. 23, CF/88): Têm natureza administrativa. São competências comuns 
a todos os entes federativos.  

(*) É competência comum de todos os entes federativos “cuidar da saúde e assistência 
pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência” (art. 23, II), “proteger 
o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas” (art. 23, VI) e 
“estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito” (art. 23, XII).  

5) Competências concorrentes (art. 24, CF/88): Têm natureza legislativa. Possuem competência 
concorrente a União, os Estados e o Distrito Federal.  

(*) No âmbito da legislação concorrente, a competência da União está limitada ao 
estabelecimento de regras gerais.  A competência da União para legislar sobre normas gerais 
não exclui a competência suplementar dos Estados. 

(*) Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa 
plena, para atender a suas peculiaridades. A superveniência de lei federal sobre normas gerais 
suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. 
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(*) PUFETO: É competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal legislar sobre 
direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico (art. 24, I) e sobre 
orçamento (art. 24, II). 

(*) É competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal legislar sobre proteção do 
meio ambiente (art. 24, VI), educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, 
pesquisa, desenvolvimento e inovação (art. 24, IX) e previdência social, proteção e defesa da 
saúde (art. 24, XII).  

(*) Os Municípios não têm competência concorrente. Entretanto, os Municípios podem 
legislar sobre matérias da competência concorrente, uma vez que têm competência para 
suplementar a legislação federal e estadual, no que couber (art. 30, II). 

6) Competências dos Estados: Os Estados têm competência remanescente (ou residual). Segundo o 
art. 25, § 1º, CF/88, “são reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por 
esta Constituição”. 

(*) Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás 
canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação 
(art. 25, § 2º, CF/88) 

7) Competências dos Municípios (art. 30, CF/88): O art. 30 relaciona competências administrativas 
e legislativas dos Municípios. 

(*) A competência legislativa dos Municípios pode ser exclusiva (“legislar sobre assuntos de 
interesse local”) ou suplementar (“suplementar a legislação federal e estadual, no que 
couber”). 

(*) Súmula Vinculante nº 38: “É competente o Município para fixar o horário de 
funcionamento de estabelecimento comercial”. 

(*) Súmula Vinculante nº 49: “Ofende o princípio da livre concorrência lei municipal que 
impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área”.  

(*) Segundo o STF, o Município é competente para legislar sobre meio ambiente, desde que 
haja interesse local. A existência de interesse local deverá ser fundamentada pelo Município 
e poderá resultar, inclusive, em legislação ambiental mais restritiva do que a União e dos 
Estados. 

(*) Segundo o STF, é competência da União legislar sobre o horário de funcionamento de 
agências bancárias.  

5.10 - PODER LEGISLATIVO 

1) Estrutura do Poder Legislativo:  

1.1) Câmara dos Deputados: É composta por representantes do povo (Deputados Federais), eleitos 
pelo sistema proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal.  

(*) O número total de Deputados Federais, bem como a representação por Estado e pelo 
Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar. 
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(*) Os Territórios Federais têm o número fixo de 4 (quatro) Deputados Federais.  

1.2) Senado Federal: É composto por representantes dos Estados e do Distrito Federal (Senadores), 
eleitos pelo sistema majoritário simples.  

(*) Cada Estado e o Distrito Federal elege três Senadores, com mandato de oito anos (art. 46, 
§ 1º, CF). A representação de cada Estado e do Distrito Federal renova-se de quatro em quatro 
anos, alternadamente, por um e dois terços (art. 46, § 2º, CF). 

(*) Cada senador é eleito com 2 (dois) suplentes.  

2) Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs): As CPIs realizam a investigação parlamentar, 
produzindo o inquérito legislativo. As CPIs não julgam, não acusam e não promovem a 
responsabilidade de ninguém. As conclusões da CPI, quando for o caso, são encaminhadas ao 
Ministério Público, a fim de que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. As CPIs 
podem ser criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou 
separadamente. 

2.1) Requisitos para a criação de CPI: Para a criação de CPI, exige-se: i) requerimento de 1/3 (um 
terço) dos membros da Casa Legislativa; ii) indicação de fato determinado a ser investigado e; iii) 
fixação de prazo certo para a conclusão dos trabalhos.  

(*) Os requisitos para a criação de CPI estão sujeitos ao controle jurisdicional.  

(*) A CPI é um direito das minorias. Em virtude disso, o STF considera inconstitucional que o 
requerimento de criação de CPI seja submetido à deliberação do Tribunal.  

(*) Não se admite a criação de CPI para investigações genéricas.  

(*) É possível que ocorram sucessivas prorrogações de prazo da CPI, dentro da mesma 
legislatura.  

2.2) Poderes de Investigação das CPIs: 

10.2.1) As CPIs têm competência para convocar qualquer pessoa para depor (particulares, 
servidores públicos, Ministros de Estado e titulares de órgãos ligados à Presidência da 
República), na qualidade de testemunhas ou indiciados. As testemunhas, uma vez convocadas 
por CPI, são obrigadas a comparecer, sendo cabível, inclusive, a requisição de força policial 
para promover-lhes a condução coercitiva.  

(*) Segundo o STF, o privilégio contra a autoincriminação se aplica a qualquer pessoa 
ouvida por CPI, independentemente de estar na condição de testemunha ou de 
investigada. O depoente em CPI pode ter a assistência de advogado.  

10.2.2) As CPIs podem determinar a quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico.  

2.3) Limitações aos poderes das CPIs: Os poderes das CPIs são limitados pelos direitos fundamentais 
e pelo princípio da separação de poderes. 

2.3.1) As CPIs não podem determinar prisão, exceto em flagrante delito.  

2.3.2) As CPIs não podem determinar a aplicação de medidas cautelares. 
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2.3.3) As CPIs não podem determinar interceptação telefônica e a busca e apreensão 
domiciliar.  

2.3.4) As CPIs não podem apreciar atos de natureza jurisdicional. 

2.3.5) As CPIs não podem convocar o Chefe do Poder Executivo para depor.  

3) Imunidade material dos parlamentares: Segundo o art. 53, CF/88, os Deputados e Senadores são 
invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.  

(*) Segundo o STF, a imunidade material alcança todas as manifestações dos congressistas 
em que se identifique uma conexão entre o ato praticado e o exercício do mandato 
parlamentar. Assim, mesmo manifestações fora do recinto do Congresso Nacional poderão 
estar abrangidas pela imunidade material.  

4) Imunidade formal dos parlamentares:  

- Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo 
em flagrante delito de crime inafiançável (art. 53, § 2º, CF). Segundo o STF, o parlamentar também 
poderá ser preso após uma sentença judicial transitada em julgado.  

- A Casa Legislativa poderá sustar o andamento de ação penal contra parlamentar, por crime 
ocorrido após a diplomação. Uma vez recebida a denúncia contra o Senador ou Deputado, por crime 
ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à Casa respectiva, que, por 
iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, 
até a decisão final, sustar o andamento da ação. (art. 53, § 3º, CF). 

(*) O afastamento de parlamentar para ocupar cargo no Poder Executivo resultará na 
suspensão das imunidades parlamentares (imunidade material e imunidade formal).  

5) Prerrogativa de foro: Segundo o art. 53, §1º, os Deputados e Senadores, desde a expedição do 
diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.  

(*) Segundo o STF, o foro por prerrogativa de função somente se aplica aos crimes cometidos 
durante o exercício do cargo e que tenham relação com as funções desempenhadas pelo 
parlamentar. 

 

FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL 

 

1) Os Tribunais de Contas são órgãos independentes e autônomos, sem subordinação hierárquica a 
qualquer dos Poderes da República. A atuação dos Tribunais de Contas alcança toda a Administração 
Pública (direta e indireta), de todos os Poderes. 

2) Súmula STF nº 347: “O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a 
constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público”. Trata-se de controle incidental de 
constitucionalidade. 

3) O Tribunal de Contas da União (TCU) é composto de 9 (nove) Ministros. Tem sede no Distrito 
Federal e jurisdição em todo o território nacional. Seus Ministros dispõem das mesmas 
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prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ). 

(*) A escolha de um terço (três) desses Ministros cabe ao Presidente da República, com 
posterior aprovação dos nomes pelo Senado Federal. Dois desses Ministros deverão ser 
escolhidos alternadamente entre auditores e membros do Ministério Público junto ao 
Tribunal, indicados em lista tríplice pelo TCU, segundo critérios de antiguidade e 
merecimento. Os outros dois terços são escolhidos pelo Congresso Nacional, na forma de seu 
regimento interno. 

4) Requisitos para investidura no cargo de Ministro do TCU:  

- Mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade; 

- Idoneidade moral e reputação ilibada; 

- Notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração 
pública; 

- Mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os 
conhecimentos mencionados acima. 

5) Competências do TCU:  

5.1) O TCU tem competência para apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da 
República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu 
recebimento.  

(*) O julgamento das contas do Presidente da República cabe ao Congresso Nacional.  

5.2) O TCU tem competência para julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por 
recursos públicos. 

5.3) O TCU tem competência para sustar atos administrativos, comunicando a decisão à Câmara dos 
Deputados e ao Senado Federal. A sustação de contratos administrativos compete ao Congresso 
Nacional.  

5.4) O TCU tem competência para requisitar informações relativas a operações de crédito originárias 
de recursos públicos. Não se trata de quebra de sigilo bancário.  

5.5) As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título 
executivo (art. 71, § 3º, CF/88). A execução dessas decisões, todavia, não compete ao TCU, mas sim 
à Advocacia-Geral da União.  

5.11 - PODER EXECUTIVO 

1) “Linha sucessória” do Presidente da República: i) Vice-Presidente; ii) Presidente da Câmara dos 
Deputados; iii) Presidente do Senado Federal e; iv) Presidente do STF. Dentre esses, o único que 
substitui em definitivo o Presidente é o Vice-Presidente da República. Os outros apenas assumem o 
cargo interinamente.  
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2) “Dupla vacância”: É a vacância simultânea dos cargos de Presidente e Vice-Presidente. Havendo 
“dupla vacância” nos dois primeiros anos do mandato, serão realizadas eleições diretas, dentro de 
90 dias. Por outro lado, se a “dupla vacância” ocorrer nos dois últimos anos, serão realizadas eleições 
indiretas (pelo Congresso Nacional), dentro de 30 dias. Em ambos os casos, aqueles que forem 
eleitos apenas completarão o mandato dos seus antecessores, isto é, irão exercer um “mandato-
tampão”.  

(*) Segundo o STF, os Estados e Municípios têm autonomia para disciplinar os procedimentos 
de “dupla vacância”, não se aplicando, portanto, o princípio da simetria.  

3) Atribuições do Presidente da República: O art. 84, CF/88, é um rol não-exaustivo de atribuições 
do Presidente da República.  

O Presidente da República poderá delegar algumas de suas atribuições aos Ministros de Estado, ao 
Procurador-Geral da República e ao Advogado-Geral da União. As atribuições delegáveis são as 
seguintes: 

a) Edição de decretos autônomos: Por meio de decreto autônomo, o Presidente da República 
poderá dispor sobre: i) organização e funcionamento da administração pública federal, 
quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgão público e; ii) 
extinguir funções ou cargos públicos, quando vagos.  

b) Conceder indulto e comutar penas. 

c) Prover (e desprover) cargos públicos, na forma da lei. 

(*) A extinção de cargos públicos ocupados depende de lei. Por outro lado, a extinção de cargos 
públicos ocupados pode se dar por decreto autônomo.  

4) Imunidades do Presidente da República: O Presidente da República não possui imunidade 
material, mas apenas imunidades formais. São elas as seguintes: 

a) Cláusula de irresponsabilidade penal relativa: Na vigência do mandato, o Presidente não 
pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício da função.  

b) Vedação às prisões cautelares: O Presidente da República somente estará sujeito à prisão 
após sentença condenatória, nas infrações penais comuns. 

c) Autorização da Câmara dos Deputados: Para que o Presidente da República seja 
processado e julgado, nos crimes comuns ou de responsabilidade, há um prévio juízo de 
admissibilidade político pela Câmara dos Deputados, por 2/3 dos seus membros. 

(*) Segundo o STF, os Estados não têm competência para editar normas que condicionem a 
instauração de ação penal contra Governador, por crime comum, à prévia autorização da Assembleia 
Legislativa.  

5) Responsabilização do Presidente da República: Há 2 (dois) tipos de infrações que podem ser 
cometidas pelo Presidente: crimes comuns e crimes de responsabilidade. 

5.1) Crimes comuns: Nos crimes comuns, o Presidente da República é processado e julgado pelo STF. 
A denúncia ou queixa-crime é apresentada ao STF, mas este somente poderá recebê-la após juízo 
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de admissibilidade político da Câmara dos Deputados, por 2/3 dos membros. Mesmo após a 
autorização da Câmara dos Deputados, é possível que o STF decida rejeitar a denúncia.  

(*) Uma vez recebida a denúncia pelo STF, o Presidente da República será afastado do cargo, 
só retornando se for absolvido ou se o julgamento não for concluído dentro de 180 dias.  

5.2) Crimes de responsabilidade: Nos crimes de responsabilidade, o Presidente da República é 
processado e julgado pelo Senado Federal. O processo de impeachment tem início com denúncia 
popular apresentada à Câmara dos Deputados, que fará o juízo de admissibilidade político, por 2/3 
dos membros. C 

(*) Caso ocorra a autorização da Câmara dos Deputados, o processo será encaminhado ao 
Senado Federal, que fará novo juízo de admissibilidade (maioria simples). Assim, o Senado 
não é obrigado a instaurar o processo contra o Presidente. 

(*) Instaurado o processo pelo Senado, o Presidente da República será afastado do cargo, só 
retornando se for absolvido ou se o julgamento não for concluído dentro de 180 dias.  

(*) A condenação do Presidente da República pelo Senado Federal depende do voto nominal 
(aberto) de 2/3 dos seus membros. Nessa sessão de julgamento, o Presidente do STF é que 
irá presidir o Senado Federal.  

(*) Segundo o STF, não é cabível recurso contra o mérito da decisão do Senado Federal no 
processo de impeachment. No entanto, admite-se o controle jurisdicional dos aspectos 
formais (processuais), tais como o respeito à ampla defesa e ao contraditório.  

5.12 - PODER JUDICIÁRIO – DISPOSIÇÕES GERAIS 

1) Garantias funcionais dos magistrados:  São a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade 
de subsídios.  

1.1) Vitaliciedade: No primeiro grau, será adquirida após dois anos de efetivo exercício. No 
caso de nomeações para um Tribunal, a vitaliciedade é adquirida na data da posse. Uma vez 
adquirida a vitaliciedade, o juiz somente perderá o cargo por sentença judicial transitada em 
julgado.  

1.2) Inamovibilidade: Os juízes não podem ser removidos de ofício, salvo por motivo de 
interesse público, que fica caracterizado por maioria absoluta do CNJ ou maioria absoluta do 
Tribunal ao qual está vinculado.  

1.3) Irredutibilidade de subsídios: A proteção conferida pela CF/88 é ao valor nominal dos 
subsídios.  

2) Vedações aos magistrados: 
Art. 95 (...) 

Parágrafo único. Aos juízes é vedado: 

I - exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério; 

II - receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo; 
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III - dedicar-se à atividade político-partidária. 

IV - receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou 

privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei;  

V - exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos três anos do afastamento do 

cargo por aposentadoria ou exoneração. 

(*) ADI 3126/DF: Segundo o STF, não há que se observar a restrição a uma “única” função de 
magistério. A interpretação mais adequada é a de que o texto constitucional quis “impedir o exercício 
de outra atividade que não a de magistério”. 

2) Estatuto da Magistratura: Deverá ser estabelecido por lei complementar, de iniciativa do STF.  

3) Ingresso na carreira: Ocorrerá mediante concurso público de provas e títulos, com participação 
da OAB em todas as fases. Exige-se do bacharel em direito, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica.  

4) Remoção, disponibilidade e aposentadoria compulsória: São sanções aplicadas aos magistrados 
por decisão da maioria absoluta do CNJ ou da maioria absoluta do Tribunal ao qual estão vinculados.  

5) Órgão especial:  
Art. 93 (...) 

XI - nos tribunais com número superior a vinte e cinco julgadores, poderá ser constituído órgão especial, com o 

mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco membros, para o exercício das atribuições administrativas e 

jurisdicionais delegadas da competência do tribunal pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade e a 

outra metade por eleição pelo tribunal pleno.  

6) O “quinto constitucional”:  
Art. 94. Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais dos Estados, e do Distrito Federal 

e Territórios será composto de membros do Ministério Público, com mais de dez anos de carreira, e de advogados 

de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional, 

indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. 

Parágrafo único. Recebidas as indicações, o tribunal formará lista tríplice, enviando-a ao Poder Executivo, que, 

nos vinte dias subsequentes, escolherá um de seus integrantes para nomeação. 

(*) O “quinto constitucional” se aplica aos TJs, TRFs, TRTs e TST.  

(*) O Tribunal poderá recusar o nome de uma ou de todas as pessoas indicadas na lista sêxtupla. 
Não poderá, todavia, substituir os nomes da lista sêxtupla por outros. 

5.13 - CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

1) O CNJ é o órgão de controle interno do Poder Judiciário. Suas atribuições têm caráter 
exclusivamente administrativo. Apesar de integrar o Poder Judiciário, não exerce jurisdição. 

2) O CNJ é responsável por exercer o controle da atuação administrativa e financeira do Poder 
Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes.  

3) O CNJ foi criado pela EC nº 45/2004 (Reforma do Judiciário). Na ADI 3.367/DF, o STF entendeu 
que a criação do CNJ não violou o pacto federativo e a separação de poderes. 
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(*) Súmula STF nº 649: É inconstitucional a criação, por Constituição Estadual, de órgão de 
controle administrativo do Judiciário do qual participem representantes de outros Poderes 
ou entidades.  

4) O CNJ compõe-se de 15 (quinze) membros com mandato de 2 (dois) anos, admitida uma 
recondução. O Presidente do STF exerce a presidência do CNJ. Nas suas ausências e impedimentos, 
a presidência do CNJ é exercida pelo Vice-Presidente do STF.  

(*) Os membros do CNJ são nomeados pelo Presidente da República, após aprovação do 
Senado Federal.  

(*) O Ministro do STF exercerá a função de Ministro-Corregedor.  

(*) O Procurador-Geral da República (PGR) e o Presidente do Conselho Federal da OAB 
oficiarão junto ao CNJ.  

4) Competências do CNJ 
Art. 103-B (...) 

§ 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do 

cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem 

conferidas pelo Estatuto da Magistratura: 

I - zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir 

atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências; 

II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos 

administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou 

fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da 

competência do Tribunal de Contas da União; 

III- receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus 

serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação 

do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo 

avocar processos disciplinares em curso e determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com 

subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada 

ampla defesa; 

IV - representar ao Ministério Público, no caso de crime contra a administração pública ou de abuso de 

autoridade; 

V - rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados 

há menos de um ano; 

VI - elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas, por unidade da 

Federação, nos diferentes órgãos do Poder Judiciário; 

VII - elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias, sobre a situação do Poder 

Judiciário no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar mensagem do Presidente do Supremo 

Tribunal Federal a ser remetida ao Congresso Nacional, por ocasião da abertura da sessão legislativa. 

(*) O CNJ não poderá examinar os atos de conteúdo jurisdicional.  
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(*) A competência correicional e disciplinar é concorrente entre os Tribunais e o CNJ. Segundo o STF, 
“não há necessidade de exaurimento da instância administrativa ordinária para a atuação do CNJ”. 

(*) O CNJ poderá, ao rever processo disciplinar de juízes e membros e tribunais, agravar ou abrandar 
a decisão disciplinar revista.  

5.14 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) 

1) O STF é composto de 11 (onze) Ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 
65 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.  

(*) MACETE: Somos um Time de Futebol (Um time de futebol tem 11 jogadores!) 

(*) O cargo de Ministro do STF é privativo de brasileiro nato. 

(*) A nomeação dos Ministros do STF compete ao Presidente da República, depois de 
aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal.  

2) O STF possui competências originárias e competências recursais. 

3) Competências originárias:  

3.1) O STF tem competência originária para processar e julgar ADI, ADC, ADO e ADPF, que são as 
ações do controle concentrado-abstrato de constitucionalidade.   

(*) A ADI tem como objeto lei ou ato normativo federal ou estadual. A ADC tem como objeto 
lei ou ato normativo federal.  

3.2) Foro por prerrogativa de função 

Autoridade Crime Comum Crime de Responsabilidade 
Presidente da República STF Senado 

Vice-Presidente da República STF Senado 
Deputados Federais e Senadores STF - 

Ministros do STF STF Senado 

Membros do CNJ e CNMP Conforme sua 
origem Senado 

Procurador-Geral da República STF Senado 

Ministros de Estado STF 
STF (se o crime for conexo 

com o do Presidente, será o 
Senado Federal) 

AGU STF Senado 

Comandantes do Exército, Marinha e 
Aeronáutica STF 

STF (se o crime for conexo 
com o do Presidente, será o 

Senado Federal) 
Ministros dos Tribunais Superiores (STJ, 

TST, TSE e STM) STF STF 
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Ministros do TCU STF STF 
Chefes de missão diplomática STF STF 

(*) Os congressistas não respondem por crime de responsabilidade. Estão sujeitos a processo por 
quebra de decoro parlamentar.  

3.3) O STF processa e julga, originariamente, o mandado de segurança e o habeas data contra atos 
do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal 
de Contas da União (TCU), do Procurador-Geral da República e do próprio STF. 

3.4) O STF tem competência para processar e julgar, originariamente, o habeas corpus quando for 
paciente alguma das autoridades julgadas pelo STF (Presidente, Vice-Presidente, Deputados 
Federais e Senadores, Ministros do STF, Procurador-Geral da República, Ministros de Estado, etc.)  

3.5) O STF tem competência para processar e julgar litigios envolvendo pessoas jurídicas de direito 
internacional (Estado estrangeiro ou organismo internacional) e a União, os Estados, o Distrito 
Federal ou Territórios.  

(*) Causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa 
domiciliada e residente no País será da competência dos juízes federais (art. 109, II), com 
recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça (STJ).  

3.6) O STF tem competência originária para processar e julgar os conflitos federativos entre a União 
e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros.  

(*) Conflitos federativos envolvendo Municípios não são de competência do STF. 

3.7) O STF tem competência originária para processar e julgar extradição solicitada por Estado 
estrangeiro. 

3.8) O habeas corpus contra ato de Tribunal Superior será processado e julgado, originariamente, 
pelo STF.  

(*) Habeas corpus contra ato de um tribunal é sempre julgado na instância acima. Trata-se do 
princípio da superioridade de grau. 

(*) Mandado de segurança contra ato de um tribunal é sempre julgado pelo próprio tribunal.  

3.9) O STF tem competência para processar e julgar, originariamente, a reclamação para a 
preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 

3.10) O STF tem competência para processar e julgar, originariamente, a ação em que todos os 
membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da 
metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente 
interessados. 

3.11) O STF tem competência para processar e julgar, originariamente, os conflitos de competência 
que envolvam Tribunais Superiores.  

3.12) O STF tem competência para processar e julgar, originariamente, o mandado de injunção, 
quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do 
Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas 
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Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo 
Tribunal Federal.  

3.13) O STF tem competência para processar e julgar, originariamente, as ações contra o Conselho 
Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público.  

(*) Essa competência deve ser interpretada de modo mais restrito. Apenas será cabível ação 
no STF contra deliberações positivas do CNJ.  

4) Competências recursais do STF: 

4.1) Recurso ordinário: 
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 

(…) 

II - julgar, em recurso ordinário: 

a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única 

instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão; 

b) o crime político; 

(*) A competência originária para processar e julgar os crimes políticos é dos juízes federais (art. 
109, IV). Da decisão, caberá recurso ordinário diretamente para o STF, sem nem mesmo passar pelo 
Tribunal Regional Federal (TRF).  

4.2) Recurso extraordinário: 
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 

(…) 

III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão 

recorrida: 

a) contrariar dispositivo desta Constituição; 

b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; 

c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. 

d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal. 

(*) Por meio do recurso extraordinário, o STF realiza o controle difuso-incidental de 
constitucionalidade. 

(*) É requisito de admissibilidade do recurso extraordinário a existência de repercussão geral.  

 

PROCESSO LEGISLATIVO 

1) Segundo o art. 59, CF/88, o processo legislativo compreende a elaboração de: i) emendas à 
Constituição; ii) leis complementares; iii) leis ordinárias; iv) leis delegadas; v) medidas provisórias; 
vi) decretos legislativos e; vii) resoluções.  
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(*) Os decretos autônomos e os regimentos de tribunais, apesar de serem atos normativos 
primários, não fazem parte do processo legislativo constitucional.  

2) Princípio da não-convalidação das nulidades: A sanção presidencial não convalida o vicio de 
iniciativa, tampouco o vício de emenda. 

3) Tipos de Procedimento Legislativo: Os procedimentos legislativos podem ser classificados em 
comum (destinado à elaboração de leis ordinárias) ou especial (destinado à elaboração das outras 
espécies normativas primárias, como emendas constitucionais, leis complementares e medidas 
provisórias).  

3) Procedimento Legislativo comum: É destinado à elaboração de leis ordinárias. Subdivide-se nos 
seguintes tipos: 

3.1) Procedimento legislativo ordinário: É o mais completo. Não há prazos definidos para o 
encerramento das fases de discussão e votação.  

3.2) Procedimento legislativo sumário: Segundo o art. 64, §1º, no qual estabelece que o 
Presidente da República poderá solicitar urgência para a apreciação de projetos de lei que ele 
tenha apresentado. O processo legislativo sumário deve terminar no prazo máximo de cem 
dias (45 dias na Câmara, 45 dias no Senado e mais 10 dias para a Câmara apreciar as emendas 
dos senadores, se houver). 

(*) Se as Casas não se manifestarem, cada uma, em até 45 dias, trancar-se-á a pauta das 
deliberações legislativas da respectiva Casa, com exceção das que tenham prazo 
constitucional determinado, até que se ultime a votação. 

3.3) Procedimento legislativo abreviado: É o que dispensa a discussão e votação de projeto 
de lei no Plenário. O projeto de lei é discutido e votado diretamente nas Comissões. É o 
Regimento Interno que irá definir quais matérias podem ser decididas diretamente pelas 
Comissões (delegação “interna corporis”). Caso um décimo (1/10) dos membros da Casa 
respectiva decida que uma comissão não pode apreciar e votar o projeto de lei, este irá para 
Plenário. 

4) Procedimento Legislativo ordinário:  

4.1) Iniciativa: Segundo o art. 61, CF/88, “a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a 
qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso 
Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao 
Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição”.  

(*) O rol do art. 61 não é taxativo. Também podem apresentar projeto de lei o TCU e a Defensoria 
Pública da União.  

(*) Há 3 tipos de iniciativa: privativa (exclusiva ou reservada), geral e popular.  

4.1.1) Iniciativa privativa (exclusiva ou reservada): 

a) Presidente da República: Tem iniciativa privativa para, dentre outros, apresentar projeto 
de lei que disponha sobre: i) a criação de cargos, funções ou empregos públicos ou aumento 
de sua remuneração; ii) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, 
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provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria; iii) criação e extinção de Ministérios e 
órgãos da administração pública.  

(*) O Presidente da República também possui iniciativa privativa das leis orçamentárias (PPA, 
LDO e LOA).  

b) Poder Judiciário: O STF tem iniciativa privativa para apresentar projeto de lei 
complementar que disponha sobre o Estatuto da Magistratura.  

c) Chefes dos Ministérios Públicos: Lei complementar de organização do Ministério Público 
da União é da iniciativa concorrente entre o PGR e o Presidente da República. Lei 
complementar de organização de cada Ministério Público Estadual é da iniciativa concorrente 
entre os respectivos PGJs e os Governadores.  

4.1.2) Iniciativa geral (ou comum): Podem apresentar projeto de lei sobre qualquer matéria 
(excetuadas aquelas da competência privativa) o Presidente da República, os deputados e 
senadores, as comissões da Câmara, do Senado e do Congresso Nacional e os cidadãos.  

4.1.3) Iniciativa popular: Trata-se da apresentação de projetos de lei pelos cidadãos. É 
aplicável a projetos de lei ordinária e projetos de lei complementar. 

(*) A iniciativa popular de leis editadas pela União exige a subscrição de, no mínimo, 1% (um 
por cento) do eleitorado nacional, distribuído por, pelo menos, 5 (cinco) estados brasileiros, 
com não menos de 0,3% (três décimos por cento) dos eleitores de cada um deles.  

(*) A CF/88 reservou à lei a função de dispor sobre a iniciativa popular nos Estados e no 
Distrito Federal. Nos Municípios, a iniciativa popular se dá pela manifestação de 5% do 
eleitorado municipal.  

4.2) Deliberação e Votação: O projeto de lei deverá tramitar pelas duas Casas Legislativas. Há, 
portanto, no processo legislativo federal, a Casa Iniciadora e a Casa Revisora. A definição da Casa 
Iniciadora depende de quem foi a iniciativa do projeto de lei. Na maior parte das vezes, a Casa 
Iniciadora será a Câmara dos Deputados. O Senado Federal será a Casa iniciadora apenas quando o 
projeto de lei tiver sido apresentado por Senador ou por comissão do Senado.  

Segundo o art. 47, CF/88, salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa 
e de suas Comissões serão tomadas por maioria dos votos (quórum de deliberação), presente a 
maioria absoluta de seus membros (quórum de presença).  

Na Casa Iniciadora, o projeto de lei pode ser aprovado ou rejeitado. Aprovado, ele seguirá para 
apreciação da Casa Revisora. Rejeitado, será arquivado e a matéria somente poderá ser objeto de 
novo projeto, na mesma sessão legislativa, se houver proposta da maioria absoluta dos membros de 
qualquer das Casas (princípio da irrepetibilidade).  

Na Casa Revisora, o projeto de lei poderá: i) ser aprovado da mesma forma como foi recebido; ii) 
ser aprovado com emendas ou; iii) ser rejeitado.  

Se for rejeitado, o projeto de lei será arquivado, aplicando-se o princípio da irrepetibilidade. Sendo 
integralmente aprovado (sem emendas), será encaminhado ao Presidente da República para sanção 
ou veto. Por outro lado, se o projeto de lei for aprovado com emendas, ele retornará à Casa 
Iniciadora, a fim de que as emendas sejam apreciadas. Se a Casa Iniciadora aceitar as emendas, o 
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projeto de lei (contendo as emendas) será encaminhado ao Chefe do Executivo para sanção ou veto. 
Se a Casa Iniciadora rejeitá-las, o projeto de lei também será encaminhado ao Chefe do Executivo, 
mas sem as emendas.  

(*) O poder de emendar não é absoluto, ilimitado. É necessário que se cumpram alguns 
requisitos: a) o conteúdo da emenda deverá possuir pertinência temática; b) no caso de 
projetos de iniciativa privativa (exclusiva) do Chefe do Poder Executivo, não podem ser feitas 
emendas que acarretem aumento de despesa, ressalvadas as emendas à lei orçamentária 
anual e à lei de diretrizes orçamentárias (art. 63, I); c) nos projetos de lei sobre a organização 
dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos tribunais 
federais e do Ministério Público, não podem ser feitas emendas que resultem em aumento 
de despesa. (art. 63, II).  

7.3) Sanção / Veto: 

A sanção é ato unilateral por meio do qual o Presidente da República manifesta a sua concordância 
com o projeto de lei. É ato irretratável. Incide sobre o projeto de lei, transformando-o em lei. Pode 
ser expressa ou tácita. Ocorrerá a sanção tácita se o Presidente da República optar pelo silêncio no 
prazo de 15 dias úteis, contados do recebimento do projeto. 

O veto é o ato unilateral por meio do qual o Presidente da República manifesta a sua discordância 
com o projeto de lei. O veto será sempre motivado. Pode ser um veto jurídico (quando o Presidente 
considerar que o projeto de lei é inconstitucional) ou um veto político (quando o Presidente 
considerar que o projeto de lei é contrário ao interesse público.  

O veto é sempre expresso. Pode ser um veto total ou parcial. No caso de veto parcial, deverá 
abranger texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. O veto é relativo, podendo 
ser rejeitado pela maioria absoluta dos deputados e senadores (sessão conjunta), em votação 
aberta.  

Havendo rejeição do veto, o projeto será enviado ao Presidente da República, que terá um prazo de 
48 horas para emitir o ato de promulgação. Caso não o faça nesse prazo, a competência para 
promulgar passará a ser do Presidente do Senado, que terá igual prazo para promulgar. Se este 
também não o fizer, a promulgação será de responsabilidade do Vice-Presidente do Senado, sem 
prazo definido constitucionalmente.  

O veto é um ato político, logo o Poder Judiciário não poderá apreciar o mérito do veto.  

7.4) Promulgação e Publicação: 

A promulgação é o ato que atesta a existência da lei. A promulgação incide sobre a lei pronta. A 
competência para promulgar é do Presidente da República. O prazo para promulgação é de 48 horas, 
no caso de sanção tácita e rejeição do veto. Se o Presidente não promulgar a lei dentro desse prazo, 
a competência se desloca para o Presidente do Senado Federal. Se o Presidente do Senado Federal 
não o fizer, a competência se desloca novamente, para o Vice-Presidente do Senado, sem prazo 
definido constitucionalmente.  

A publicação consiste no ato de divulgação oficial da lei. É uma condição de eficácia da lei.  
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8) Medidas Provisórias: 

8.1) Pressupostos: As medidas provisórias são editadas pelo Presidente da República, por razões de 
relevância e urgência. O STF considera que é possível o controle jurisdicional dos requisitos de 
urgência e relevância, mas apenas em casos excepcionais, nos quais for evidente a ausência desses 
pressuposto. 

8.2) Limitações materiais:  
§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:  

I - relativa a:  

a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral;  

b) direito penal, processual penal e processual civil;  

c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros;  

d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o 

previsto no art. 167, § 3º;  

II - que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro;  

III - reservada a lei complementar;  

IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do 

Presidente da República. 

(*) É possível a edição de medidas provisórias sobre direito civil. Em matéria orçamentária, admite-
se medida provisória apenas sobre créditos extraordinários.  

8.3) Rito de Aprovação:  

A medida provisória é editada e submetida ao Congresso Nacional. No Congresso, ela terá o prazo 
de 60 dias + 60 dias para ser apreciada. Primeiro, ela será apreciada por uma comissão mista de 
Deputados e Senadores. Depois, inicia-se a votação pela Câmara dos Deputados, passando em 
seguida ao Senado Federal. 

(*) A prorrogação do prazo de vigência da medida provisória é automática.  

Caso a medida provisória seja integralmente convertida em lei, o Presidente do Senado Federal a 
promulgará, remetendo-a para publicação. Nesse caso, não haverá sanção ou veto do Presidente da 
República. 

Se forem introduzidas modificações no texto original da medida provisória (conversão parcial), esta 
será transformada em “projeto de lei de conversão”, o qual, depois de aprovado, será encaminhado 
ao Presidente da República para sanção ou veto.  

Caso a medida provisória seja integralmente rejeitada ou perca sua eficácia por decurso de prazo, 
o Congresso Nacional baixará ato declarando-a insubsistente e deverá disciplinar, por meio de 
decreto legislativo, no prazo de sessenta dias, as relações jurídicas dela decorrentes. Caso contrário, 
as relações jurídicas surgidas no período permanecerão regidas pela medida provisória. 
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(*) Uma medida provisória pode permanecer em vigor após 120 dias. Isso será possível 
quando o projeto de lei de conversão tiver sido aprovado no Congresso, mas estiver pendente 
de sanção ou veto pelo Presidente da República. 

(*) Se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias contados de sua publicação, 
entrará em regime de urgência, ficando sobrestadas todas as demais deliberações legislativas 
da Casa Legislativa em que ela estiver tramitando.  

8.4) Jurisprudência do STF: 

(*) As alterações em medida provisória devem ter pertinência temática com o seu texto 
original, sob pena de ficar caracterizado o “contrabando legislativo”, que é prática vedada 
pela CF/88. 

(*) O Chefe do Poder Executivo não pode retirar medida provisória que tiver submetido ao 
Congresso. Poderá, todavia, editar nova medida provisória revogando a anterior. 

(*) Os estados podem instituir medidas provisórias, desde que observem, por simetria, o 
processo legislativo federal.  

9) Leis delegadas:  

São elaboradas pelo Presidente da República, após delegação do Congresso Nacional.  

A elaboração de uma lei delegada depende, em primeiro lugar, de uma solicitação do Presidente ao 
Congresso Nacional. Feita essa solicitação, o Congresso Nacional a examinará e, caso a aprove, 
editará resolução que especificará o conteúdo e os termos para o exercício da delegação concedida. 

A delegação pode ser de 2 (dois) tipos:  

a) delegação típica: O Presidente irá elaborar, promulgar e publicar a lei delegada sem 
qualquer intervenção do Congresso nesse procedimento. 

b) delegação atípica: A resolução do Congresso Nacional prevê que o projeto de lei delegada 
elaborado pelo Presidente deverá ser apreciado pelo Poder Legislativo antes de ser 
convertido em lei. Caso aprovada, a lei delegada será encaminhada ao Presidente da 
República, para que a promulgue e publique. Se rejeitado, o projeto será arquivado, somente 
podendo ser reapresentado, na mesma sessão legislativa, por solicitação da maioria absoluta 
dos membros de uma das Casas do Congresso Nacional (princípio da irrepetibilidade).  

(*) A delegação não vincula o Presidente da República, que, mesmo diante dela, poderá não editar 
a lei delegada.  

(*) Limitações materiais:  
Art. 68 (...) 

§ 1º - Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de 

competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei 

complementar, nem a legislação sobre: 

I - organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros; 

II - nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais; 
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III - planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos 

 

REFORMA DA CONSTITUIÇÃO 

 

1) No Brasil, o Poder Constituinte Originário previu 2 (dois) procedimentos formais de modificação 
da Constituição: emenda constitucional e revisão constitucional. Existe, ainda, um processo informal 
de mudança da Constituição: a mutação constitucional.  

2) Emenda constitucional: Atualmente, o único procedimento formal de mudança da CF/88 é a 
emenda constitucional. A proposta de emenda constitucional é discutida e votada em cada Casa do 
Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos 
dos votos dos respectivos membros. 

(*) Segundo o STF, o procedimento de modificação das Constituições estaduais deve ter 
exatamente a mesma rigidez do procedimento exigido para alteração da Carta Magna. 

3) Mutação constitucional: É um processo informal de alteração da Constituição, sendo obra do 
Poder Constituinte Difuso. Na mutação constitucional, o texto da Constituição permanece intacto, 
mas o seu sentido é modificado. Segundo o Prof. Luís Roberto Barroso, a mutação constitucional 
ocorre de três formas diferentes: i) por interpretação judicial ou administrativa; ii) por atuação do 
legislador e; iii) por via de costume. 

4) Processo legislativo das emendas constitucionais:  

4.1) Iniciativa: O rol de legitimados a apresentar uma PEC é mais restrito do que o dos legitimados 
a apresentar um projeto de lei. 

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; 

II - do Presidente da República; 

III - de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-
se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros. 

(*) Não há iniciativa popular de PEC.  

(*) Os Municípios não participam de iniciativa de PEC.  

(*) Não há iniciativa privativa (reservada) em razão da matéria em PEC. Os legitimados a apresentar 
proposta de emenda constitucional poderão fazê-lo qualquer que seja o assunto.  

4.2) Emendas parlamentares: As emendas parlamentares aprovadas em uma das Casas levam à 
revisão de todo o texto da PEC pela outra Casa Legislativa (e não somente das emendas por ela 
aprovadas!). Esse processo ocorre sucessivamente até que a matéria receba integralmente votos 
favoráveis de, pelo menos, três quintos (3/5) dos membros de ambas as Casas, em dois turnos de 
votação.  

(*) Segundo o STF, o retorno de uma PEC para a outra Casa Legislativa, após sofrer emenda 
parlamentar, somente será necessário caso seja promovida alteração substancial no texto.  
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4.3) Deliberação: No processo de reforma constitucional, exige-se discussão e votação em cada uma 
das Casas do Congresso Nacional, em dois turnos, devendo a proposta de emenda constitucional ser 
aprovada, em ambos os turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros.  

(*) Segundo o STF, “não precisa ser reapreciada pela Câmara dos Deputados expressão 
suprimida pelo Senado Federal em texto de projeto que, na redação remanescente, aprovada 
de ambas as Casas do Congresso, não perdeu sentido normativo”. (ADI 3.367) 

4.4) Sanção e Veto: Não há sanção e veto de PEC.  

4.5) Promulgação e Publicação: A emenda constitucional será promulgada pelas Mesas da Câmara 
dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. 

5) Limitações ao poder de emenda: As limitações constitucionais ao poder de reforma são de 4 
(quatro) tipos diferentes: i) limitações materiais; ii) limitações formais; iii) limitações circunstanciais; 
e iv) limitações temporais.  

(*) A CF/88 não possui limitações temporais.  

5.1) Limitações materiais: São as cláusulas pétreas, que podem ser expressas ou implícitas.  

5.1.1) Limitações materiais expressas: Segundo o art. 60, § 4º, CF/88, não será objeto de deliberação 
a proposta de emenda tendente a abolir as seguintes normas: i) forma federativa de Estado; ii) voto 
direto, secreto, universal e periódico; iii) separação dos Poderes e; iv) direitos e garantias individuais. 

(*) Segundo o STF, “as limitações materiais ao poder constituinte de reforma, que o art. 60, § 
4º, da Lei Fundamental enumera, não significam a intangibilidade literal da respectiva 
disciplina na Constituição originária, mas apenas a proteção do núcleo essencial dos princípios 
e institutos cuja preservação nelas se protege”. (MS 23.047-MC) 

(*) É possível que emenda constitucional institua o voto facultativo no Brasil.  

(*) É válida emenda constitucional que amplie direitos e garantias individuais. 

(*) Emenda constitucional não pode criar cláusula pétrea.  

(*) Segundo o STF, os princípios da anterioridade tributária (art. 150, III, b) e anterioridade 
eleitoral (art. 16) são garantias individuais e, portanto, cláusulas pétreas.  

5.1.2) Limitações materiais implícitas: A doutrina aponta as seguintes limitações implícitas ao poder 
de reforma: i) titularidade do Poder Constituinte Originário; ii) titularidade do Poder Constituinte 
Derivado; e iii) procedimentos de reforma constitucional.  

(*) No Brasil, não se admite a “dupla revisão”, justamente porque os procedimentos de 
reforma constitucional são uma cláusula pétrea implícita.  

5.2) Limitações formais: Existem limitações formais nas diferentes fases do processo legislativo das 
emendas constitucionais. O rol de legitimados a propor PEC é mais restrito do que o dos legitimados 
a propor projeto de lei. O quórum de aprovação das PECs é qualificado. Não há sanção ou veto de 
PEC. A promulgação é feita pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em 
conjunto. 
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(*) Princípio da irrepetibilidade: Segundo o art. 60, § 5º, CF/88, “a matéria constante de 
proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova 
proposta na mesma sessão legislativa”. 

5.3) Limitações circunstanciais: A CF/88 não poderá ser emendada na vigência de intervenção 
federal, estado de defesa ou estado de sítio. 

5.15 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

1) A expressão “Administração Pública” não se refere apenas ao Poder Executivo, mas a todo o 
conjunto de órgãos e entidades governamentais, dos três Poderes.  

2) Acesso a cargos, empregos e funções públicas:  

Os cargos públicos são acessíveis aos brasileiros (natos e naturalizados) e aos estrangeiros. 
Estrangeiros podem ocupar cargo público, mas não podem exercer mandato político (são 
inelegíveis).  

Os brasileiros, para que possam ter acesso aos cargos, empregos e funções públicas, devem cumprir 
os requisitos definidos em lei. Nesse sentido, o STF tem algumas decisões importantes: 

a) Súmula Vinculante nº 44 (STF): "Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a 
habilitação de candidato a cargo público." 

b) “A fixação do limite de idade via edital não tem o condão de suprir a exigência 
constitucional de que tal requisito seja estabelecido por lei.” 

c) “Editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagem, 
salvo situações excepcionais em razão de conteúdo que viole valores constitucionais” (RE 
898450/SP).  

3) Concurso Público:  

Regra Geral: A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso 
público de provas ou de provas e títulos. Exceção: Os cargos em comissão são declarados em lei de 
livre nomeação e exoneração. A investidura em cargo em comissão não se dá por concurso público. 

(*) Súmula Vinculante nº 43: “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie 
ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu 
provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”.  

O prazo de validade do concurso público é de até 2 (dois) anos, prorrogável uma vez por igual 
período. 

Segundo o STF, a aprovação em concurso dentro do número de vagas previsto no edital garante 
direito subjetivo do candidato à nomeação (RE 598.099).  

Segundo o STF, a cláusula de barreira em concursos públicos (ou “cláusula de afunilamento”) é 
constitucional (RE 635.739).  

A lei reservará um percentual dos cargos ou empregos públicos para pessoas portadoras de 
deficiência (art. 37, VIII).  
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A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX).  

4) Cargos em comissão: 

Os cargos em comissão são declarados em lei de livre nomeação e exoneração. As funções de 
confiança destinam-se exclusivamente a servidores ocupantes de cargos efetivos.  

5) Direitos sociais dos servidores públicos:  

Os servidores públicos têm direito à livre associação sindical (art. 37, VI) e à greve (art. 37, VII). O 
direito de greve dos servidores públicos é, todavia, uma norma de eficácia limitada. Cabe destacar 
que aos militares é vedada a sindicalização e a greve (art. 142, IV).  

(*) Segundo o STF, a Administração Pública deve descontar da remuneração dos servidores 
públicos grevistas os dias de paralisação (RE nº 693.456).  

Os servidores públicos também fazem jus aos seguintes direitos sociais: salário mínimo, décimo 
terceiro salário, adicional noturno, salário-família, jornada de trabalho não superior a 8 (oito) horas 
diárias e 44 (quarenta e quatro) semanais, repouso semanal remunerado (preferencialmente aos 
domingos), remuneração do serviço extraordinário (“hora-extra”), férias, licença-gestante, licença-
paternidade, proteção ao mercado de trabalho da mulher, redução dos riscos do trabalho e 
proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de 
sexo, idade, cor ou estado civil.  

(*) Os servidores públicos não têm direito, dentre outros, aos seguintes direitos sociais: i) 
seguro-desemprego; ii) fundo de garantia do tempo de serviço (FGTS); iii) piso salarial; e iv) 
aviso prévio.  

(*) Súmula Vinculante nº 55: “O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores 
inativos”. 

6) Acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas:   

Para a acumulação remunerada de cargos públicos, é necessário que haja compatibilidade de 
horários. A CF/88 autoriza a acumulação remunerada nos seguintes casos: 

a) 2 cargos públicos de professor; 

b) 1 cargo de professor com 1 cargo técnico ou científico; 

c) 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.  

A proibição de acumular é ampla, alcançando todas as esferas de governo (União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios), todos os Poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário) e toda a Administração 
Pública (direta ou indireta). 

(*) Segundo o STF, em caso de acumulação de cargos, o teto constitucional deve ser 
observado para cada cargo, individualmente considerado (RE 602.043).  

7) Acumulação de proventos de aposentadoria com remuneração do cargo em atividade:  

Como regra geral, é proibida a acumulação de proventos de aposentadoria pago pelo regime 
próprio de previdência social (RPPS) com a remuneração do cargo em atividade. Entretanto, existem 
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3 (três) exceções nas quais isso se torna possível: i) cargos acumuláveis; ii) cargos eletivos e; iii) 
cargos em comissão.  

8) Servidores Públicos e Mandato Eletivo: 

O servidor público que for investido em mandato federal, estadual ou distrital será afastado do 
cargo. 

O servidor público que for investido no mandato de Prefeito será afastado do cargo, podendo optar 
pela remuneração. 

Por último, o servidor público que for investido no mandato de Vereador poderá: a) se houver 
compatibilidade de horários, acumular o cargo público com o mandato eletivo; b) se não houver 
compatibilidade de horários, será afastado do cargo público, podendo optar pela remuneração.   

(*) Nos casos de afastamento do servidor, seu tempo de exercício no mandato eletivo será 
contado como tempo de serviço para todos os efeitos legais, exceto para promoção por 
merecimento. Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores 
serão determinados como se no exercício estivesse. 

9) Estabilidade dos servidores públicos: 

A estabilidade é adquirida após 3 anos de efetivo exercício e avaliação especial de desempenho. 
Somente servidores ocupantes de cargos efetivos é que adquirem a estabilidade. 

O servidor estável apenas pode perder o cargo nas seguintes hipóteses: 

a) Sentença judicial transitada em julgado. 

b) Processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa 

c) Procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, 
assegurada ampla defesa 

d) Excesso de despesa com pessoal (art. 169, § 3º). 

10) Reintegração, recondução, aproveitamento e disponibilidade:  

Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual 
ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, 
aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo 
de serviço (art. 41, § 2º). 

Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, 
com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro 
cargo (art. 41, § 3º). 

11) Improbidade administrativa: Os atos de improbidade administrativa resultarão em: i) perda do 
cargo público; ii) suspensão dos direitos políticos; iii) indisponibilidade dos bens e; iv) ressarcimento 
ao erário.  

12) Responsabilidade civil do Estado: A responsabilidade civil do Estado é objetiva, ou seja, 
independe de dolo ou culpa. É cabível ação regressiva contra o agente público que deu causa ao 
dano, caso este tenha agido com dolo ou culpa. Atenção! As empresas públicas e sociedades de 
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economia mista exploradoras de atividades econômicas não são alcançadas pela regra da 
responsabilidade civil objetiva.  

(*) A responsabilidade civil objetiva da Administração alcança os danos produzidos a terceiros 
usuários e não usuários do serviço público (RE 591.874). 

5.16 - FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA – MINISTÉRIO PÚBLICO 

1) São funções essenciais à Justiça: Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública e 
Advocacia (privada).  

2) “O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis” (art. 127, CF/88). 

3) O Ministério Público é instituição autônoma e independente, que não integra a estrutura de 
nenhum dos 3 (três) Poderes.  

4) O Ministério Público abrange o Ministério Público da União (MPU) e os Ministérios Públicos dos 
Estados (MPEs).  

5) O MPU abrange: i) Ministério Público Federal (MPF); ii) Ministério Público do Trabalho (MPT); iii) 
Ministério Público Militar (MPM) e; iv) Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).  

6) A organização do MPU é objeto de lei complementar, de iniciativa concorrente do Presidente da 
República e do Procurador-Geral da República (PGR). Cada Estado deverá editar lei complementar 
dispondo sobre a organização do MPE, a qual será de iniciativa concorrente do Governador e do 
Procurador-Geral de Justiça.  

(*) A CF/88 prevê que lei ordinária federal irá dispor sobre normas gerais de organização do 
Ministério Público dos Estados, Distrito Federal e Territórios.  

7) Princípios institucionais do Ministério Público: São princípios institucionais do MP a unidade, a 
indivisibilidade e a independência funcional. 

7.1) Unidade: O Ministério Público deve ser considerado um único órgão (uma única 
instituição), sob a direção de uma única pessoa (um único Procurador-Geral). Para atender o 
princípio federativo, o Ministério Público está organicamente dividido em MPU e MPEs.  

(*) O Procurador-Geral da República (PGR) é o representante nacional do Ministério 
Público.  

7.2) Indivisibilidade: Os membros do Ministério Público podem ser substituídos uns pelos 
outros ao longo do processo, desde que sejam da mesma carreira.  

7.3) Independência funcional: O Ministério Público não está sujeito a qualquer interferência 
de outro órgão ou Poder da República. Os membros do MP estão vinculados apenas ao 
ordenamento jurídico e à sua convicção. Os membros do Ministério Público não estão 
subordinados a qualquer hierarquia funcional. A hierarquia que existe dentro do Ministério 
Público é meramente administrativa. 
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(*) A independência funcional impõe a necessidade de que existam regras 
preestabelecidas para a substituição de membros do Ministério Público no curso de 
um processo. Pode-se dizer, assim, que a independência funcional limita a 
indivisibilidade.  

8) Princípio do “promotor natural”: Pelo princípio do promotor natural, a designação de um 
membro do Ministério Público para atuar em determinado processo deve obedecer a regras 
objetivas, segundo critérios preestabelecidos. Com isso, busca-se evitar designações casuísticas e 
arbitrárias, impedindo-se, dessa maneira, a figura do “acusador de exceção”.   

9) Autonomia funcional, administrativa e orçamentário-financeira:  

A autonomia administrativa do Ministério Público se materializa na sua  competência para propor 
ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por 
concurso público de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira.  

O Procurador-Geral da República e os Procuradores-Gerais de Justiça têm iniciativa para propor 
projeto de lei complementar que estabeleça a organização, as atribuições e o estatuto de cada 
Ministério Público.  

A autonomia orçamentário-financeira se manifesta na prerrogativa de que o Ministério Público 
elabore a sua proposta orçamentária, encaminhando-a ao Poder Executivo. A proposta 
orçamentária do MP deverá observar os limites definidos na LDO.  

10) Funções Institucionais do Ministério Público:  
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 

I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei; 

II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados 

nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia; 

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio 

ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

IV - promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, 

nos casos previstos nesta Constituição; 

V - defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas; 

VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e 

documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva; 

VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo 

anterior; 

VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos 

jurídicos de suas manifestações processuais; 

IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe 

vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. 

(*) Não é competência exclusiva do MP propor ação civil pública. 
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11) Ingresso na Carreira: O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante concurso 
público de provas e títulos. Exige-se do bacharel em direito, no mínimo, 3 (três) anos de atividade 
jurídica. Fica assegurada a participação da OAB em sua realização.  

12) Garantias funcionais dos membros do MP:  

Os membros do MP possuem vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios. 

A vitaliciedade é adquirida após 2 (dois) anos de efetivo exercício. Uma vez adquirida a vitaliciedade, 
o membro do MP somente perderá o cargo por sentença judicial transitada em julgado. 

A inamovibilidade impede que os membros do MP sejam removidos de ofício, salvo por motivo de 
interesse público, por decisão da maioria absoluta do órgão colegiado do Ministério Público.  

A irredutibilidade de subsídios protege o valor nominal dos subsídios dos membros do MP. 

13) Vedações aos membros do MP: 

As vedações aos membros do MP são garantias de imparcialidade. São elas as seguintes (art. 128, § 
5º, III):  

a) Receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas 
processuais; 

b) Exercer a advocacia; 

c) Participar de sociedade comercial, na forma da lei; 

d) Exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de 
magistério; 

e) Exercer atividade político-partidária;  

f) Receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, 
entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. 

(*) O membro do Ministério Público não poderá exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se 
afastou, antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração.  

14) Chefia do Ministério Público:  

O Procurador-Geral da República (PGR) é o Chefe do MPU. Ele é nomeado pelo Presidente da 
República, dentre integrantes da carreira maiores de 35 (trinta e cinco) anos, após aprovação de seu 
nome por maioria absoluta do Senado Federal. O seu mandato é de 2 (dois) anos, sendo admitidas 
sucessivas reconduções.  

(*) O PGR poderá ser destituído por iniciativa do Presidente da República, desde que haja 
autorização do Senado Federal, por maioria absoluta.  

(*) Não há que se falar em lista tríplice para nomeação do PGR.  

Os Procuradores-Gerais de Justiça (PGJ) são os Chefes dos MPEs. O PGJ é nomeado pelo 
Governador, dentre os integrantes de lista tríplice elaborada pelo MPE. O mandato é de 2 anos, 
admitida uma recondução. Não há participação do Poder Legislativo na nomeação do PGJ. 

(*) O Chefe do MPDFT é nomeado pelo Presidente da República. 
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(*) O Procurador-Geral de Justiça (PGJ) poderá ser destituído por maioria absoluta da 
Assembleia Legislativa. A destituição do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e 
Territórios depende de deliberação da maioria absoluta do Senado Federal.  

15) Ministério Público junto às Cortes de Contas: O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas 
da União (TCU) não integra o MPU; ao contrário, integra a própria estrutura orgânica do TCU.  

16) Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP): 

O CNMP tem competência para efetuar o controle da atuação administrativa e financeira do 
Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros. 

O CNMP é composto de 14 (quatorze) membros, os quais são nomeados pelo Presidente da 
República, depois de aprovada a escolha por maioria absoluta do Senado Federal. O mandato é de 
2 (dois) anos, admitida uma recondução.  
Os membros do CNMP são os seguintes (art. 130-A): 

a) O Procurador-Geral da República, que o preside; 

b) 4 (quatro) membros do Ministério Público da União, assegurada a representação de cada 
uma de suas carreiras; 

c) 3 (três) membros do Ministério Público dos Estados; 

d) 2 (dois) juízes, indicados um pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo Superior Tribunal 
de Justiça; 

e) 2 (dois) advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; 

f) Dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos 
Deputados e outro pelo Senado Federal. 

(*) O CNMP deverá escolher, em votação secreta, um Corregedor nacional. O Corregedor nacional 
deverá ser escolhido entre os membros do Ministério Público que integram o Conselho, vedada sua 
recondução. 

(*) O Presidente do Conselho Federal da OAB oficiará junto ao CNMP. 

(*) Competências do CNMP: 

a) Zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir 
atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências.  (Função 
normativa do CNMP) 

b) Zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade 
dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União 
e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as 
providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos 
Tribunais de Contas.  

c) Receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da 
União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência 
disciplinar e correicional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, 
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determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos 
proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada 
ampla defesa. 

d) Rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de membros do 
Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de um ano.  

e) Elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação 
do Ministério Público no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar a mensagem 
prevista no art. 84, XI. 
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6 - DIREITO ADMINISTRATIVO PARA MPU 

6.1 - ESTADO, GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Estado, governo e Administração Pública 

Estado 

§ Ente personalizado que se apresenta exteriormente nas relações internacionais 
§ Elementos: povo, território, governo soberano 
§ Poderes 

§ Legislativo: função legislativa e fiscalizatória 
§ Judiciário: função jurisdicional 
§ Executivo: função administrativa 

§ Os poderes podem exercer outras funções de forma atípica 
§ Forma de Estado: unitário e federado (Brasil) 

Governo 

§ Órgãos constitucionais que exercem a função política ou de governo 
§ Sistema de governo: 

§ parlamentarismo: maior colaboração entre Executivo e Legislativo 
§ presidencialismo (Brasil): funções de chefe de Estado e chefe de Governo na mesma 

pessoa 
§ Forma de governo: 

§ monarquia: hereditariedade, vitaliciedade, irresponsabilidade do governante 
§ república: governo do povo, eletividade, temporalidade, responsabilidade do 

governante 

Administração 
Pública 

§ Sentido amplo: órgãos e funções administrativos(as) e de governo 
§ Sentido estrito: órgãos e funções administrativos(as) 
§ Subjetivo, formal, orgânico: conjunto de entidades, órgãos e agentes que o ordenamento 

jurídico define como Administração – adotado no Brasil. Administração direta e indireta 
(autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista) 

§ Objetivo, material ou funcional: quem exerce a função administrativa (fomento, polícia 
administrativa, serviço público e intervenção). 

Direito 
Administrativo 

§ Normas e princípio que regem a Administração Pública e suas relações (internas e com os 
administrados) 

§ Fontes: lei (primária), jurisprudência, doutrina e costume 
§ Sistemas administrativos:  

§ Inglês: unidade de jurisdição (adotado no Brasil) 
§ Francês: contencioso, dualidade de jurisdição 

6.2 - ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

Entidades

Políticas

Administrativas

Autonomia política (plena): capacidade para legislar
U, E, DF e M

Capacidade de autoadministração (específica)
Autarquias, FP, EP e SEM

(personalidade 
jurídica)
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Descentralização

Envolve mais de uma PJ (entidades), sem hierarquia, especialização

Espécies

Política
Realizada pela CF
Competências próprias dos estados e municípios

Administrativa

§ Por outorga, técnica, funcional ou por serviços

§ Por delegação ou colaboração

§ sempre por lei (criação ou autorização)
§ administração indireta
§ titularidade e definitividade

§ concessão, permissão ou autorização
§ contrato ou ato administrativo
§ somente a execução e prazo determinado (regra)

§ Territorial ou geográfica
§ territórios federais
§ capacidade administrativa genérica

Desconcentração
§ Na mesma PJ
§ Hierarquia
§ Órgãos públicos 

Órgãos 
públicos

Centros de competência, SEM personalidade jurídica

Teoria do órgão (imputação volitiva)

Capacidade processual: em regra, não tem; salvo órgãos constitucionais p/ defesa prerrogativas 

Classificação

§ Posição estatal: independentes, autônomos, superiores e subalternos
§ Estrutura: simples ou unitários; compostos
§ Situação funcional: singulares ou unipessoais; colegiados ou pluripessoais
§ Funções que exercem: ativos; de controle; e consultivos
§ Estrutura: burocráticos; e colegiados
§ Composição: singulares; e coletivos.

Administração 
direta

Conjunto de órgãos ligados diretamente às pessoas políticas

Exemplos:
§ Presidência da República, ministérios e órgãos subordinados;
§ estruturas administrativas do CN e dos tribunais do Judiciário, etc.
§ governos, prefeituras, secretarias, legislativo, etc.

Administração centralizada
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ENTIDADE ADMINISTRATIVA CRIAÇÃO NATUREZA JURÍDICA TIPO DE ATIVIDADE 

Autarquias Criadas por lei Direito público Típicas de Estado 
Fundações públicas direito 

público Criadas por lei Direito público Atividades de interesse social 
(educação, desporto, 

pesquisa, previdência) Fundações públicas direito 
privado Autorizadas p/ lei Direito privado 

Empresas públicas Autorizadas p/ lei Direito privado Exploração de atividade 
econômica e prestação de 

serviços públicos Sociedades de economia mista Autorizadas p/ lei Direito privado 
 

 
 

  

Administração 
indireta

§ administração descentralizada

§ pessoas jurídicas SEM autonomia política

§ entidades administrativas:

§ Autarquias
§ Fundações públicas
§ Empresas públicas
§ Sociedades de economia mista

§ personalidade jurídica própria 

§ criação e extinção condicionada à previsão legal 
criar (direito público)

autorizar (direito privado)
§ finalidade específica (princ. especialidade)

§ ausência de subordinação, mas sujeita a
tutela, controle finalístico, 
supervisão ministerial
controle (interno e externo) § dever de licitar e fazer concurso público

Autarquias

Exercício de atividades típicas (exclusivas) de Estado

Casos
especiais

Direito público / Criada por lei

Serviço público personalizado

Características

§ Patrimônio: bens públicos
§ Pessoal: regime de direito público (estatutário)
§ Foro: autarquia federal (just. federal); autarquia estadual/municipal (just.

estadual)
§ Prerrogativas: imunidade tributária, impenhorabilidade e imprescritibilidade dos

bens, prescrição quinquenal, regime de execução fiscal por meio de dívida ativa,
prazos em dobro para manifestações processuais, duplo grau de jurisdição

§ Conselhos fiscalização profissional: são autarquias, exceto OAB
§ Agências reguladoras: mandato fixo dos membros, competência regulatória em

setor econômico específico
§ Agências executivas: qualificação concedida, mediante decreto, às autarquias

e fundações públicas, depende de: plano estratégico + contrato de gestão.
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EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 
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Diferenças entre EP e SEM 

Dimensões Empresa Pública Sociedade de Economia Mista 

Forma Jurídica Qualquer forma Sempre sociedade anônima (S/A). 

Capital Totalmente público. Capital público + privado, 

Foro (entidades federais) Em regra: Justiça Federal. Em regra: justiça (comum) estadual. 
- 

 

FUNDAÇÕES PÚBLICAS 

 

Regime jurídico das FP 

Prerrogativa 
Fundação Pública 

Direito Público Direito Privado 
Imunidade tributária Sim Sim 

Prerrogativas processuais  Sim Não 
Regime de precatórios Sim Não 

Patrimônio Bens públicos Bens privados, mas podem ter 
proteção (continuidade) 

Licitações Sim Sim 
Pessoal Estatutário Celetista 

Foro § União: federal 
§ E e M: estadual 

§ União: federal (STJ); 
estadual (doutrina) 

§ E e M: estadual 
-- 

 

Fundações 
públicas

§ Patrimônio público personificado

§ Finalidade específica
Área de atuação: lei complementar (não editada)

Interesse social (saúde, educação, desporto, previdência)

§ Natureza jurídica

Direito público (criada por lei)

Direito privado (autorizada p/ lei – regime híbrido)

Mesmo regime das autarquias (fundação autárquica)
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6.3 - ATOS ADMINISTRATIVOS 
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Espécies de atos administrativos 

Normativos Ordinatórios Negociais Enunciativos Punitivos 
Regulamentos 
Regimentos 
Resoluções 
Decretos 
Deliberações 
Instruções 
normativas 

Circulares 
Ordens de serviço 
Portarias 
Avisos 
Despachos 
Ofícios 
Instruções 
Provimentos 

Licença 
Autorização 
Permissão 
Aprovação 
Admissão 
Visto 
Homologação 
Dispensa 
Renúncia 
Protocolo 
administrativo 

Certidões 
Atestados 
Pareceres 
Apostilas 

Multa 
Interdição de 
atividade 
Destruição de coisas 

 

6.4 - PODERES ADMINISTRATIVOS 
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6.5 - LICITAÇÕES PÚBLICAS 

MODALIDADES 

Procedimento adotado Obras e serviços 
engenharia 

Compras e demais 
serviços 

Concorrência § Habilitação preliminar + 3,3 milhões + 1,43 milhão 
Tomada de 

preços 
§ Cadastrados 
§ Até 3º anterior para cadastrar Até 3,3 milhões Até 1,43 milhão 

Convite § Convidados: mínimo 3 
§ Fixação cópia: outros (24h) Até 330 mil Até 176 mil 

Concurso 
§ Trabalho técnico, científico ou artístico 
§ Prêmio ou remuneração 
§ Divulgação edital: no mínimo 45 dias antes 

Leilão 
§ Alienação de bens 
§ Móveis (regra): inservíveis, apreendidos, penhorados 
§ Imóveis (exceção): origem dação em pagamento ou proc. Judicial 

Pregão 

§ Lei 10.520/2002 
§ Bens e serviços comuns 
§ Não importa valor 
§ Lances 

 

TIPOS DE LICITAÇÃO 

Menor preço § Menor preço entre as propostas que estiverem de acordo com as especificações  
§ Regra 

Maior lance ou oferta § Alienação de bens ou concessão de direito real de uso 
§ A Administração vai receber dinheiro ao invés de pagar 

Melhor técnica § Negociação § Natureza predominantemente intelectual 
§ Projetos, cálculos, fiscalização, gerenciamento, 

etc. 
§ Grande vulto, tecnologia sofisticada, domínio 

restrito 

Técnica e preço 
§ Ponderação 
§ Bens e serviços de 

informática 
 

CONTRATAÇÃO DIRETA 

Inexigibilidade 

§ Inviabilidade de competição 
§ Rol exemplificativo 
§ Exemplos (art. 25) 

§ Exclusividade de fornecedor 
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§ Serviços técnicos (art. 13), natureza singular, notória especialização (não pode 

publicidade e divulgação) 
§ Artista consagrado 

Dispensa 

§ Discricionariedade: pode licitar ou contratar diretamente 
§ Rol exaustivo (art. 24) 
§ Exemplos: 

§ Baixo valor 
§ Emergência, calamidade pública, guerra 
§ Licitação deserta 
§ Regulação de preços e abastecimento 
§ Rescisão contratual anterior (remanescente) 
§ Organização social 
§ Construção, reforma, ampliação sistema prisional 

6.6 - LEI 10520/2002 – PREGÃO 

PREGÃO 

Conceito 

§ Bens e serviços comuns  
§ definidos objetivamente no edital 
§ padrões usuais de mercado 

§ uso facultativo (Lei 10520) -> regra 
§ uso obrigatório, preferencialmente na forma eletrônica p/ União -> Decreto 5450 

Procedimento 

§ Fase preparatória: justificativa da contratação, definição do objeto, designação do 
pregoeiro e equipe de apoio 

§ Fase externa: publicação do edital, sessão pública (entrega propostas), lances, 
julgamento, classificação, habilitação, adjudicação e homologação 

§ Inversão fases: julgamento X habilitação; adjudicação X homologação 
§ Divulgação edital: 8 dias úteis 
§ Tipo de licitação: menor preço 

Vedações 
§ Garantia de proposta 
§ Aquisição do edital para participar 
§ Taxas emolumentos, exceto custos reprodução gráfica e TI 

6.7 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – DECRETO 7.892/2013 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Conceito § conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de 
serviços e aquisição de bens, para contratações futuras. 

Quando 

§ contratações frequentes; 
§ entregas parceladas, unidade de medida, tarefa 
§ mais de um órgão ou entidade ou programas de governo 
§ quando não for possível definir o quantitativo. 

Envolvidos 

§ Órgão gerenciador: conduz a licitação e gerencia a ata 
§ Participante: participa dos procedimentos iniciais e integra a ata 
§ Não participante: faz adesão à ata (carona) 
§ Participante de compra nacional: contempla a ata, sem precisar de manifestação formal, 

em virtude de programa ou projeto federal 
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Carona 

§ Justificativa da vantagem 
§ Deve consultar o órgão gerenciador 
§ Fornecedor não é obrigado a atender 
§ Limites: 

§ por órgão/entidade: até 100% do que está registrado p/ gerenciador e participantes 
§ total: 5x cada item registrado 

 

6.8 - SERVIÇOS PÚBLICOS 

SERVIÇOS PÚBLICOS 

Concessão § Delegação a pessoas jurídicas ou consórcios de empresas 
§ Licitação: concorrência 

Permissão 
§ Delegação a pessoas físicas ou jurídicas 
§ Licitação (sem definir modalidade) 
§ Contrato de adesão 

Autorização 
§ Ato administrativo, unilateral e precário 
§ Não exige licitação 
§ Pessoas físicas ou jurídicas 

Modalidades de 
concessão 

§ Ordinária: delegação comum ou tradicional, cuja remuneração é realizada pela tarifa paga 
pelo usuário ou por outras fontes decorrentes da exploração do serviço 

§ Patrocinada: tarifa + contraprestação em dinheiro do concedente 
§ Administrativa: remuneração realizada pelo poder concedente 

Extinção 

§ advento do termo contratual (reversão): término do prazo contratual 
§ encampação: durante a concessão, interesse público, lei autorizativa e indenização prévia 
§ caducidade: inexecução total ou parcial 
§ rescisão: inadimplência do poder concedente, sempre judicial 
§ anulação: ilegalidade na licitação ou no contrato 
§ falência ou extinção da empresa concessionária e falecimento ou incapacidade do titular, 

no caso de empresa individual. 

6.9 - CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO 

ADMINISTRATIVO 

Controle Administrativo 

§ Realizado pela Administração sobre os seus próprios atos 
§ Legalidade e mérito 
§ Em regra, é controle interno 
§ Autotutela: revogar e anular 

Representação § Denúncia sobre irregularidades 
Reclamação administrativa § Meio de manifestar inconformismo c/ alguma decisão administrativa 
Pedido de reconsideração § “recurso” dirigido à mesma autoridade que adotou a decisão anterior 

Recurso hierárquico 
§ Próprio: dirigido à autoridade superior 
§ Impróprio: dirigido à autoridade ou órgão com competência específica, não 

integrante da relação hierárquica 

Revisão § Fatos novos, não apreciados no processo originário, que justifiquem a 
inadequação da decisão anterior. 
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LEGISLATIVO 

Parlamentar 
direto 

§ Casas legislativas (CN, SF, CD, assembleias, câmaras vereadores) 
§ Julgar as contas do PR, CPI, sustar atos normativos que exorbitem do poder regulamentar, 

etc. 

Parlamentar 
indireto 

§ Controle externo em sentido estrito 
§ Tribunais de contas, controle técnico, controle orçamentário-financeiro 
§ Não julgam as contas do Presidente (e demais chefes do Executivo), mas emitem parecer 

prévio não vinculante 
§ Julgam as contas dos demais administradores 
§ Registro atos de pessoal (ato complexo) 
§ Ilegalidade de atos: TC pode sustar 
§ Ilegalidade de contratos: em regra, a competência é do CN 

 

JUDICIAL 

Características 

§ Controle de legalidade (em regra, não incide sobre o mérito) 
§ Sempre provocado 
§ Normalmente é um controle posterior, mas pode ter caráter preventivo (ex.: mandado de 

segurança preventivo) 
§ Resultado: anulação (não pode ensejar a revogação) 

Exemplos 

§ Mandado de segurança (individual ou coletivo) 
§ Habeas data 
§ Habeas corpus 
§ Ação civil pública 
§ Ação popular 
§ Mandado de injunção 
§ Ação de improbidade administrativa 

6.10 - LEI 8.112/1990 – ESTATUTO DOS SERVIDORES 

PROVIMENTO 

Nomeação 

§ Provimento originário no cargo efetivo ou em comissão 
§ Posse:  

§ Investidura no cargo 
§ Momento da comprovação dos requisitos 
§ Pode ocorrer por procuração específica 

§ Prazos: 
§ Nomeação até a posse: até 30 dias 
§ Posse até o exercício: até 15 dias 

Promoção § Servidor “sobe” os níveis da carreira 
§ Não interrompe o tempo de exercício 

Readaptação § Limitação da capacidade física ou mental 

Reversão 

§ Retorno à atividade do servidor aposentado 
§ De ofício (compulsória), insubsistentes os motivos da aposentadoria por invalidez 
§ No interesse da Administração (a pedido): solicitação, voluntária, estável, 5 anos 

anteriores, cargo vago 
§ Limite de idade: 70 anos 

Aproveitamento § Retorno à atividade do servidor que estava em disponibilidade 
Reintegração § Retorno ao cargo por invalidação (anulação) da demissão 
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§ Decisão judicial ou administrativa 
§ Indenização de todas as vantagens que deixou de perceber 

Recondução 
§ Retorno ao cargo anteriormente ocupado em virtude de: 

§ Reintegração do anterior ocupante 
§ Inabilitação ou desistência em estágio probatório para novo cargo 

 

ESTÁGIO PROBATÓRIO 

Cargo Provimento efetivo (não há estágio para servidor ocupante exclusivamente de cargo em 
comissão) 

Finalidade Avaliar a aptidão para o cargo 
Duração 36 meses 

Fatores avaliados I - assiduidade; II - disciplina; III - capacidade de iniciativa; IV - produtividade; V - 
responsabilidade. 

Servidor não 
aprovado 

Não estável Exonerado 

 Estável Reconduzido ao cargo de origem 
 

DESLOCAMENTOS 

REMOÇÃO 

§ Deslocamento do servidor 
§ De ofício 
§ A pedido, a critério da Administração 
§ A pedido, independentemente do interesse da Administração 

§ Acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor, que foi deslocado no 
interesse da Administração 

§ Por motivo de saúde própria ou da família 
§ Processo seletivo de remoção 

REDISTRIBUIÇÃO § Deslocamento do cargo, ocupado ou vago 
§ Sempre de ofício 

 

REGIME DISCIPLINAR 

Responsabilidades 
§  Civil, penal e administrativa 
§ Independentes e cumuláveis entre si 
§ Esfera penal vincula as demais: absolvição por ausência do fato ou da autoria 

Advertência § Por escrito 
§ Violação dos deveres e infrações art. 117, incisos I a VIII e XIX. 

Suspensão 

§ Reincidência de faltas puníveis com advertência 
§ Caráter residual: proibições que não ensejem advertência ou demissão 
§ Até 90 dias 
§ Será de 15 dias quando se recusar a cumprir inspeção médica 
§ Conversão em multa na ordem de 50% /dia: decisão da autoridade competente 

Demissão 
§ Gera a perda do vínculo com a Administração 
§ Crime contra a Administração, improbidade, corrupção, etc. 
§ Violação das proibições do art. 117, incisos X e XII a XVI  

Cassação de 
aposentadoria ou 

disponibilidade 

§ Faltas puníveis com demissão, quando na atividade 
§ Não entrar em exercício no prazo legal, quando aproveitado 

Destituição cargo 
em comissão 

§ Exclusivamente ocupante cargo em comissão 
§ Faltas puníveis com suspensão ou demissão 

Destituição função comissionada (a Lei não explica como funciona) 
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Prescrição 

§ 5 anos: demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo 
em comissão 

§ 2 anos: suspensão 
§ 180 dias: advertência 
§ Faltas puníveis com suspensão ou demissão 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

Sindicância 

§ Resultados: 
§ Arquivamento 
§ Advertência ou Suspensão até 30 dias 
§ Instauração PAD 
§ Prazo: 30 dias + 30 

PAD 

§ Comissão: três servidores estáveis 
§ Prazo: 60 + 60 (+20 julgamento) 
§ Qualquer sanção, mas é obrigatório p/ suspensão + 30, demissão, cassação 

aposentadoria ou disponibilidade, destituição cargo em comissão 
§ Julgamento: não precisa acatar o relatório 

Afastamento 
preventivo 

§ Prazo: 60 + 60 
§ Não é sanção: sem prejuízo da remuneração 

Rito sumário § Acumulação ilegal, abandono de cargo ou inassiduidade habitual 
§ Comissão: dois servidores estáveis 

Revisão 
§ A qualquer tempo 
§ Fatos novos -> inocência ou inadequação da sanção 
§ Não pode agravar a pena 

6.11 - IMPROBIDADE (ÉTICA) 

SUJEITO PASSIVO 

Ø Administração direta, indireta ou fundacional, incluindo os territórios 
Ø empresa incorporada ao patrimônio público 
Ø entidade privada para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual; 
Ø entidade privada para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de 50% do patrimônio ou da receita anual (sanção patrimonial 

fica limitada à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos). 
Ø entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público. 

SUJEITO ATIVO 

Agente público 
Sentido amplo (agentes políticos (exceto PR), 
agentes administrativos, particulares 
colaboradores 

* Agentes políticos: 
STF e STJ: todos, exceto Presidente da República 

Terceiros Induz, concorre, beneficia-se do ato Pessoas física ou jurídica 
DECLARAÇÃO DE BENS 

Quando: 
§ Posse e exercício 
§ Atualização: anualmente + quando deixar 

o mandato, cargo, emprego ou função 
 

Conteúdo: 
§ todos os bens (país ou exterior), excluídos apenas os objetos e 

utensílios de uso doméstico 
§ inclusive do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas 

que vivam sob a dependência econômica do declarante. 
 

Sanção, se não apresentar ou 
apresentar declaração falsa: 
demissão, a bem do serviço 
público, sem prejuízo de outras 
 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E PROCESSO JUDICIAL 

Representação 

§ Qualquer pessoa poderá REPRESENTAR à autoridade competente p/ apurar à prática de improbidade 
§ A representação será escrita ou reduzida a termo e assinada e conterá: (i) qualificação do representante, (ii) informações sobre o 

fato e sua autoria e (iii) indicação das provas de que tenha conhecimento. 
§ Se não contiver as formalidades exigidas, será rejeitada pela autoridade administrativa. 

Procedimento 
administrativo 

Realizado por comissão 
designada Comissão deve dar conhecimento ao MP e TC, que podem designar representante para acompanhar 
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Processo judicial 

§ Espécie de ação civil pública (Lei 7.347/1985); rito ordinário; 
§ Pode ser, ou não, precedida de medida cautelar 
§ Quando houver cautelar, a ação deve ser proposta no prazo de 30 dias da efetivação da medida cautelar 
§ Competência para propor a ação: 
§ Ministério público 
§ Pessoa jurídica interessada 

§ Se o MP não for parte no processo, deverá atuar obrigatoriamente como fiscal da lei, sob pena de nulidade 
§ É VEDADO transação, acordo ou conciliação nas ações de improbidade. 

ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 
ESPÉCIE DEFINIÇÃO ELEMENTO SUBJ. 

Enriquecimento ilícito (art. 9º) “auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial INDEVIDA em razão do exercício de 
cargo, mandato, função, emprego ou atividade” Dolo 

Lesão ao erário (art. 10) “qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, 
apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres” Dolo ou culpa 

Concessão ou aplicação indevida de 
benefício financeiro ou tributário 

“conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que 
dispõem” a legislação do ISS (alíquota menor que 2%). Dolo 

Atentam contra os princípios da 
Administração 

“qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, 
legalidade, e lealdade às instituições” Dolo 

SANÇÕES 

SANÇÃO\ATO Enriquecimento ilícito Dano ao erário Lesão a princípios Concessão de benefício 
indevido 

Ressarcimento ao erário Aplicável Aplicável Aplicável - 
Perda da função pública Aplicável Aplicável Aplicável Aplicável 

Suspensão dos direitos políticos 8 a 10 anos 5 a 8 anos 3 a 5 anos 5 a 8 anos 

Perda dos bens acrescidos 
ilicitamente Deve ser aplicada Pode ser aplicada - - 

Multa civil Até 3x valor do acréscimo 
patrimonial Até 2x valor do dano Até 100x valor da 

remuneração do agente 
Até 3x valor do benefício 

concedido 
Proibição de contratar ou de receber 
benefícios 10 anos 5 anos 3 anos - 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

Prescrição 

§ 5 anos do término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança; 
§ Cargo efetivo ou emprego: do prazo prescricional da falta punível com demissão a bem do serviço público 
§ 5 anos da prestação de contas final de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo ou que o erário contribua com menos de 

50% 
§ Dano ao erário: (i) dolo: imprescritível; (ii) culpa: prescritível. 

Indisponibilidade dos bens:  Autoridade apenas representa ao MP, mas não tem competência para decretar 
Herdeiros/sucessores Até o limite da herança transmitida, no caso de lesão ao erário ou enriquecimento ilícito. 
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7 - DIREITO DO TRABALHO PARA PMU 

Olá pesso@l,  

 

Como estão os estudos nesta reta final?! =)  

Compilei um breve resumo da nossa disciplina, em grande parte baseado nos mapas mentais do 
nosso curso. 

A ideia aqui é facilitar a revisão de véspera, sem, claro, pretender esgotar novamente o assunto -) 

Seguem abaixo links com meus contatos nas redes sociais, para receberem notícias e materiais como 
este.  

 

Um abraço e boa prova,  

Prof. Antonio Daud 
 

 
 
 

7.1 - PRINCÍPIOS 
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SUM-51 NORMA REGULAMENTAR. VANTAGENS E OPÇÃO PELO NOVO REGULAMENTO. ART. 468 DA CLT  

I - As cláusulas regulamentares, que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente, só atingirão os 

trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. 

 

SUM-212 DESPEDIMENTO. ÔNUS DA PROVA  

O ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço e o despedimento, 

é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao 

empregado. 

7.2 - FONTES 

 
 

 

Abaixo três dispositivos de grande importância no assunto ‘fontes’ do direito do trabalho: 
 

CLT, art. 8º - As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, 

decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por eqüidade e outros princípios e normas gerais 
de direito, principalmente do direito do trabalho, e, ainda, de acordo com os usos e costumes, o direito 
comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse 

público. 

CLT, art. 8º, § 1º O direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho. 

CLT, art. 8º, § 2º Súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e 

pelos Tribunais Regionais do Trabalho não poderão restringir direitos legalmente previstos nem criar obrigações 
que não estejam previstas em lei. 
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7.3 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS DOS TRABALHADORES 
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7.4 - RELAÇÕES DE TRABALHO, EMPREGO E EMPREGADOR 

 
 

 

7.5 - GRUPO ECONÔMICO, SUCESSÃO TRABALHISTA E RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS 
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7.6 - CONTRATO DE TRABALHO 

 
 

Alguns contratos de trabalho que devem ser por escrito: emprego intermitente (art. 452-A), 
aprendizagem (art. 428) e trabalho temporário (Lei 6.019/1974, art. 11). 
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7.7 - EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 
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7.8 - AVISO PRÉVIO 
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7.9 - JORNADA DE TRABALHO  

 
 

CLT, art. 58, § 2º  O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto 
de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo 

empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador.   
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Compensação de jornada 

   

Acordo de prorrogação de jornada  Banco de horas 

   

Compensação mensal  Compensação que ultrapassa o módulo 
mensal 

   

Sua validade demanda acordo escrito ou 
tácito entre empregador e empregado  

SEMESTRAL:  
sua validade 

demanda acordo 
escrito 

 

ANUAL:  
sua validade 

demanda previsão 
em negociação 

coletiva 
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7.10 - INTERVALOS 

Jornada Intervalo intrajornada 

Igual ou inferior a 04 horas Não há obrigatoriedade de concessão de 
intervalo intrajornada 

Maior que 04 horas e igual ou inferior a 06 horas Intervalo de 15 minutos 

Superior a 06 horas Intervalo de 1 a 2 horas 

Superior a 06 horas Superior a 2 horas somente se houver acordo 
escrito ou previsão em negociação coletiva 

Superior a 06 horas 

Inferior a 1 hora, somente se:  
ü negociação coletiva (mínimo de 30 

min) ou 
ü houver autorização do MTb ou 
ü doméstico (acordo escrito) ou 
ü motorista profissional (negociação 

coletiva) 
 

CLT, art. 71, § 4º - A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e 

alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento, de natureza indenizatória, apenas do 
período suprimido, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal 

de trabalho. 
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7.11 - SALÁRIO E REMUNERAÇÃO 

REMUNERAÇÃO = SALÁRIO + GORJETAS 
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7.12 - FÉRIAS 

 
 
 

CLT, art. 134, § 2º - Aos menores de 18 (dezoito) anos e aos maiores de 50 (cinqüenta) anos de idade, as férias 

serão sempre concedidas de uma só vez.  

CLT, art. 135 - A concessão das férias será participada, por escrito, ao empregado, com antecedência de, no 
mínimo, 30 (trinta) dias. Dessa participação o interessado dará recibo.  

 
Quantidade de faltas Dias de férias 

≤ 5 faltas 30 (trinta) dias corridos 
6 ≤ faltas ≤ 14 24 (vinte e quatro) dias corridos 

15 ≤ faltas ≤ 23 18 (dezoito) dias corridos 
24 ≤ faltas ≤ 32 12 (doze) dias corridos 

> 32 faltas Perde o direito às férias 
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CLT, art. 145 - O pagamento da remuneração das férias e, se for o caso, o do abono referido no art. 143 serão 

efetuados até 2 (dois) dias antes do início do respectivo período. 

 

7.13 - PRESCRIÇÃO TRABALHISTA 
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7.14 - ATIVIDADES PERIGOSAS E INSALUBRES 
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7.15 - PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR 

 

 

Menor de 18 
anos »» Proibição de trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre   

     

Menor de 16 
anos »» Proibição de qualquer trabalho »» Exceção: aprendiz, a partir dos 

14 anos 

 

 

 

Carregamento de peso (mesmas regras para mulher):  
• 20 quilos: trabalho contínuo 
• 25 quilos: trabalho ocasional 
• Exceto se houver uso de vagonetes sobre trilhos etc 

Prescrição: contra os menores de 18 anos não corre nenhum prazo de prescrição. 

Quitação: Menor pode receber salário sem assistência. Mas, quitação das verbas rescisórias, ele 
deve ser assistido pelo responsável legal. 

Duração do trabalho: vedado prorrogar a duração normal do trabalho do menor, salvo:  

• até mais 2 horas diárias: destinadas à compensação, mediante convenção ou acordo 
coletivo;  

• por motivo de força maior: excepcionalmente, até o máximo de 12 horas, com 
acréscimo salarial, desde que o trabalho do menor seja imprescindível. 
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7.16 - PROTEÇÃO AO TRABALHO DA MULHER 

Garantia de emprego 
da gestante 

Licença-maternidade 

Desde a confirmação da gravidez até cinco 
meses após o parto. 
 
Empregada por prazo determinado tem 
direito. 
 
Adotante tem direito (Lei 13.509/17) 

Duração de 120 (cento e vinte) dias, sem prejuízo do 
emprego e do salário. 
A empregada deve, mediante atestado médico, notificar o 
seu empregador da data do início do afastamento do 
emprego, que poderá ocorrer entre o 28º (vigésimo oitavo) 
dia antes do parto e ocorrência deste. 

 
• É vedado exigir atestado ou exame para comprovação de esterilidade ou gravidez na 

admissão ou permanência no emprego. 
• É vedado proceder o empregador ou preposto a revistas íntimas nas empregadas ou 

funcionárias. 
 

 

 

           Insalubridade 

Situação 
Grau máximo Grau médio Grau mínimo 

Gestante afasta 
automaticamente 

afastamento condicionado à recomendação 
médica 

Lactante afastamento condicionado à recomendação médica 

 
CLT, art. 394-A. Sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluído o valor do adicional de insalubridade, a 

empregada deverá ser afastada de: (..) 
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7.17 - COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA 

 

7.18 - ACT E CCT 

 

Principais diferenças entre CCT e ACT 

   

Polos subjetivos pactuantes  Abrangência das normas pactuadas 

   

Na CCT, a negociação é entabulada entre 
sindicatos (o sindicato obreiro e o 

sindicato patronal); no ACT a negociação 
conta com o sindicato obreiro, mas no 
outro polo da negociação há uma (ou 

mais de uma) empresa, e não o sindicato 
patronal. 

 

Na CCT, como os sujeitos pactuantes são os sindicatos 
obreiro e patronal, as normas jurídicas por ela definidas 

abrangem toda a base territorial das categorias 
profissional e econômica representadas pelos sindicatos 
pactuantes; já o ACT terá aplicação apenas nas empresas 

que figuraram como polo subjetivo (assim, sua 
abrangência é mais restrita que a da CCT). 

 
CLT, art. 620.  As condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as 

estipuladas em convenção coletiva de trabalho. 
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NEGOCIADO PREVALECE (art. 611-A) FORA DE NEGOCIAÇÃO (art. 611-B) 

ü pactuação da jornada de trabalho (observados os 
limites constitucionais) 
ü banco de horas anual 
ü intervalo intrajornada (mínimo de 30 minutos 
para jornadas superiores a 06 horas) 
ü modalidade de registro de jornada de trabalho 
ü troca do dia de feriado 
ü prorrogação de jornada em ambientes 
insalubres, sem licença prévia do MTb 
ü teletrabalho 
ü regime de sobreaviso 
ü trabalho intermitente 
ü remuneração por produtividade, incluindo por 
desempenho individual, e gorjetas 
ü prêmios de incentivo em bens ou serviços 
ü PLR 
ü plano de cargos e identificação dos cargos que se 
enquadram como funções de confiança 
ü enquadramento do grau de insalubridade 
ü representante dos trabalhadores no local de 
trabalho 
ü adesão ao Programa Seguro-Emprego (PSE) 
ü regulamento empresarial 

ü normas de SST, incluindo NRs (mas DURAÇÃO do 
trabalho e INTERVALOS NÃO são consideradas) 
ü normas de identificação profissional, inclusive 
anotações na CTPS 
ü seguro-desemprego 
ü FGTS (valor dos depósitos e da indenização rescisória) 
ü salário mínimo 
ü 13º salário (valor nominal) 
ü adicional HE 
ü adicional noturno 
ü proteção do salário (CF, art. 7º, X) 
ü Repouso semanal remunerado (RSR) 
ü Férias (nº de dias/gozo/terço constitucional) 
ü licenças-maternidade e paternidade 
ü proteção do mercado de trabalho da mulher 
ü aviso prévio 
ü adicionais de atividades penosas, insalubres ou 
perigosas 
ü SAT, a cargo do empregador 
ü proibição de discriminação do trabalhador com 
deficiência 
ü trabalho do menor: limites de idade 
ü proteção legal de crianças e adolescentes 
ü normas especiais de proteção ao trabalho da 
mulher 
ü prescrição 
ü igualdade de direitos dos avulsos 
ü liberdade de associação profissional ou sindical 
ü direito de greve; serviços/atividades essenciais  
ü atendimento das necessidades inadiáveis da 
comunidade 
ü aposentadoria; tributos e outros créditos de 
terceiros 
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8 - DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO 

8.1 - PRINCÍPIOS DO PROCESSO DO TRABALHO 

O princípio dispositivo ou princípio da inércia, previsto no Art. 2º do NCPC, prevê a necessidade de 
provocação do Poder Judiciário para que o processo tenha início, ou seja, aquele não é iniciado de 
ofício, sem pedido da parte ou do interessado.  

A parte retira o Poder Judiciária de sua inércia através do exercício do direito de ação, que se 
realizada com a apresentação da petição inicial. Nela a parte requer ao Poder Judiciário alguma 
providência, como a condenação do réu, por exemplo. 

Como exceção do princípio dispositivo, temos o princípio inquisitivo, que possui forte incidência no 
processo do trabalho, em especial no que toca ao início do processo de execução, que, a teor do art. 
878 da CLT, pode ser iniciado de ofício pelo Juiz. Trata-se do início ex officio pelo Magistrado da 
execução definitiva, ou seja, após o trânsito em julgado da sentença trabalhista.  

REFORMA TRABALHISTA: O art. 878 da CLT passou por 
modificação, de forma a restringir a aplicação do princípio 
inquisitivo. Agora, a execução somente poderá ser iniciada de 
ofício quando a parte estiver exercendo o jus postulandi, ou seja, 
estiver sem Advogado. Vejamos o novo dispositivo: 
 
“Art. 878. A execução será promovida pelas partes, permitida a 
execução de ofício pelo juiz ou pelo Presidente do Tribunal apenas 
nos casos em que as partes não estiverem representadas por 
advogado”.  

Muito cuidado, pois a execução provisória não pode ser iniciada de ofício, dependendo sempre do 
pedido da parte exequente, conforme art. 520 do NCPC. A parte é que sabe se requererá ou não a 
execução provisória da sentença que o beneficia, mas que ainda é o objeto de recurso.  

Ainda como influência do princípio inquisitivo, podemos destacar os artigos 39 e 765 da CLT, que 
preveem, respectivamente, a possibilidade de um processo administrativo do Ministério do Trabalho 
ser remetido à Justiça do Trabalho para ser buscado o reconhecimento do vínculo de emprego, sem 
necessidade de ajuizamento formal de uma ação trabalhista, bem como a possibilidade do 
Magistrado determinar a produção da prova que entender necessária para o descobrimento da 
verdade, mesmo que sem requerimento das partes.  

Assim, em relação ao último tópico, sobre a produção das provas, previsto no art. 765 da CLT, 
destaca-se que o Magistrado pode exercer os seus poderes instrutórios, determinando a produção 
de qualquer meio de prova, mesmo sem requerimento das partes, como a oitiva de uma 
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testemunha, a realização de uma perícia ou de inspeção judicial. Vejam que a liberdade para 
determinar a produção da prova não lhe retira a necessidade de fundamentar o ato, principalmente 
quando a situação é oposta, ou seja, as partes requerem a produção da prova e o Juiz a indefere. 
Neste caso, o ato tem que ser muito bem fundamentado, sob pena de caracterizar-se a violação ao 
direito de defesa. 

REFORMA TRABALHISTA: A reforma trabalhista reforça os 
poderes instrutórios do Juiz na medida em que permite que a 
ordem de produção das provas em audiência seja modificada, de 
maneira a facilitar a prática de atos processuais. Pode o Juiz, por 
exemplo, ouvir as partes e testemunhas presentes para depois 
realizar a prova pericial, dispensando-se nova data para 
continuação da audiência. Vejamos o novo dispositivo: 
 
“Art. 775, §2º. Ao juízo incumbe dilatar os prazos processuais e 
alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os 
às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade 
à tutela do direito”.  

Sobre o princípio da identidade física do juiz, até a entrada em vigor do NCPC era aplicável ao 
processo do trabalho. Ocorre que o Novo Código de Processo Civil não faz menção alguma ao 
princípio, que deixou de existir no sistema processual civil e, por consequência, no trabalhista. Assim, 
pode ser que a audiência seja realizada por um Juiz e outro profira a sentença, sem qualquer 
nulidade ou irregularidade.  

Já o princípio da concentração dos atos processuais está ligado à realização desses atos em audiência 
una, conforme o art. 849 da CLT. São fases da audiência: pregão, 1ª tentativa de conciliação, defesa 
do reclamado, instrução, razões finais, 2ª tentativa de conciliação e sentença.  

Os atos acima elencados demonstram uma “rotina” que deve ocorrer nas audiências trabalhistas: 
primeiro o Juiz deve chamar as partes (pregão), perguntar se há acordo entre as mesmas (1ª 
tentativa obrigatória de acordo), verificar se o reclamado apresentará defesa, produzir as provas 
necessárias, ouvir as partes (razões finais), tentar o acordo novamente (2ª tentativa obrigatória de 
acordo) e decidir (proferir sentença). 

O referido art. 849 da CLT prevê que no processo do trabalho será aplicada a regra da audiência una, 
que servirá para conciliação, instrução e julgamento. Excepcionalmente será admitido o 
fracionamento do ato, como na hipótese de ausência justificada das partes, ausência de 
testemunhas, necessidade de produção de prova pericial, etc.  

No dia-a-dia pode ser realmente necessário o fracionamento descrito acima, como por exemplo, 
quando o Juiz verificar a necessidade de realização de prova pericial, hipótese em que o Magistrado 
irá deferir a produção da prova, nomear o perito e conceder ao mesmo um prazo para a entrega do 
laudo pericial, designando nova data para audiência após aquela entrega.  
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Em relação aos momentos de conciliação, é sempre importante mencionar que se tratam de 
momentos obrigatórios, ou seja, a ausência deles importa em nulidade processual. O processo pode 
ser anulado, retornando à Vara do Trabalho, caso não seja tentado o acordo entre as partes.  

Doutrina e jurisprudência afirmam que a nulidade será verificada quando não for realizada a 2ª 
tentativa de conciliação, ou seja, a falta da 1º tentativa não acarretaria nulidade ao processo, já que 
eventual acordo ao final da audiência evitaria a ocorrência de prejuízo e, por consequência, o vício 
processual. 

Os momentos de tentativa de conciliação estão previstos nos artigos 846 e 850 da CLT, que 
respectivamente afirmam que o Juiz deverá buscar a conciliação no início da audiência (após o 
pregão e antes da defesa), bem como ao final do ato, após as razões finais das partes.  

Apresentada a proposta de conciliação, deverá o Juiz analisá-la, e caso a aceite, homologar o ato e 
extinguir o processo com resolução do mérito. Não sendo homologado, deverá o processo 
prosseguir normalmente. O Juiz possui a possibilidade de homologar ou não o acordo apresentado, 
já que a jurisprudência do TST é no sentido de que o Juiz não é obrigado a homologar acordo, que é 
sua faculdade, nos termos da Súmula n. 418 do TST. 

Pode ser que o Juiz verifique que o acordo é, na verdade, uma verdadeira renúncia do trabalhar, que 
está “abrindo mão” de praticamente todos os seus direitos, aceitando receber quantia ínfima em 
decorrência de sua fragilidade financeira. Na hipótese, prevê o TST que o Juiz não precisa homologar 
o acordo.  

Homologado o acordo, o Juiz profere uma sentença de extinção com resolução do mérito, que 
transitará em julgado naquela ocasião, com a impossibilidade de ser interposto recurso pelas partes, 
que somente poderão desconstituir a decisão por ação rescisória, conforme a Súmula n. 259 
do TST. A União poderá interpor o recurso ordinário da sentença homologatória de acordo, caso 
entenda que o seu crédito previdenciário está sendo prejudicado. 

Na hipótese, pode ser que o acordo tenha sido realizado para lesar os cofres públicos, com a negativa 
de pagamento de contribuição previdenciária, com a inclusão, por exemplo, de um pagamento à 
título de dano moral, sobre o qual não incide INSS, sendo que não há discussão no processo sobre a 
ocorrência daquele tipo de dano. É nessa situação que a União poderá interpor recurso pois o acordo 
é uma fraude jurídica.  

 Em relação à conciliação no processo do trabalho, temos uma novidade com a reforma trabalhista, 
criada pela Lei 13.467/17, que é a homologação de acordo extrajudicial, o que não era aceito pela 
Justiça do Trabalho. A partir de novembro de 2017, as partes poderão levar seus acordos para 
homologação nas Varas do Trabalho, por meio de petição conjunta, com assinatura dos Advogados 
das partes, que precisam ser diferentes. Além disso, não cabe o jus postulandi na hipótese. É 
necessária a representação por Advogado, podendo ser do sindicato, caso queiram as partes.  

No procedimento criado pelo art. 855-B e seguintes da CLT, o Juiz analisará o acordo no prazo de 15 
dias, podendo designar audiência ou proferir sentença homologando o acordo. O fato de ter sido 
protocolada a petição com o pedido de homologação não retira a obrigação das verbas rescisórias 
serem pagas no prazo do art. 477 da CLT, incidindo a multa do §8º caso não sejam pagas aquelas. 
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Além disso, a apresentação da petição do acordo suspende o prazo prescricional, que volta a correr 
caso não seja homologado o acordo, no dia útil seguinte ao transido em julgado daquela decisão. 

Já no tocante ao princípio da oralidade, vale a pena destacar que a reclamação trabalhista pode ser 
verbal, conforme preconiza o art. 840 da CLT. Conforme disciplina o art. 786 da CLT, a inicial será 
distribuída antes da sua redução a termo. Após a distribuição, o reclamante tem 5 dias para 
apresentar-se à Vara do Trabalho para a redução a termo da reclamação trabalhista. Não 
comparecendo sem justo motivo, sofrerá a pena de perempção, nos termos do art. 731 da CLT, 
ficando seis meses sem poder ajuizar novamente a ação.  

Esse procedimento do art. 786 da CLT é muito importante pois bastante cobrado pelas bancas 
examinadoras. Deve-se lembrar que a parte possui 5 (cinco) dias para comparecer à Vara do 
Trabalho para redução à termo da reclamação trabalhista e que a ausência injustificada importará 
em perempção, mesmo que uma única vez, conforme art. 731 da CLT. 

Contudo, também existe uma segunda hipótese de perempção trabalhista, prevista no art. 732 da 
CLT, que é decorrência da ausência injustificada à audiência por duas vezes, gerando a extinção dos 
processos sem resolução do mérito. Um exemplo simplifica o entendimento da matéria: imagina 
que Zé ajuizou a ação nº 1 e faltou à audiência, gerando o seu arquivamento (extinção sem resolução 
do mérito). O mesmo Zé ajuizou a mesma ação pela segunda vez, ação agora nº 2, faltando 
novamente à audiência, acarretando também o arquivamento da 2ª ação. Na hipótese haverá a 
perempção, que impedirá o reajuizamento da ação pela 3ª vez por seis meses.  

Também relacionada à oralidade, temos a defesa, que no processo do trabalho é realizada em 20 
minutos, na própria audiência, sendo possível, a partir de novembro/2017, a apresentação por 
escrito, na medida em que a reforma trabalhista passou a prever tal possibilidade. A inclusão do § 
único no art. 847 da CLT possibilita a defesa escrita, que será apresentada por meio do sistema do 
processo judicial eletrônico. 

REFORMA TRABALHISTA: Apesar da defesa no processo do 
trabalho sempre ter sido apresentada por escrito, não havia tal 
autorização na lei, razão pela qual as bancas sempre afirmavam 
que a defesa era oral, em até 20 minutos. A partir da reforma 
trabalhista, as duas formas serão possíveis.   

Também as razões finais são orais, em 10 minutos para cada parte, conforme o art. 850 da CLT. 
Também chamadas de alegações finais, constitui-se no último momento de que dispõem as partes 
para demonstrar ao Juiz que os seus pedidos devem ser aceitos. 

Não há na CLT a previsão de conversão das alegações finais em memoriais escritos, apesar disto 
ocorrer no dia-a-dia da Justiça do Trabalho, principalmente nos processos mais complexos, em que 
o Juiz concede um prazo razoável para a apresentação dos memoriais (alegações finais escritas). 

 

Também como incidência do princípio da oralidade, temos o “protesto em audiência”, que é a forma 
de demonstração do inconformismo da parte com uma decisão proferida em audiência. Digamos 
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que o Juiz tenha indeferido a oitiva das testemunhas do reclamante, retirando desse a possibilidade 
de produzir a prova. Diante de tal decisão, poderá o Reclamante apresentar o seu protesto, 
demonstrando que discorda da decisão e que precisa daquela prova. O protesto consistirá na 
inclusão, na ata de audiência, da informação de que a parte protestou. Apenas isso!!! A utilidade de 
tal ato consiste na possibilidade de ser alegado o cerceamento do direito de defesa em eventual 
recurso que venha a ser interposto. 

Vejam que o protesto em audiência serve para evitar a ocorrência da preclusão sobre a matéria 
decidida, já que a preclusão é entendida como a “perda da possibilidade de praticar um ato 
processual”.  

O princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias encontra-se previsto no art. 
893, § 1º, da CLT, bem como na Súmula n. 214 do TST, muitas vezes cobrada em concursos de 
diversas bancas. A regra é a impossibilidade de interposição de recurso de imediato, para garantir a 
celeridade processual. 

Sendo proferida decisão interlocutória, deverá a parte prejudicada aguardar ser proferida a decisão 
final (sentença, por exemplo), para dessa última interpor o recurso cabível (recurso ordinário, no 
exemplo). Contudo, há 3 exceções previstas na Súmula n. 214 do TST, em que é possível a 
interposição de recurso contra decisões interlocutórias, a saber: 1. Decisão do TRT contrária a 
Súmula do TST; 2. decisão passível de recurso para o próprio tribunal; 3. decisão que reconhece a 
incompetência relativa, com remessa dos autos para Vara do trabalho vinculada a TRT diverso. 

Quanto a esta última hipótese — decisão que reconhece a incompetência relativa e determina a 
remessa dos autos para Vara do Trabalho vinculada a outro TRT —, importante frisar que São Paulo 
é o único Estado com dois TRTs (2ª e 15ª Região). Assim, pode ser que a ação tenha sido remetida 
de São Paulo, Capital, para Campinas e caiba recurso, pois aquelas cidades, apesar de estarem no 
mesmo Estado, estão vinculadas a TRTs diversos. 

O jus postulandi mostra-se sempre como um tema importante dentro do processo do trabalho, 
previsto no art. 791 da CLT, que permite o ajuizamento e acompanhamento da ação sem que a parte 
esteja representada por Advogado. Em suma, o jus postulandi é a desnecessidade de Advogado na 
Justiça do Trabalho. Trata-se da regra geral.  

O instituto é importante em decorrência da restrição sofrida por meio da Súmula n. 425 do 
TST, que, apesar de reafirmar a utilização do instituto, ainda previu uma restrição, ao dizer que não 
se aplicam aos mandados de segurança ações rescisórias, ações cautelares e recursos para o TST. 

Em relação ao último – recursos dirigidos ao TST – muito cuidado porque as bancas podem trocar 
TST por TRT, sendo que os recursos dirigidos ao último podem ser interpostos sem Advogado, pela 
parte que se vale do jus postulandi.  
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REFORMA TRABALHISTA: Uma nova exceção ao jus postulando 
foi incluído pela reforma trabalhista, em relação ao procedimento 
de homologação de acordo judicial, previsto no art. 855-B da CLT. 
Nesse procedimento, em que as partes apresentam um acordo 
para ser homologado, deve haver a representação obrigatório por 
Advogado, sendo que cada parte deve possuir o seu próprio 
Advogado, não podendo ser comum. Vejamos o novo dispositivo: 
 
“Art. 855-B. O processo de homologação de acordo extrajudicial 
terá início por petição conjunta, sendo obrigatória a 
representação das partes por advogado. § 1º As partes não 
poderão ser representadas por advogado comum. § 2º Faculta-se 
ao trabalhador ser assistido pelo advogado do sindicato de sua 
categoria”.  

 Vamos ao princípio da proteção, que se desdobra em vários aspectos: o primeiro trata do 
pagamento das custas ao final, conforme art. 789, §1º, da CLT. Não há, portanto, pagamento de 
custas prévias, sendo ilegal, por exemplo, a cobrança de honorários periciais prévios, nos termos da 
OJ 98 da SDI-2 do TST.  

REFORMA TRABALHISTA: O legislador reconheceu 
expressamente a impossibilidade de cobrança de honorários 
periciais prévios, ao incluir o art. 790-B, §3º da CLT, com a 
seguinte redação: 
 
“§ 3º O juízo não poderá exigir adiantamento de valores para 
realização de perícias”.  

Ainda em relação à proteção, merece análise o art. 844 da CLT, que trata das consequências da 
ausência das partes em audiência, pois há um tratamento totalmente diferenciado entre reclamante 
(geralmente o empregado) e reclamado (geralmente o empregador). Caso o reclamante não 
compareça à audiência, o processo por ele ajuizado será arquivado, ou seja, extinto sem resolução 
do mérito (o que não impede o reajuizamento). Caso o reclamado falte, será decretada a revelia, 
que traz por consequência a presunção de veracidade dos fatos que foram narrados na petição 
inicial, o que gera, na maioria das vezes, a condenação do réu. Vejam que há um tratamento 
totalmente diferenciado, que protege o reclamante e prejudica o reclamado, verificando-se um 
tratamento desigual para aqueles que são desiguais.  
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REFORMA TRABALHISTA: Em relação à ausência do reclamante à 
audiência, a Lei 13.467/17 trouxe uma importante inovação no 
tocante a condenação daquele ao pagamento das custas 
processuais. Mesmo que beneficiário da justiça gratuita, haverá a 
condenação ao pagamento das custas no valor de 2% do valor da 
causa, salvo se comprovar, no prazo de 15 dias, que a ausência 
ocorreu por motivo justificado.  

 Em relação a revelia, a reforma trabalhista trouxe importantes novidades, como por exemplo, as 
hipóteses em que a revelia não acarretará a presunção de veracidade dos fatos afirmados. Segundo 
disposição contida no novo art. 844, §4º da CLT, “A revelia não produz o efeito mencionado no caput 
deste artigo se: I – havendo pluralidade de reclamados, algum deles contestar a ação; II – o litígio 
versar sobre direitos indisponíveis; III – a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento 
que a lei considere indispensável à prova do ato; IV – as alegações de fato formuladas pelo 
reclamante forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos”.  

Destaque também para o novo §5º do mesmo artigo, que diz que serão aceitos a contestação e os 
documentos apresentados pelo Advogado presente à audiência, quando ausente o reclamado.  

Já o princípio da estabilidade ou inalterabilidade da demanda, é extremamente importante para as 
provas, pois analisa a possibilidade ou não de aditamento (modificação) da petição inicial depois de 
ajuizada a ação. Aplica-se o art. 329 do NCPC ao processo do trabalho, com as devidas adaptações 
necessárias em virtude das peculiaridades do procedimento trabalhista. De acordo com o princípio, 
o aditamento da petição inicial pode ser realizado, sem necessidade de consentimento do 
reclamado, até a apresentação da defesa. Tendo sido apresentada a defesa, o aditamento somente 
é possível com o consentimento do reclamado. Por fim, iniciada a instrução (produção de provas), 
não mais será possível o aditamento. 

Atenção: na última etapa – iniciada a instrução – não é mais possível a modificação (aditamento) em 
qualquer situação. Não pode modificar mesmo que a outra parte consinta, o Juiz autorize, o Papa 
permita, etc. Não pode e acabou!!! 

8.2 - JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIA 

Primeiro temos que lembrar que os critérios de competência são classificados em absolutos e 
relativos, a depender do interesse que está relacionado aos mesmos. Quando o legislador cria um 
critério de competência levando-se em consideração o interesse do Estado, classifica-se o mesmo 
como absoluto, a exemplo do critério material. Quando o interesse e das partes, classifica-se o 
mesmo como relativo, a exemplo do critério territorial. 

 Várias são as diferenças entre os critérios: nos critérios absolutos, o Juiz pode reconhecer de ofício 
eventual equívoco, não havendo preclusão, podendo o reconhecimento ocorrer em qualquer tempo 
e grau de jurisdição. Já nos critérios relativos, somente a parte pode alegar o equívoco em relação 
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ao critério, devendo a alegação ocorrer em um determinado momento do processo, que é o prazo 
de defesa, sob pena de preclusão, não cabendo a possibilidade de alegação posterior. 
 

8.3 - COMPETÊNCIA MATERIAL 

Analisando-se o art. 114 da CF/88, que trata da competência material da Justiça do Trabalho, surge 
a ideia de explicitar a intenção do legislador de alargar a competência trabalhista para todas as ações 
que envolvessem relação de trabalho. Contudo, apesar de ter sido essa a intenção do legislador, o 
STF excluiu da apreciação dos Juízes Trabalhistas as demandas envolvendo servidores estatutários, 
conforme decisão proferida na ADI n. 3.395-6.  

Caso o servidor estatutário esteja vinculado à União, deverá ajuizar a ação na Justiça Comum 
Federal. Sendo servidor estatutário de Estado ou Município, a justiça competente será a comum 
estadual (Vara da Fazenda Pública Estadual ou Municipal, a depender da organização judiciária).  

Além disso, também decidiu a jurisprudência que a ação em que profissional liberal cobra honorários 
de cliente é da competência da Justiça Comum, conforme a Súmula n. 363 do STJ. 

Também não possui competência criminal a Justiça do Trabalho, conforme decisão na ADI n. 3.684 
do STF. 

É muito importante destacar ainda as duas Súmulas Vinculantes do STF em matéria de competência 
da Justiça do Trabalho. A Súmula Vinculante n. 22 do STF trata da competência para análise das 
demandas envolvendo acidentes de trabalho nas ações movidas pelo empregado em face do 
empregador. Essas ações, que antes eram da competência da Justiça Comum e com a EC n. 45/2004 
passaram à Justiça do Trabalho, foram remetidas para a Justiça Especializada, de acordo com o 
entendimento da Súmula Vinculante n. 22 do STF: as que já tinham sentença continuaram na Justiça 
Comum; as que ainda não estavam sentenciadas foram remetidas para a Justiça do Trabalho. 

Já a Súmula Vinculante n. 23 do STF diz que as ações possessórias, quando relacionadas ao vínculo 
de emprego, também são da competência da Justiça do Trabalho. Assim, uma ação de reintegração 
de posse em decorrência do exercício do direito de greve será analisada pela Justiça Especializada.  

Sobre os conflitos de competência, vale a pena destacar a Súmula n. 420 do TST, que diz inexistir 
conflito entre Vara do Trabalho e Tribunal Regional do Trabalho a ele vinculado. Assim, não há 
conflito entre Vara do Trabalho de Vitória/ES e Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo. 

As demandas envolvendo o respeito às normas de saúde e medicina do trabalho cabem à Justiça do 
Trabalho, conforme a Súmula n. 736 do STF. 

As contribuições previdenciárias incidentes sobre a condenação da Justiça do Trabalho também 
cabem à Especializada, conforme o art. 114, VIII, da CF/88, bem como o art. 876 da CLT. Ocorre que 
a Súmula Vinculante nº 53 do STF e a Súmula nº 368 do TST afirmam que as contribuições incidentes 
sobre o período de trabalho reconhecido em Juízo, não são da competência da Justiça do Trabalho, 
ou seja, se o trabalhador laborou sem CTPS assinada e conseguiu o reconhecimento do vínculo em 
juízo, as contribuições que deveriam ter sido pagas naquele período não serão executadas na justiça 
especializada.  
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A Súmula nº 454 do TST, criada em maio de 2014, diz ser da competência material da Justiça do 
Trabalho a execução, de ofício, da contribuição referente ao Seguro de Acidente de Trabalho (SAT), 
por ter natureza de contribuição para a seguridade social, destinando-se ao financiamento de 
benefícios relativos à incapacidade do empregado decorrente de infortúnio no trabalho.  

O inciso III do art. 114 da CF/88 diz que as ações sobre representação sindical são da competência 
da justiça do trabalho, independentemente de serem ajuizadas por sindicatos, empregados, 
empregadores, etc. Em suma, não importa quem ajuizou a ação e quem é o réu. O que importa aqui 
é a matéria, o que está sendo discutido nos autos, que deve ser relacionado à representação sindical. 
Não caia na pegadinha que afirma que “as ações ajuizadas entre sindicatos são da competência da 
Justiça do Trabalho”, pois tal afirmação é genérica demais e está errada.  

Uma das alterações realizadas na jurisprudência do TST em 2015, sobre o tema competência 
material, pode ser vislumbrada na Súmula nº 392 do TST, que trata das ações em que se pedem 
danos morais e materiais vinculadas à relação de trabalho. A alteração promovida pelo TST foi no 
sentido de deixar claro que a competência persiste mesmo que a ação seja ajuizada por sucessores 
e dependentes. Infelizmente, caso ocorra o óbito do empregado, os sucessores e dependentes 
poderão ajuizar ação pedindo danos morais e materiais na Justiça do Trabalho. 

Outro ponto importante sobre competência material, muito cobrado nas provas de concursos, é o 
inciso VII do art. 114 da CF/88, que trata das ações sobre penalidades impostas pelos órgãos de 
fiscalização das relações de trabalho. Se, por exemplo, o MTPS – Ministério do Trabalho e 
Previdência Social – fiscaliza ou autua a sua empresa ilegalmente, eventual ação ajuizada para 
discutir e desconstruir a autuação será da competência da Justiça do Trabalho.  

 Duas outras súmulas importantes sobre competência material: Súmula nº 300 do TST, diz que 
compete à justiça do trabalho as ações sobre indenização decorrente da não inscrição no PIS, e a 
Súmula nº 389 do TST que trata da indenização decorrente da não concessão do seguro desemprego 
por culpa do empregador, que também deverá ser pleiteada na justiça especializada.  

A última informação sobre competência material da Justiça do Trabalho foi implementada pela Lei 
13.467/17, ou seja, a reforma trabalhista, que incluiu a alínea “f” no art. 652 da CLT, afirmando caber 
àquela Justiça “decidir quanto à homologação de acordo extrajudicial em matéria de competência 
da Justiça do Trabalho”. 

 

8.4 - COMPETÊNCIA TERRITORIAL 

A primeira informação a ser lembrada é a regra geral do art. 651 da CLT acerca do lugar para o 
ajuizamento da ação trabalhista. A regra é o local da prestação dos serviços, independentemente do 
local da contratação. Diferentemente do CPC, não há relevância o local da contratação ou domicílio, 
em um primeiro momento. 

Se houve transferência, a regra passa a ser o último local da prestação dos serviços. Assim, se 
trabalhei em Vitória, São Paulo, Rio de Janeiro e, por fim, fui transferido para Belo Horizonte, nesta 
última cidade é que deverei ajuizar a ação trabalhista.  
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Por tratar-se de competência territorial, portanto relativa, não pode o Magistrado reconhecer a 
incompetência de ofício, conforme a Súmula n. 33 do STJ. Assim, por mais errado que esteja o local 
do ajuizamento da ação, não poderá o Juiz reconhecer o erro e remeter o processo para o local 
correto. Para isso, dependerá obrigatoriamente de provocação da parte.  

Somente se o réu alegar a incompetência, no prazo de defesa, é que tal vício poderá ser reconhecido. 
Logo, se ajuizei a ação em Vitória/ES quando deveria ajuizar em São Paulo/SP, o Juiz de Vitória não 
poderá remeter a ação para São Paulo. Deverá aguardar a defesa do reclamado e a alegação de 
incompetência territorial.  

Caso não haja a alegação de incompetência pelo reclamado, o local que era incompetente passará 
a competente, pois ocorrerá a prorrogação da competência. A partir deste momento, não poderá 
mais ser alegada a incompetência, permanecendo o processo naquela Vara até o seu final. 

Outra regra importante sobre competência territorial consta no §1º do art. 651 da CLT. Se o 
empregado for agente ou viajante comercial, a ação será ajuizada no local em que há sede ou filial 
e a estas está subordinado o empregado. Se não houver subordinação, poderá ser ajuizada no 
domicílio do empregado ou na localidade mais próxima.  

As regras do art. 651 da CLT também se aplicam se o empregado, brasileiro, prestar serviços no 
exterior, conforme o § 2º desse dispositivo legal. 

Nos termos do § 3º do art. 651 da CLT, se forem vários os locais de prestação dos serviços, por ser o 
empregador móvel, como ocorre no circo, poderá o empregado mover ação no local da contratação 
ou da prestação dos serviços, à sua livre-escolha. 

Não se admite no processo do trabalho o foro de eleição, isto é, a escolha no contrato – Art. 63 do 
NCPC -  do local do ajuizamento da ação. Assim, se em um contrato for incluída a cláusula prevendo 
o local do ajuizamento da ação, sendo diverso do local da prestação dos serviços, tal cláusula será 
nula, já que criada para dificultar ou impedir o ajuizamento da ação, ou seja, dificultar o acesso à 
justiça. A Instrução Normativa nº 39/16 do TST confirma o entendimento acima, estando de acordo 
com o princípio da proteção. 
 

8.5 - PARTES E PROCURADORES 

A capacidade processual plena ocorre aos 18 anos, conforme art. 402 da CLT, o que significa dizer 
que a pessoa pode realizar todos os atos processuais sem assistência ou representação. Antes de tal 
idade, apesar de ser possível o trabalho na qualidade de emprego, conforme art. 7º da CF/88 (a 
partir dos 16 anos ou 14 anos, na qualidade de aprendiz), o ajuizamento da ação dependerá da 
assistência dos representantes legais.  

Sobre a incapacidade processual, importante destacar o art. 793 da CLT que prevê o ajuizamento da 
ação para os incapazes pelos representantes, Ministério Público e Sindicatos.  

A capacidade postulatória, conforme art. 133 da CF/88, é inerente ao Advogado, já que por meio 
dele as partes tem suas pretensões analisadas pelo Poder Judiciário. Ocorre que a regra possui 
exceções. Apesar do Advogado ser indispensável à administração da justiça, em algumas situações 
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o profissional é dispensado. Uma das situações excepcionais é o processo do trabalho, pois as partes 
possuem o jus postulandi, que é o direito de postular em juízo sozinhas, acompanhando as ações 
até o final, conforme o art. 791 da CLT. 

Em 2011 o TST restringiu o jus postulandi ao criar a Súmula nº 425 do TST, afirmando que no 
mandado de segurança, na ação rescisória, na ação cautelar e nos recursos para 
o TST, é indispensável a presença do Advogado, ou seja, tais medidas não podem ser apresentadas 
sem assinatura de um Advogado. A parte até pode ajuizar uma ação trabalhista e recorrer ao TRT 
sem Advogado, mas querendo recorrer ao TST, terá que contratar um Advogado.  

 A reforma trabalhista trouxe mais uma exceção ao jus postulandi, quando trata da homologação de 
acordo extrajudicial no art. 855-B da CLT, exigindo que as partes estejam representados por 
Advogados diferentes. Não se permite que o mesmo Advogado represente as duas partes !!! 

Nos dissídios coletivos a assistência por Advogado é facultativa, conforme art. 791 da CLT. 

 O benefício da justiça gratuita, previsto no art. 790, § 3º, da CLT, pode ser concedido a requerimento 
da parte, que demonstrará situação de hipossuficiência, podendo ser deferido de ofício pelo 
Magistrado, a qualquer tempo e grau de jurisdição. A hipossuficiente financeira é presumida para 
aqueles que recebem até 40% do limite dos benefícios da previdência social, bem como aqueles que 
comprovarem insuficiência de recursos para pagamento das custas do processo, conforme §4º do 
art. 790 da CLT. 

REFORMA TRABALHISTA: Uma importante modificação pode ser 
percebida no art. 790, §3º da CLT em relação à presunção de 
pobreza. A redação antiga falava em “dois salários mínimos”, 
enquanto que a nova redação fala em “40% do limite máximo dos 
benefícios do RGPS (Regime Geral de Previdência Social – INSS). 

No processo do trabalho, admite-se o mandato tácito ou apud acta, que decorre da presença do 
Advogado em audiência, e a inserção de seu nome na ata de audiência, conforme o art. 791, § 3º, 
da CLT. Dispensa-se, portanto, o mandato expresso, ou seja, o documento procuração. O Advogado 
com mandato tácito pode recorrer, conforme a Súmula n. 383 do TST, alterada em 2016 e que gerou 
o cancelamento da Súmula nº 164 do TST sem, contudo, alterar o entendimento da matéria. Apesar 
do Advogado portador do mandato tácito poder recorrer, não pode substabelecer, de acordo com a 
OJ n. 200 da SDI-1 do TST. 

 O sistema de condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência foi totalmente 
alterado pela reforma trabalhista (Lei 13.467/17), já que passamos do sistema da “assistência 
judiciária gratuita” para o sistema da “mera sucumbência”, igual ao do CPC, mas com pequenas 
diferenças, como no percentual.  

 A Súmula nº 219 do TST, que sempre tratou do tema, deve ser modificada/cancelada pelo TST, por 
ter perdido totalmente a sua razão, estando o instituto agora regulamentado pelo art. 791-A da CLT. 
A partir de novembro de 2017, os honorários de sucumbência serão devidos aos Advogados 
Particulares, o que não ocorreria antes, já que apenas os sindicatos percebiam a verba sucumbencial. 
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 O percentual a constar na condenação será fixado entre 5% e 15% do valor da liquidação, do 
proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa. Em comparação com o processo civil, o 
percentual é inferior, na medida em que o CPC prevê a condenação em até 20%. A condenação 
também ocorrerá nas ações contra a Fazenda Pública e quando a parte estiver assistida ou 
substituída pelo sindicato da categoria.  

 Na fixação do percentual dos honorários, o Juiz atenderá aos ditamos do art. 791-A, §2º da CLT, que 
são: grau de zelo do Advogado, lugar da prestação dos serviços, natureza e importância da causa, 
trabalho realizado pelo Advogado e o tempo exigido para o seu serviço.  

 Ainda em relação às novas regras dos honorários advocatícios de sucumbência, destaque para o §3º 
do art. 791-A da CLT, que trata da procedência parcial e a fixação daqueles. Se houver sucumbência 
recíproca (condenação, por exemplo, ao pagamento de R$40.000,00 quando o pedido é de 
R$70.000,00), os honorários advocatícios serão fixados reciprocamente – para as duas partes – 
sendo vedada a compensação entre eles, por serem valores devidos aos Advogados e não às partes. 
Os honorários também serão fixados na reconvenção, por possuir natureza jurídica de ação. 

Por fim, o §4º do art. 791-A da CLT permite a condenação ao pagamento dos honorários ao 
beneficiário da Justiça Gratuita, que se não conseguir créditos capazes de pagar a quantia, terá a 
mesma suspensa até cessar a situação de miserabilidade, o que deve ocorrer dentro do prazo de 2 
anos a contar do trânsito em julgado. Caso persista tal situação de miserabilidade, a 
responsabilidade se extinguirá e o valor não mais será devido.  

 O art. 138 do CPC/15 traz a figura do amicus curiae, que é traduzido como “amigo da corte” e 
participa do processo auxiliando o Juiz na tomada de sua decisão, por trazer elementos 
técnicos/científicos para o processo em curso. 

 O legislador previu que o amicus atuará nos processos em que a matéria seja relevante ou quando 
o tema for muito específico (técnico) ou, ainda, quando houver grande repercussão social.  

 O amicus curiae pode surgir no processo em todas as instâncias e espécies de processos, 
requerendo o seu ingresso ou por solicitação judicial, no prazo de 15 dias a contar da intimação. O 
ingresso do amicus não modifica a competência já estabelecida para a ação. 

 É o Juiz (no primeiro grau de jurisdição) ou o Relator (nos tribunais) que determinará os poderes do 
amicus, sendo certo que o mesmo não pode recorrer, a não ser se o recurso for de embargos de 
declaração, bem como no incidente de resolução de demandas repetitivas. 

Em relação ao comparecimento das partes em audiência, o art. 843 da CLT afirma que deve ser 
pessoal, sendo que a ausência do autor importa em arquivamento do feito e a ausência do réu, 
em revelia. O réu poderá ser representado por preposto, que não precisará mais ser empregado, 
nos termos do art. 843, §3º da CLT, o que deve determinar a modificação/cancelamento da Súmula 
nº 377 do TST.  

REFORMA TRABALHISTA: A partir de novembro de 2017, não 
precisará o preposto ser empregado, devendo possuir tão 
somente conhecimento dos fatos.  
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Não há previsão legal para atraso das partes na audiência, ou seja, não há tolerância em relação ao 
horário do ato. Se a audiência está marcada para as 9h e no horário tem início, deverão as partes 
estar presentes naquele horário, sob pena de aplicação das penalidades previstas no art. 844 da CLT: 
arquivamento (reclamante) e revelia (reclamado).  

O Juiz pode chegar atrasado em até 15 minutos, conforme art. 815 da CLT, mas as partes não 
possuem o mesmo tratamento, por falta de precisão legal. Caso o Juiz se atrase por mais de 15 
minutos, poderá a parte retirar-se, requerendo certidão, para que não sofra qualquer penalidade. 
Ocorre que há uma situação em que não se aplica o art. 815 da CLT, que é aquela em que o atraso 
da audiência decorre da realização de outro ato processual pelo Juiz. Assim, se a audiência de 9h 
ainda não começou apesar de já serem 11h, por estar sendo realizada a audiência das 10h, não 
poderá a parte se retirar.  

Por fim, eventual falta das partes à audiência pode ser justificada por atestado médico, mas não 
pode qualquer doença atestada, já que a Súmula nº 122 do TST diz que o atestado deve demonstrar 
a impossibilidade de locomoção. Na hipótese, o Juiz deverá redesignar a audiência. Caso não seja 
apresentada justificativa, serão aplicadas as consequências do art. 844 da CLT: arquivamento 
(ausência do autor), revelia (ausência do réu) e arquivamento (ausência de ambos). 

 A litigância de má-fé foi incluída expressamente na CLT, com o nome “responsabilidade por dano 
processual”, nos artigos 793-A a D. As disposições são praticamente idênticas àquelas existentes no 
CPC.  

REFORMA TRABALHISTA: A CLT prevê que hipóteses o 
reclamante, reclamado ou interveniente são considerados como 
litigantes de má-fé, considerando desde logo que condutas não 
são permitidas, como “alterar a verdade dos fatos”, dentre 
outras.  

As condutas que caracterizam a má-fé constam no art. 793-B, sendo: I – deduzir pretensão ou defesa 
contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II – alterar a verdade dos fatos; III – usar do 
processo para conseguir objetivo ilegal; IV – opuser resistência injustificada ao andamento do 
processo; V – proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI – provocar 
incidente manifestamente infundado; VII – interpuser recurso com intuito manifestamente 
protelatório.  

A condenação ao pagamento da litigância de má-fé pode ser imposta de ofício ou a requerimento 
da parte, conforme art. 793-C da CLT, englobando: a) multa, entre 1% e 10% do valor corrigido da 
causa; b) indenização pelos prejuízos que a parte contrária sofreu; c) honorários advocatícios; d) 
despesas que a parte efetuou. 

A condenação ao pagamento das penas previstas na CLT pode ser imposta na hipótese de 
litisconsórcio, sendo proporcional ao interesse na causa ou solidariamente, quando os litisconsortes 
se coligarem para prejudicar a parte contrária. 

Como já visto, a multa será fixada entre 1% e 10% do valor da causa, mas o art. 793-C §2º da CLT 
dispõe que aquela poderá ser fixada com base nos valores dos benefícios do RGPS (Regime Geral de 
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Previdência Social), em até 2 vezes o limite daqueles, quando o valor da causa for irrisório ou 
inestimável. 

Já o valor da indenização será fixado pelo Juiz, desde logo. Mas não sendo possível, será liquidado 
por arbitramento ou pelo procedimento comum, no mesmo processo. 

Por fim, destaque para o art. 793-D da CLT, que dispõe que a multa também será aplicada à 
testemunha que alterar a verdade dos fatos ou omitir informações essenciais ao processo, 
executando-se o valor no próprio processo. 

8.6 - PETIÇÃO INICIAL 

A petição inicial trabalhista pode ser apresentada de forma escrita ou verbal. A primeira forma, mais 
usual no dia a dia, encontra previsão no art. 840 da CLT, que traz os seus requisitos, como indicação 
da autoridade competente, breve exposição dos fatos, data e assinatura.  

REFORMA TRABALHISTA: O valor da causa nunca foi um requisito 
genérico da petição inicial, a não ser para o rito sumaríssimo (art. 
852-B da CLT), mas com a reforma trabalhista o §1º do art. 841 da 
CLT passou a prever a necessidade de pedido certo, determinado 
e com a indicação do valor. Assim, o valor da causa passa a ser 
obrigatório, assim como no processo civil. 

A partir do momento que o valor da causa passou a ser previsto como um requisito obrigatório, o 
legislador criou a consequência da ausência do mesmo, afirmando no §3º do art. 841 da CLT que os 
pedidos serão extintos sem resolução do mérito caso não tenham o seu valor exposto 
explicitamente.  

A petição verbal também está prevista no dispositivo referido, sendo que é formalizada na Justiça 
do Trabalho, através do procedimento previsto no art. 786 da CLT. 

A parte que quer ajuizar a ação trabalhista verbal deverá apresentar-se à Justiça do Trabalho e 
formular tal pedido, que será distribuído para uma das Varas do Trabalho competentes. Após a 
distribuição, deverá comparecer à Vara do Trabalho no prazo de 5 dias para redução a termo das 
declarações. Vejam que a parte conta a história e o servidor da Justiça do Trabalho coloca no papel, 
reduzindo a termo o que foi dito.  

Muito cuidado com o prazo do art. 786 da CLT, que é o que dispõe a parte para comparecer à Vara 
do Trabalho, pois as bancas cobram muito tal informação, em especial a FCC – Fundação Carlos 
Chagas. A parte possui 5 (cinco) dias para comparecer, sob pena de perempção, que é a perda da 
possibilidade de ajuizar novamente a ação pelo prazo de 6 meses. No processo do trabalho a 
perempção é provisória. Após os 6 meses, a parte volta a poder ajuizar a ação trabalhista.  

Conforme dito, a petição inicial trabalhista pode ser escrita ou verbal, mas cuidado, pois em duas 
situações a peça deve ser obrigatoriamente escrita: inquérito para apuração de falta grave (Art. 853 
da CLT) e dissídio coletivo.  
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Alguns caminhos podem ser trilhados após a apresentação da petição inicial, a depender do 
preenchimento ou não dos requisitos legais. Pode a petição ser indeferida, emendada ou acolhida 
por estar perfeita. Será indeferida, conforme art. 330 do NCPC e Súmula nº 263 do TST, quando 
faltarem requisitos mínimos para a sua admissibilidade, como fundamentos dos pedidos. O 
indeferimento leva à extinção do processo sem resolução do mérito, sendo que na hipótese de ser 
reconhecida a prescrição ou decadência, o indeferimento gera a extinção com resolução do mérito, 
por ser situação excepcional. 

A emenda da petição inicial será determinada pelo Juiz, conforme art. 321 do NCPC – que traz o 
prazo de 15 dias e necessidade de indicação do que deve ser corrigido), caso a peça contenha vícios 
sanáveis, como a ausência de qualificação das partes. O prazo para que a correção seja realizada é 
de até 15 dias, com indicação pelo Juiz do que deve ser corrigido, sob pena de seu indeferimento.  

Um dos pontos mais cobrados em concursos sobre emenda é a restrição constante na Súmula nº 
415 do TST, que impede a realização do ato quando a ação é o mandado de segurança. Segundo o 
entendimento do TST, não cabe a emenda no mandado de segurança para a juntada de documentos.  

Os requisitos que estão dispensados na petição inicial trabalhista (e que estão previstos como 
obrigatórios no processo civil) são: pedido de notificação do réu e especificação das provas que serão 
produzidas. Tais requisitos não são obrigatórios, já que a notificação é automática e as provas são 
definidos pelo Juiz na audiência. Lembre-se que o valor da causa passou a ser um requisito 
obrigatório com a reforma trabalhista, conforme novo §1º do art. 841 da CLT. 

8.7 - NOTIFICAÇÃO DO RECLAMADO 

A notificação do reclamado está prevista no art. 841 da CLT e é realizada como um ato automático, 
no prazo de 48 horas, pelo servidor da Vara do Trabalho. Tal ato independe de pedido do autor, pois 
a petição inicial não traz como requisito o pedido de notificação do reclamado. 

A notificação do reclamado será realizada pelos Correios, não sendo necessária a entrega pessoal, 
pois o TST reconhece válida a notificação entregue no endereço do reclamado. Se não for possível a 
realização da notificação postal, será realizado o ato por edital, de acordo com o § 1º do art. 841 da 
CLT. Não há no processo de conhecimento a realização do ato por Oficial de Justiça, pois esse 
servidor apenas realiza a citação do executado, ou seja, no processo de execução, de acordo com o 
art. 880 da CLT. 

Encaminhada pelos Correios, a notificação chega ao destinatário no prazo de 48 horas, de acordo 
com a Súmula n. 16 do TST. Trata-se de presunção relativa, pois a própria súmula afirma ser ônus 
da prova do destinatário o não recebimento ou o recebimento tardio. 

Entre o recebimento da notificação e a realização da audiência, há necessidade de garantir um prazo 
mínimo de 5 dias para que o reclamado possa preparar a defesa que será apresentada naquele ato. 
A entrega fora do prazo da Súmula n. 16 do TST e que acarrete a redução do prazo mínimo de 5 dias 
poderá ser alegada pelo reclamado, devendo o Magistrado redesignar a audiência.  

Vimos que a notificação poderá ser realizada por edital, de acordo com o § 1º do art. 841 da CLT, 
quando não for possível a notificação postal ou quando o reclamado criar embaraços ao 
recebimento. Sendo notificado por edital, poderá o reclamado ficar revel, caso não compareça à 
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audiência. Nessa hipótese, diferentemente do que assevera o CPC, não será nomeado curador 
especial ao réu revel citado por edital. 

As pessoas jurídicas de direito público possuem prerrogativa de prazo, prevista no Decreto-Lei n. 
779/69. Nos termos dos dispositivos, tais entes possuem prazo em dobro para recorrer e em 
quádruplo para se defender. A prerrogativa do prazo em quádruplo é efetivada da seguinte forma: 
entre o recebimento da notificação e a realização da audiência, deverá haver espaço de tempo de 
20 dias. Não se aplica o prazo em dobro do art. 183 do NCPC, na medida em que há uma norma 
específica para o processo do trabalho, prevendo o prazo em quádruplo, que é o DL 779/69. 

Apesar da prerrogativa de prazo, as pessoas jurídicas de direito público serão notificadas também 
pelos Correios, não se aplicando o art. 247 do NCPC, que diz ser por meio de Oficial de Justiça no 
processo civil. 

No rito sumaríssimo, não haverá notificação por edital, nos termos do art. 852-B, II, da CLT. Esse 
dispositivo legal afirma que cabe ao autor a indicação do endereço correto e completo do reclamado, 
sob pena de arquivamento da reclamação trabalhista, com a condenação ao pagamento das custas 
processuais, que serão calculadas com base no art. 789 da CLT, em 2% sobre o valor da causa. 

No rito sumaríssimo, se o endereço estiver errado ou for insuficiente, não cabe a emenda da petição 
inicial, e sim o arquivamento do processo, isto é, a extinção sem resolução do mérito, conforme art. 
852-B da CLT. 

A notificação (ou citação) no processo de execução será realizada pelo Oficial de Justiça Avaliador, 
conforme art. 880 da CLT, em um ato completo que envolve encontrar o executado, comunicar-lhe 
que deve pagar ou depositar a quantia devida em 48 horas, podendo também nomear bens à 
penhora no mesmo prazo, sob pena de penhora dos bens, que serão avaliados pelo mesmo servidor.  

Ainda sobre notificação, temos a que é realizada aos Advogados, em uma situação bem específica e 
cotidiana, constante na Súmula nº 427 do TST, que prevê a pluralidade de Advogados representando 
a mesma parte. É comum a contratação de escritórios de advocacia com diversos Advogados, todos 
constantes na procuração e com poderes para agir no processo. Nestes casos, é válido o pedido para 
que as intimações sejam realizadas em nome de um único Advogado, sendo possível alegar-se 
nulidade processual caso o pedido não seja atendido e ocorra algum prejuízo à parte representada. 

Sobre a notificação de testemunhas, importante frisar que não há notificação prévia para 
comparecimento à audiência, conforme art. 825 da CLT, pois as testemunhas devem comparecer ao 
ato independentemente de qualquer ato judicial. Na prática, representa dizer que as partes devem 
conversar com as testemunhas e pedir que compareçam no dia e hora designados para a audiência. 

Caso alguma ou todas as testemunhas faltem ao ato, poderá a parte requerer ao Juiz a intimação 
delas, sendo necessária a designação de nova audiência. Tal notificação depende da análise do Juiz 
acerca da necessidade da prova, já que pode o Magistrado entender que não há necessidade de tal 
prova, que o processo pode ser julgado com base nos documentos que constam nos autos.  

No rito sumaríssimo, as testemunhas somente serão intimadas pelo Juiz caso a parte prove que elas 
foram convidadas previamente, conforme art. 852-H, §3º, da CLT. Nesse caso, geralmente é 
encaminhada uma carta com A.R (aviso de recebimento) para provar em juízo o convite feito. Se a 
parte não provar tal convite, perderá a oitiva da testemunha.  
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Por fim, se a sentença for proferida em audiência, que é a regra geral, à medida que é proferida 
oralmente ao final daquele ato, a intimação das partes ocorrerá no mesmo momento, mesmo que 
ausentes caso tenham sido intimadas para a audiência, conforme Súmula nº 197 do TST. O réu revel 
será intimado da sentença por edital, conforme art. 852 da CLT. 

 

8.8 - DEFESA DO RECLAMADO 

O reclamado é notificado para comparecer à audiência, que é una no processo do trabalho, momento 
adequado para apresentação da defesa. A defesa pode ser apresentada oralmente, em até 20 
minutos, na audiência ou por escrito, através do sistema de peticionamento eletrônico, nos moldes 
do § único do art. 847 da CLT. 

REFORMA TRABALHISTA: até a reforma trabalhista, a única forma 
de defesa era a verbal, em audiência, mas como sempre foi 
extremamente comum a apresentação de defesa escrita, passou 
o legislador a prever tal forma, por meio da Lei 13.467/17, com 
entrada em vigor a partir de novembro de 2017. 

Se ausente o reclamado à audiência, apesar de regularmente notificado, será decretada a sua 
revelia, com a presunção de veracidade dos fatos afirmados na petição inicial. Se o réu se atrasa, 
também é decretada a revelia, nos termos da OJ n. 245 da SDI-1 do TST. A consequência – revelia – 
consta no art. 844 da CLT, importantíssimo para as provas. 

A revelia pode ser ilidida com a apresentação de atestado médico que demonstre a impossibilidade 
de locomoção do representante da empresa no dia da audiência, nos termos da Súmula n. 122 do 
TST. 

REFORMA TRABALHISTA: Se presente o Advogado do réu revel, 
os documentos e defesa por ele apresentados serão aceitos pelo 
Juiz.  

Percebam que a presença da parte e a ausência do Advogado é uma situação considerada “normal”, 
por termos o jus postulandi no processo do trabalho. Já a presença do Advogado e a ausência das 
partes não é tolerada, pois a parte é “mais importante que o Advogado” para o processo do trabalho. 

Mesmo revel, será determinada a produção da prova pericial quando for imposta por lei, como 
ocorre em relação à insalubridade e à periculosidade, de acordo com o art. 195, § 2º, da CLT. Na 
hipótese não se presume que o empregado laborada em local insalubre ou em condição de 
periculosidade, devendo ser realizada a prova técnica sobre a situação. Em relação à insalubridade, 
a prova técnica ainda deve ser realizada para demonstrar o grau, que pode ser mínima (10%), médio 
(20%) e máximo (40%). 
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Em relação às peças de defesa que podem ser apresentadas pelo réu, destaca-se a contestação, que 
possui duas partes: 1. preliminares de mérito, previstas no art. 337 do NCPC; 2. mérito. No tocante 
às preliminares de mérito, dividem-se em peremptórias e dilatórias, as primeiras, se reconhecidas, 
geram a extinção do processo, enquanto as demais não geram a extinção, e sim outras 
consequências, como reunião de processos, remessa dos autos para outro órgão jurisdicional etc. 

Em relação às preliminares de mérito da contestação, o CPC/15 trouxe algumas grandes novidades, 
presentes no art. 337. Passaram a ser preliminares as alegações de incompetência relativa, equívoco 
no valor da causa e concessão de justiça gratuita fora dos requisitos legais.  

Contudo, diferentemente do CPC, no processo do trabalho a incompetência relativa continua a ser 
alegada em exceção de incompetência, prevista no art. 800 da CLT, modificado pela reforma 
trabalhista. Assim, o vício será arguido por meio de peça apartada, a ser apresentada em até 5 dias 
do recebimento da notificação.  

REFORMA TRABALHISTA: Recebida a notificação, o réu deverá 
apresentar exceção de incompetência no prazo de 5 dias, sendo 
que a audiência não será mais realizada, suspendendo-se o 
processo até ser proferida decisão na exceção. Passa-se à 
manifestação da parte contrária para manifestação em 5 dias, em 
vez das 24 horas anteriormente previstas. Se houver necessidade 
de produção de prova oral para o julgamento da exceção, 
garantindo-se a oitiva do excipiente e testemunhas no juízo que 
este tiver indicado como competente. Após a decisão, será 
designada novamente a audiência no juízo considerado 
competente.  

No mérito, destaca-se a compensação, nos termos do art. 767 da CLT e das Súmulas nº. 18 e 48 do 
TST. A compensação somente pode ser objeto de defesa, sendo alegada na contestação. Por fim, 
somente é possível a compensação de dívidas trabalhistas. Frisa-se que a compensação deve ser 
pedida expressamente pela parte. 

A dedução, que não se confunde com a compensação, seria o “desconto” dos valores pagos em 
relação àqueles que constam da condenação, como por exemplo, a dedução das horas noturnas já 
pagas, quando há condenação à mesma rubrica. A dedução não precisa ser pedida, pois 
diferentemente da compensação, pode ser deferida de ofício.  

Ainda no mérito, relembre os dois princípios relacionados ao tema: impugnação especificada art. 
341 do NCPC dos fatos e eventualidade (art. 336 do NCPC). A defesa de mérito deve ser realizada 
pedido a pedido, fato a fato, sob pena de considerar-se verdadeiro o fato ou o pedido não 
impugnado. Além disso, toda a matéria de defesa deve ser apresentada naquele momento, sob pena 
de preclusão. 

Há ainda uma classificação em relação à defesa de mérito, que é: defesa direta e indireta. A primeira 
consiste na negativa dos fatos constitutivos do autor, ou seja, a afirmação de que aqueles fatos não 
ocorreram, como a afirmação de que não houve trabalho extraordinário em relação ao pedido de 
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horas extras. Já a defesa indireta consiste na alegação de um fato novo, denominado de extintivo, 
impeditivo ou modificativo do direito do autor. Na hipótese, reconhece-se o fato narrado pelo autor 
como verdadeiro, mas nega-se a produção de efeitos por existir alguma outra situação que a extinga, 
impeça ou modifique. Na exemplo já trabalhado, da ação em que se cobram horas extras, vamos na 
defesa indireta alegar a existência do banco do horas, que previsto no art. 59, §2º da CLT, retira o 
direito ao recebimento das horas extras, que serão compensadas no sistema do banco de horas. 

 

REFORMA TRABALHISTA: Informação relevante sobre a 
apresentação da contestação consta no art. 841, §3º da CLT, que 
dispõe não ser possível a desistência da ação pelo autor, sem o 
consentimento do réu, após este ter apresentado a defesa, ainda 
que eletronicamente.  

A prescrição intercorrente, que não era aceita pela jurisprudência do TST, que a repelia por meio da 
Súmula 114, passa a estar prevista no art. 11-A da CLT. Segue-se assim o entendimento da Súmula 
327 do STF. A prescrição intercorrente surge com a paralisação do processo de execução por mais 
de 2 anos, por culpa do exequente, que deixa de realizar alguma conduta processual no curso da 
execução. A referida prescrição pode ser reconhecida de ofício ou a requerimento da parte, em 
qualquer grau de jurisdição.  

REFORMA TRABALHISTA: Muito cuidado com o tema, pois a 
modificação foi total em relação ao que sempre era cobrado pelas 
bancas de concurso. Assim, a partir de novembro de 2017, a 
prescrição intercorrente será aplicada ao processo do trabalho.  

Também é importante lembrar o entendimento do TST sobre outro tema relacionado à prescrição, 
que é a impossibilidade de reconhecimento de ofício pelo Juiz. O TST vem firmando esse 
entendimento por ser prejudicial ao trabalhador, uma vez que permite ao Juiz reconhecer de ofício 
(sem pedido) a prescrição trabalhista e retirar parte do direito do reclamante. Assim, duas situações 
podem surgir: “A” ajuíza ação trabalhista em face de “B”, requerendo a condenação ao pagamento 
de horas extraordinárias dos últimos 20 anos. Se “B” alegar na sua defesa a prescrição quinquenal, 
o Juiz condena ao pagamento dos últimos 5 anos e reconhece a prescrição dos 15 anos anteriores. 
Se “B” não alegar a prescrição, o Juiz condenará o pagamento de todos os 20 anos!! 

As exceções de suspeição e impedimento seguem o mesmo procedimento, descrito no artigo art. 
146 do NCPC, que traz o prazo de defesa do Juiz de 15 dias, que possibilita ao Juiz, quando do 
recebimento das peças, reconhecer-se como parcial, remetendo os autos ao substituto legal. Não 
reconhecendo, pode o Juiz apresentar defesa em 15 dias, encaminhando os autos ao Tribunal para 
julgamento.  
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No julgamento, o Tribunal poderá arquivar a exceção, caso entenda que não há a alegada suspeição 
ou impedimento, bem como reconhecer o vício e condenar o Juiz ao pagamento das custas 
processuais, determinando, por fim, a remessa dos autos ao substituto legal. 

A última peça de defesa a ser lembrada é a reconvenção, que também deixa de ser uma peça 
autônoma para tornar-se uma outra alegação a ser formulada na contestação, como um “pedido 
contraposto” já muito conhecido nos Juizados Especiais (Lei 9.099/95).  

 

O conceito de reconvenção não sofreu alteração com o CPC/15, pois apenas a forma é que foi 
modificada. Continuamos a ter um “contra-ataque do réu ao autor no mesmo processo”, em que se 
requererá, por exemplo, a condenação do autor ao pagamento de determinada quantia.  

Vale lembrar que a relação entre ação e reconvenção é marcada pela autonomia, o que significa 
dizer que, se extinta a ação, continuará a reconvenção, e vice-versa, nos termos do art. 343, §2º do 
NCPC. 

Sendo apresentada a reconvenção em audiência, deverá ser designada nova audiência para que o 
réu-reconvindo possa apresentar defesa (contestação). A nova audiência deve ser marcada com pelo 
menos 5 dias de diferença, para que o réu da reconvenção tenha tempo hábil para preparar a defesa, 
por aplicação do art. 841 da CLT.  

A reconvenção não é admitida nos ritos sumário e sumaríssimo, pois se entende cabível o pedido 
contraposto, que é a forma mais simples de realizar o “contra-ataque” pretendido pela reconvenção.  

Também não cabe a reconvenção nas ações dúplices, tais como a ação de consignação em 
pagamento e o inquérito para apuração de falta grave, pois o pedido que o réu faria, por exemplo, 
de condenação do autor ao depósito de quantia superior ou pagamento dos salários (no inquérito), 
já é consequência natural da sentença de improcedência. 

O §5º do art. 343 do CPC/15 deixa claro que não é necessário apresentar a contestação para reconvir, 
ou seja, não precisa o réu apresentar defesa de mérito para reconvir, podendo o mesmo 
simplesmente reconvir sem nada falar sobre o mérito da demanda (ou preliminares de mérito). 

REFORMA TRABALHISTA: A Lei 13.467/17 dispõe no art. 791-A da 
CLT que haverá a condenação ao pagamento de honorários de 
sucumbência na reconvenção, por possuir natureza jurídica de 
ação.  

8.9 - AUDIÊNCIA TRABALHISTA 

Por determinação da IN nº 39/16 do TST, não será aplicado o CPC/15 no que toca à necessidade de 
realização de audiência de mediação, devendo o procedimento trabalhista ser normalmente 
realizado, com audiência una ou com o seu desmembramento quando necessária.  
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As audiências são realizadas nos dias úteis, das 8h às 18h, conforme art. 813 da CLT, não sendo válida 
a aplicação do art. 770 da CLT que diz que os atos processuais são realizados das 6h às 20h, pois o 
primeiro dispositivo é específico em relação ao segundo.  

O Juiz possui previsão de atraso ao ato, ou seja, o Juiz pode se atrasar em até 15 minutos, conforme 
art. 815 da CLT, não podendo a parte se retirar dentro desse período, sob pena de sofrer as 
consequências de sua ausência (art. 844 da CLT). Ocorre que tal previsão de atraso de 15 minutos 
não se aplica ao Juiz que está na Justiça do Trabalho realizando outro ato processual, como outra 
audiência de horário anterior. Na hipótese, pode ser que a sua audiência sofra um atraso de 30, 40, 
50 minutos ou mais, devendo aguardar o Juiz terminar a outra audiência.  

Nos termos da IN nº 39/16 do TST, não se aplica o art. 362, III do NCPC, que trata do adiamento da 
audiência diante do atraso injustificado superior a 30 minutos. No processo do trabalho, se 
infelizmente ocorrer o atraso em virtude do Juiz estar realizando outra audiência, as partes deverão 
esperar, sem adiamento do ato. 

Além disso, a mesma Instrução Normativa deixa claro que não se aplicará o art. 334 do NCPC, que 
regulamenta a audiência de conciliação e mediação, uma vez que a audiência continua a ser una, 
cabendo ao Juiz do Trabalho a realização das tentativas de conciliação, nos termos dos arts. 846 e 
850 da CLT. 

As partes não podem se atrasar por falta de previsão legal. O legislador criou a previsão legal para o 
Juiz, mas não o fez para as partes, que devem estar presentes quando for realizado o pregão da sua 
audiência, sob pena de aplicação do art. 844 do CPC. A ausência de previsão legal está estampada 
na OJ nº 245 da SDI-1 do TST. 

A audiência, pelo art. 849 da CLT, não deve ser fracionada, pois é una – conciliação, instrução e 
julgamento – sendo uma das razões da celeridade processual. Ocorre que, excepcionalmente, a 
audiência é fracionada por situações que possam surgir no dia a dia, tais como: ausência justificada 
das partes, ausência de testemunhas, necessidade de produção de prova pericial, etc. 

Na audiência, as partes devem estar presentes pessoalmente, conforme art. 843 da CLT, o 
reclamante pode ser, excepcionalmente, representado por um colega de profissão na hipótese de 
impedimento ao comparecimento. O colega de trabalho simplesmente irá à audiência para justificar 
a ausência do reclamante e o Juiz irá redesignar a audiência.  

Nas reclamações plúrimas e nas ações de cumprimento, os reclamantes poderão ser representados 
pelo sindicato, na medida em que seria difícil (ou mesmo impossível) a presença de dezenas ou 
centenas de reclamantes para a audiência.  

Já o empregador poderá ser representado por um preposto, também conforme art. 843 da CLT. Com 
a reforma trabalhista, dispõe o §3º que o preposto não precisa ser empregado, em total mudança 
de entendimento, já que a Súmula 377 do TST, que deve ser cancelada/modificada trazia informação 
contrária. O preposto, apesar de não precisar ser empregado, deve possuir conhecimento dos fatos, 
já que prestará depoimento em audiência representante a pessoa jurídica.  

 



 
 

 

 
 

Resumos - Reta Final MPU (Analista) 
www.estrategiaconcursos.com.br 

 198 
512 

Resumo - Reta Final MPU (Analista) 
Material Gratuito 

 

8.10 - REVELIA 

A ausência injustificada do reclamado à audiência gera a revelia, conforme art. 844 da CLT, já que 
seria naquele ato que a defesa seria apresentada. Como consequências temas a presunção de 
veracidade dos fatos afirmados na petição inicial, a possibilidade de julgamento antecipado da lide 
(Art. 355 do NCPC) e a ausência de intimação do réu dos demais atos do processo (Art. 346 do NCPC), 
com exceção da sentença, já que sabemos que o revel deverá ser intimado por edital (art. 852 da 
CLT). 

A revelia não produzirá o efeito de presumir verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial quando 
algum litisconsorte apresentar defesa, controvertendo fatos que se aplicam ao revel, conforme art. 
844, §4º da CLT. Assim, o réu revel aproveitará a defesa apresentada por outro litisconsorte.  

Também é sempre importante lembrar que os efeitos da revelia não serão produzidos quando 
houver necessidade de prova técnica (pericial), considerada obrigatória pelo legislador, como nas 
hipóteses em que se discute ser devido adicional de insalubridade ou periculosidade, nos termos do 
art. 195, §2º, da CLT. Mesmo que o réu seja revel, a prova deve ser produzida, por entender-se que 
é a única forma de verificar se o ambiente era insalubre ou se a situação era de periculosidade.  

A reforma trabalhista traz uma nova situação em que a revelia não produz os seus efeitos, no art. 
844, §4º, IV, que fala em alegação inverossímil ou em contradição com prova constante nos autos. 
Na hipótese não há a presunção de veracidade das alegações constantes na petição inicial. Se a 
situação narrada na petição inicial é absurda, fora do normal, inverossímil portanto, não será 
considerada verdadeira, mesmo que não seja apresentada defesa, devendo o Juiz determinar a 
produção de provas em relação àquela. 

 

8.11 - PROVAS 

O primeiro ponto relacionado às provas é o objeto das provas, que são os fatos controvertidos do 
processo. Se o fato é incontroverso, isto é, se sobre aquele não pairam dúvidas, o mesmo é 
presumido verdadeira, dispensando-se a produção de qualquer prova. Fato controvertido é o fato 
duvidoso, que necessita de provas para demonstração da verdade. Assim, se afirma ter sempre 
trabalhado em jornada extraordinária e a empresa afirma que nunca prestei horas extras, estamos 
diante de um fato duvidoso, controvertido, que será objeto de provas para demonstração da 
verdade, se houve ou não o trabalho extraordinário.  

O fato incontroverso não precisa ser provado, não será objeto de provas, conforme deixa claro a 
Súmula nº 453 do TST quando analise a desnecessidade de prova pericial em uma hipótese específica 
de adicional de periculosidade, que é o pagamento espontâneo de qualquer percentual à título 
daquele adicional. 

Se em regra os fatos são objeto das provas, há excepcionalmente também a prova do direito, 
prevista no art. 376 do NCPC para as situações em que a parte alega direito estadual, municipal, 
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estrangeira ou norma consuetudinária (costumes), situações em que o Juiz pode exigir a prova de 
que a norma jurídica (lei, artigos, parágrafo, etc.) está em vigor e que possuem a redação alegada.  

Sobre os poderes instrutórios do Juiz, é sempre bom lembrar que o art. art. 370 do NCPC deixa claro 
que o destinatário da prova é o Juiz, que comanda a produção da prova, deferindo de ofício a prova 
necessária e indeferimento as desnecessárias, requeridas muitas vezes apenas para tumultuar e 
atrapalhar o processo. Assim, somente será produzida a prova que o Juiz entender necessária.  

A prova emprestada passa a fazer parte expressamente do texto do NCPC, em seu art. 372, que deixa 
clara a necessidade de respeito ao contraditório como condição de sua utilização. Assim, para que 
uma prova produzida no processo “A” possa ser utilizado no  processo “B”, terá que ser oportunizado 
o contraditório às partes, que poderão se manifestar sobre a mesma, quando juntada aos autos do 
processo. 

Sobre o ônus da prova, aplica-se o artigo 818 da CLT, alterado, ampliado e atualizado pela reforma 
trabalhista, que o aproximou do art. 373 do CPC/15, que em tese afirma que a prova dos fatos 
incumbe à parte que o alegar. Os fatos narrados pelo autor (reclamante) são os “constitutivos”, ao 
passo que o réu (reclamado) alega os fatos “impeditivos”, “extintivos” e “modificativos”. 

Através da IN nº 39/16 o TST afirmou a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, instituto 
previsto no art. 373, §1º e 2º do NCPC, que diz ser possível ao Juiz distribuir de forma diversa o ônus 
da prova, quebrando a regra estática prevista no caput do mesmo artigo (autor: fatos constitutivos; 
réu: fatos extintivos, modificativos e impeditivos). A mesma regra foi inserida pela Lei 13.467/17 no 
art. 818, §1º a 3º da CLT. 

A distribuição dinâmica do ônus da prova será aplicada quando o Juiz perceber que há uma grande 
dificuldade de uma das partes cumprir o ônus probatório. Tal distribuição diversa deve ser realizado 
por decisão fundamentada, dado oportunidade para as partes de desincumbirem do novo ônus, 
devendo o Juiz decidir antes do início da instrução. 

REFORMA TRABALHISTA: Como a redistribuição do ônus 
ocorrerá em audiência, dispõe o art. 818, §2º da CLT que a parte 
poderá requerer a redesignação da audiência, de forma a que 
possa produzir a prova em data próxima.  

A instrução normativa nº 39/16 do TST diz que os §§3º e 4º do art. 373 do NCPC não se aplicam ao 
processo do trabalho, ou seja, não temos a possibilidade de modificar as regras sobre distribuição 
do ônus da prova por vontade das partes.  

Um dos pontos mais importantes para concursos, quando a matéria é ônus da prova, é a Súmula nº 
338, III, do TST, que trata da apresentação dos cartões de ponto uniformes ou britânicos, que são 
aqueles com os mesmos horários de entrada e saída. Tais cartões de ponto são documentos 
presumidamente falsos, devendo a parte que juntos aqueles ser penalizada. A pena a ser aplicada é 
a inversão do ônus da prova, que passa a ser do empregador (que juntou os cartões de ponto 
britânicos), cabendo a ele demonstrar que a jornada descrita na petição inicial não é verdadeira. 
Caso não consiga desconstituir a jornada que o reclamante narrou na peça inaugural, aquela será 
considerada verdadeira.  
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Outra matéria importante em relação à teoria geral das provas é a Súmula nº 443 do TST, que trata 
da presunção de discriminação do portador de HIV e doença grave que foi demitido. Presume-se 
discriminatória tal despedida, ou seja, que o empregador demitiu o empregado por ser portador de 
tais doenças. Tal presunção é relativa, podendo o empregador demonstrar que não houve qualquer 
tipo de discriminação. Caso o Juiz entenda que a demissão foi motivada pela doença, declarará nulo 
o ato, determinando a reintegração do obreiro.  

Outra Súmula de revelo para a matéria é a de nº 212 do TST, que trata do princípio da continuidade 
e que afirma ser tal princípio uma presunção favorável ao empregador. Assim, presume-se que o 
empregado foi demitido, para que venha a receber maior número de verbas rescisórias, já que o 
excepcional é o pedido de demissão do empregado. 

Iniciando os meios de prova (ou as provas em espécie), vamos nos lembrar das diferenças existentes 
entre interrogatório e depoimento pessoal, já que ambos incidem sobre as partes e se confundem 
em virtude do art. 385 do NCPC. O interrogatório é determinado pelo Juiz, de ofício, visando o 
esclarecimento de fatos e podendo ser realizado a qualquer momento do processo, por diversas 
vezes. Já o depoimento pessoal das partes deve ser requerido pela parte contrária, visando a 
confissão sobre fatos discutidos no processo, sendo realizado uma única vez, na audiência.   

O segundo meio de prova a ser analisado é a testemunhal, pois é a mais utilizada no processo do 
trabalho e objeto de mais discussões jurisprudenciais. Em primeiro lugar, é sempre importante 
relembrar o número de testemunhas de que cada parte pode se utilizar no processo do trabalho: a. 
no rito ordinário, são três para cada parte; b. no rito sumaríssimo, duas para cada parte; c. no 
inquérito para apuração de falta grave, são seis para cada parte. 

Quando houver litisconsórcio, a regra deve ser vista da seguinte forma: a. se o litisconsórcio for ativo, 
o número de testemunhas será o mesmo para todos os autores, ou seja, todos utilizarão o número 
máximo de testemunhas, conforme visto acima; b. se o litisconsórcio for passivo, cada réu terá 
direito ao número de testemunhas acima especificado. 

Além disso, é sempre importante lembrar a Súmula n. 357 do TST, que diz não ser suspeita a 
testemunha que litiga ou já litigou em face do mesmo empregador. 

As hipóteses de incapacidade, suspeição e impedimento das testemunhas, previstas no art. art. 447 
do NCPC, aplicam-se ao processo do trabalho, assim como o art. 457 do NCPC, que trata da 
contradita.  

No processo do trabalho, não há rol prévio de testemunhas, uma vez que não existe intimação de 
testemunhas para comparecimento à audiência, salvo se aquelas não comparecerem e a parte 
interessada (ou o próprio Juiz) requerer, nos termos do art. 825 da CLT. Assim, no processo do 
trabalho, a regra é que as testemunhas comparecerão à audiência independentemente de intimação 
ou notificação. 

É no rito sumaríssimo que o Juiz pode exigir da parte a prova do convite formulado às testemunhas 
para deferir a intimação delas, conforme o art. 852-H, § 3º, da CLT. 

Para finalizar a prova testemunhal, não se aplica o art. 459 do NCPC que permite a inquirição direta 
das testemunhas pelas partes, ou seja, que as perguntas sejam feitas diretamente pela parte às 
testemunhas, sem ter o Juiz como filtro. A regra não se aplica ao processo do trabalho, conforme 
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art. 11 da IN nº 39/16 do TST, devendo a pergunta ser feito pelo Juiz à testemunha, se entender 
necessária, adequada e pertinente.  

Em relação à prova pericial, há situações em que deve ser obrigatoriamente realizada, como descrito 
no art. 195, § 2º, da CLT, quando há pedido de pagamento de adicional de insalubridade e 
periculosidade. Contudo, devem ser lembradas duas situações em que a perícia será dispensada: a. 
quando a empresa estiver fechada, nos termos da OJ n. 278 da SDI-1 do TST; b. quando houver o 
pagamento voluntário de qualquer quantia a título de adicional de periculosidade, conforme a 
Súmula nº 453 do TST, criada em maio de 2014, já que a matéria passa a ser incontroversa.  

A prova pericial para aferição de insalubridade/periculosidade pode ser realizada por médico ou 
engenheiro, conforme OJ nº 165 da SDI-1 do TST. 

Um dos pontos mais importantes em relação à prova pericial é a ilegalidade na cobrança de 
honorários periciais prévios, em que a parte pode impetrar mandado de segurança, conforme a OJ 
n. 98 da SDI-2 do TST.  

 

REFORMA TRABALHISTA: O mesmo entendimento consta agora 
explicitamente no art. 790-B, §3º da CLT, que dispõe não ser 
possível a exigir o adiantamento de valores para a realização de 
perícias. 

Os honorários periciais são pagos pelo sucumbente na pretensão objeto da perícia, nos termos do 
art. 790-B da CLT, salvo se beneficiário da justiça gratuita, hipótese em que o valor será pago pela 
União, conforme Súmula nº 457 do TST, criada em maio de 2014. 

REFORMA TRABALHISTA: Mantém-se o entendimento acerca do 
pagamento pela União, mas o §4º do art. 790-B da CLT deixa claro 
que o ente público somente arcará com o pagamento se o 
beneficiário da justiça gratuita não conseguir créditos capazes de 
arcar com o pagamento. 

O §2º do art. 790-B da CLT, inserido pela Lei 13.467/17, diz ser possível o parcelamento dos 
honorários periciais, a ser deferido pelo Juiz. 

Já os honorários do assistente técnico serão pagos pela parte que o contratou, uma vez que diante 
da uma faculdade das partes, conforme a Súmula n. 341 do TST. 

O Juiz possui liberdade para a análise do laudo pericial, podendo ele concordar ou discordar, 
determinar a produção de nova prova (2ª perícia), nos termos do art. art. 479 do NCPC. Em qualquer 
hipótese, a decisão do Juiz deve ser fundamentada, haja vista que o art. 93, IX, da CF/88 diz que toda 
decisão judicial deve ser fundamentada, bem como o CPC prevê o livre convencimento motivado do 
Juiz.  
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O NCPC cria uma “perícia mais simples”, que consta no art. 464, §2º a 4º, denominada de prova 
técnica simplificada, que consiste na oitiva, pelo Juiz, de um especialista na matéria em discussão.  

No tocante à prova documental, o Advogado pode declarar autênticas as cópias juntadas aos autos, 
conforme o art. 830 da CLT; se for impugnada a autenticidade, a parte a demonstrará à Justiça do 
Trabalho, por meio do original ou cópia autenticada em cartório, para conferência. 

As pessoas jurídicas de direito público não precisam de autenticação de seus documentos, conforme 
OJ nº 134 da SDI-1 do TST. Assim como os documentos comuns às partes, por serem de 
conhecimento mútuo, conforme OJ nº 36 da SDI-1 do TST. 

Os documentos devem ser juntados em determinados momentos, sob pena de preclusão, a saber: 
petição inicial pelo autor (Art. 320 do NCPC); defesa pelo réu (Art. 336 do NCPC); excepcionalmente 
em outros momentos pelas partes, conforme art. 435 do NCPC, caso haja justo motivo.  

Sendo reconhecido o justo motivo a que alude o art. 435 do NCPC, determinará o Juiz a intimação 
da parte contrária para manifestação, nos termos do art. 437 do NCPC – prazo de 15 dias), sob pena 
de nulidade por ferimento ao princípio do contraditório.  

A prova documental pode ser juntada no recurso, nos termos da Súmula n. 8 do TST, desde que haja 
fundado motivo para a não juntada em momento anterior ou se o documento fizer menção a fato 
posterior à sentença. 

A inspeção judicial é o último meio de prova a ser lembrado, aplicando-se ao processo do trabalho, 
na medida em que o Juiz do Trabalho pode inspecionar locais, coisas e pessoas, a fim de verificar se 
as informações que constam nos autos são verdadeiras. Nos moldes do art. art. 481 do NCPC, a 
inspeção pode ocorrer de ofício ou a requerimento, a qualquer momento do processo. 

O término da fase de instrução faz com que sejam abertos os debates orais, também chamados de 
alegações finais, que são apresentadas em até 10 minutos para cada parte, conforme art. 850 da 
CLT. Logo após, é novamente tentada a conciliação (2ª tentativa obrigatória de acordo). Havendo 
acordo, profere-se sentença homologatória, com extinção do processo com resolução do mérito. 
Não havendo acordo, é proferida a sentença oral pelo Juiz. 

As duas últimas súmulas do TST que tratam sobre o tema “ônus da prova” são as de n. 460 e 461, 
que afirmam ser do empregador o ônus de provar que o empregado não faz jus ao recebimento do 
vale-transporte ou que não o quis, bem como sobre a regularidade dos pagamentos do FGTS. 
 

8.12 - RITO SUMARÍSSIMO 

A competência para o rito sumaríssimo leva em consideração tão somente o valor da causa — até 
40 salários mínimos quando do ajuizamento da demanda —, independentemente da matéria ou da 
complexidade.  

Estão excluídos do rito sumaríssimo os entes da Administração Pública Direta, autárquica e 
fundacional, conforme o art. 852-A, parágrafo único, da CLT, o que não exclui as sociedades de 
economia mista e empresas públicas. Em outras palavras, as últimas entidades, cujos melhores 
exemplos são sempre a Petrobrás e Banco do Brasil (Sociedades de Economia Mista) e a Caixa 
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Econômica Federal (Empresa Pública), serão partes em demandas ajuizadas perante o rito 
sumaríssimo, já que possuem natureza jurídica de direito privado. 

Muito cuidado com situações em que a União, Estados, Municípios, etc., aparecem como 
responsáveis subsidiários em decorrência de terceirização. A ação não poderá, da mesma forma, 
tramitar no rito sumaríssimo, já que o tomador dos serviços, responsável subsidiário, faz parte da 
relação processual e afasta o rito sumaríssimo. Assim, se o vigilante ajuizar ação para cobrar 
R$5.000,00 de verbas trabalhistas da empresa de segurança e, subsidiariamente, da União, a ação 
será processada perante o rito ordinário, apesar do valor inferior a 40 salários mínimos, já que a 
União não pode ser parte no  rito sumaríssimo. 

Em relação ao pedido, deve ser certo, determinado e líquido, ou seja, indicar o valor pedido, sob 
pena de arquivamento do processo e condenação ao pagamento de custas processuais. Tal regra 
encontra respaldo no art. 852-B, § 1º, da CLT; é imposta para que a sentença seja líquida, diante da 
inexistência de procedimento de liquidação de sentença em tal procedimento. 

Também nos termos do art. 852-B, II, da CLT, deve o autor indicar o endereço correto e completo 
do réu, sob pena de arquivamento, haja vista inexistir a citação por edital em tal rito. A única forma 
de notificação do réu é a postal, conforme o art. 841 da CLT. O Cuidado com o art. 852-B da CLT é 
no tocante ao arquivamento do processo. Haverá realmente a extinção do feito sem resolução do 
mérito, não sendo possível a intimação para correção do vício ou a conversão do processo para outro 
procedimento.  

Sobre os poderes instrutórios do Juiz no rito sumaríssimo, o art. 852-D da CLT dispõe que o 
Magistrado poderá produzir a prova que entender necessária ao julgamento do conflito, bem como 
indeferir aquelas que entender desnecessárias, da mesma forma como dispõe o art. 370 do NCPC. 

A audiência do rito sumaríssimo deve ocorrer no prazo máximo de 15 dias, a contar do ajuizamento, 
conforme o art. 852-B, III, da CLT. A regra, apesar de trazer um prazo impróprio, que se desrespeitado 
não acarretará consequências processuais, é importante, porque alerta o Juiz de que aquele é um 
procedimento célere, que deve ser julgado rapidamente. Marcar a audiência para no máximo 15 
dias significa, em regra, dizer que o feito será julgado naquele prazo, que ao final da audiência será 
proferida sentença e que o primeiro grau de jurisdição será finalizado dentro daquele exíguo prazo.  

Em relação à conciliação no rito sumaríssimo, dispõe o art. 852-E da CLT que deve ser tentada em 
todos os momentos da audiência, o que significa dizer que o Juiz deve tentar o acordo sempre, em 
todos os momentos, não apenas nos dois momentos considerados obrigatórios no procedimento – 
início da audiência e após as razões finais – conforme já estudado.  

As questões incidentais são julgadas de plano pelo Magistrado, tal como as alegações de 
litispendência, perempção, incompetência e outras que podem surgir por meio da defesa 
apresentada pelo réu. Tal regra está no art. 852-G da CLT. 

Conforme o art. 852-H, § 1º, da CLT, sobre os documentos apresentados por uma parte, a outra se 
manifestará imediatamente, salvo absoluta impossibilidade, o que ocorre quando a quantidade de 
documentos é grande, impedindo a análise pormenorizada naquele momento. 

As testemunhas, como já dito na primeira parte do estudo, serão apresentadas no número máximo 
de 2 para cada parte, somente sendo intimadas diante da prova do convite, tudo em conformidade 
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com o art. 852-H da CLT. Assim, se convido uma testemunha para comparecer à audiência e a ela 
falta, posso requerer ao Juiz a intimação daquela para uma próxima audiência. Para deferir o meu 
pedido, o Juiz exigirá a prova do convite que foi formulado à testemunha. Sem a referida prova, pode 
ser indeferido o meu pedido, que culminará com a perda da prova.  

A perícia somente será deferida se realmente necessária, ou por imposição legal ou pela matéria 
que demanda tal análise. Se deferida, o Juiz já deverá nomear perito, definir prazo para entrega do 
laudo pericial, sendo que as partes terão o prazo comum de 5 dias para manifestação em 
relação ao laudo pericial, quando for apresentado. Muito cuidado porque não é um prazo sucessivo 
de 5 dias, mas prazo comum, ou seja, nos mesmos 5 dias autor e réu irão apresentar suas 
manifestações em relação ao laudo pericial. 

A sentença do rito sumaríssimo não precisa ter relatório, já que tal requisito, que é essencial nos 
demais ritos (Art. 489 do NCPC), é dispensado, nos termos do art. 852-I da CLT. 

Conforme o art. 852-I, § 2º, da CLT, as partes serão intimadas da sentença na própria audiência. 

Existem importantes restrições aos recursos interpostos no rito sumaríssimo, que servem para 
possibilitar a maior celeridade também em grau recursal. A primeira delas consta no §1º do art. 895 
da CLT que trata do procedimento do recurso ordinário. Não haverá revisor e o parecer do Ministério 
Público será oral. As duas importantes particularidades devem ser lembradas para as provas.  

Sobre o recurso de revista, talvez tenhamos um dos pontos mais cobrados em concursos 
trabalhistas, que é a restrição existente no §9º do art. 896 da CLT, alterado pela Lei 13.015/14. O 
referido recurso somente poderá ser interposto para alegar a violação da CF, súmula vinculante do 
STF e súmula do TST. Sobre o último, não cabe a alegação de violação de Orientação Jurisprudencial, 
conforme Súmula nº 442 do TST, pois o entendimento do TST foi no sentido de que “súmula é só 
súmula mesmo”. 
 

8.13 - TEORIA GERAL DOS RECURSOS TRABALHISTAS 

Os recursos trabalhistas  são  classificados de 4 maneiras: 1. quanto ao objeto, em ordinários e 
extraordinários; 2. quanto à fundamentação, em livre e vinculada; 3. quanto à devolutividade, em 
total e parcial; e 4. quanto à forma de interposição, em principais e adesivos. 

Dentre as peculiaridades dos recursos trabalhistas, destacam-se: 1. irrecorribilidade imediata das 
interlocutórias, com as importantes exceções da Súmula n. 214 do TST; 2. inexigibilidade de 
fundamentação, conforme o art. 899 da CLT, com a exceção da Súmula n. 422 do TST; 3. efeito 
meramente devolutivo, conforme o art. 899 da CLT, com a possibilidade de ser requerido o efeito 
suspensivo na própria petição do recurso, conforme a Súmula n. 414 do TST, bem como, nos dissídios 
coletivos, de o Presidente do TST, em recurso ordinário, deferir efeito suspensivo, nos termos do art. 
14 da Lei n. 10.192/2001; e 4. uniformidade dos prazos recursais, consoante a Lei n. 5.584/70, que 
afirmou ser de 8 dias o prazo para recorrer e contrarrazoar, com exceção dos embargos de 
declaração (art. 897-A da CLT, em 5 dias) e o recurso extraordinário, cujo prazo é de 15 dias. 
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Efeito Devolutivo: A interposição do recurso faz com que a matéria que foi decidida seja levada 
novamente à apreciação do poder judiciário (órgão ad quem). O efeito em estudo divide-se em 
extensão e profundidade. 

Efeito: Suspensivo: Por meio do efeito suspensivo, que não é regra no processo do trabalho, o 
recurso faz com que a decisão recorrida não produza efeitos de imediato, ou seja, o recurso 
suspende a produção de efeitos. 

Efeito Translativo: O efeito translativo devolve ao tribunal o conhecimento das matérias de ordem 
pública — condições da ação e pressupostos processuais —, independentemente de pedido do 
recorrente, já que devem ser conhecidas de ofício pelo julgador. 

Efeito Substitutivo: A decisão de mérito proferida em um recurso pelo órgão ad quem substitui a 
decisão recorrida. Exemplificando, quando o Tribunal dá ou nega provimento ao recurso ordinário, 
o acórdão substitui a sentença, passando a decisão de mérito a ser executada posteriormente ou 
mesmo rescindida por ação rescisória. 

Efeito Obstativo: A interposição de recurso obsta a formação da coisa julgada, ou seja, prolonga a 
relação processual e impede o trânsito em julgado. 

Efeito Regressivo: Alguns recursos são dotados de efeito regressivo, que permite ao prolator da 
decisão a reconsideração desta. O órgão que proferiu a decisão a reconsidera, ficando o recurso 
prejudicado. 

No juízo de admissibilidade, realizado pelos juízos a quo e ad quem, é analisada a presença ou 
ausência dos pressupostos de admissibilidade (ou recursais), que são normas de ordem pública, ou 
seja, podem ser reconhecidos de ofício pelo Poder Judiciário. Não há vinculação entre os juízos a 
quo e ad quem, o que significa dizer que pode o primeiro entender presentes todos os 
pressupostos e o segundo entender pela ausência de algum. Os principais pressupostos de 
admissibilidade são: legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, 
regularidade formal e ausência de fatos impeditivos do direito de recorrer. 

Dispõe o art. 1.010, §3º do NCPC que não haverá juízo de admissibilidade no primeiro grau de 
jurisdição (Vara – juízo a quo), dispositivo que não se aplica ao processo do trabalho, uma vez que 
a IN nº 39/16 do TST afirma a incompatibilidade entre a regra e as regras trabalhistas. Assim, 
continuamos a ter o juízo de admissibilidade na Vara do Trabalho quando interposto recurso.  

A Súmula 383 do TST, modificada em 2016 para adequar-se ao art. 76 do NCPC, prevê a atual 
possibilidade de regularização da representação em grau recursal, em total modificação de 
entendimento do TST, que não permita tal possibilidade anteriormente ao CPC/15.  

Atualmente, em situações de urgência, que são aquelas em que o recurso é interposto para evitar 
prescrição, decadência ou preclusão, pode o recurso ser interposto sem procuração, tendo o 
recorrente o prazo de 5 dias, prorrogáveis por mais 5, para juntar o documento, sob pena de 
inadmissão do apelo por ausência de representação. 

Caso seja detectado algum defeito em procuração já juntada aos autos antes da interposição de 
recurso, poderá o recorrente corrigir o erro no prazo de 5 dias, sem previsão de prorrogação, ou 
seja, na hipótese também está prevista a regularização da representação. 
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A modificação da Súmula 383 do TST também gerou o cancelamento da Súmula nº 164 do TST, que 
tratava do mandato tácito, na medida em que o instituto passou a ser tratado também na nova 
súmula, que permite a interposição de recurso pelo Advogado que possui aquela espécie de 
mandato. 

Sobre recurso interposto por fax, tem-se que o destaque que se dá ao tema decorre das 
particularidades trazidas pela Súmula n. 387 do TST, que trata do início do quinquídio (prazo de 5 
dias) que a parte possui para protocolar os originais que foram transmitidos por fax. A regra mais 
importante, por ser diferente da geral, encontra-se no inciso III do verbete do TST, que afirma ser 
possível o início do cômputo do prazo de 5 dias em sábados, domingos e feriados, por não se aplicar 
os arts. 219 e 224 do NCPC, que determinam a exclusão do primeiro dia e o início no subsequente, 
se for dia útil. Na hipótese, se o recurso foi encaminhado por fax em uma sexta-feira, o quinquídio 
terá início no sábado, contando-se igualmente o domingo, e assim sucessivamente. 

O preparo é um dos requisitos de admissibilidade mais importantes dos recursos, sendo muito 
cobrado nos concursos das carreiras trabalhistas. O preparo recursal engloba o pagamento das 
custas e a realização do depósito recursal. No processo de conhecimento, as custas incidem em 2% 
sobre o valor da causa, extinto o processo sem resolução do mérito ou se julgados os pedidos 
improcedentes, ou o valor da condenação, se julgados procedentes ou parcialmente procedentes. 
Caso tenha sido deferida à parte a assistência judiciária gratuita ou a justiça gratuita, não precisará 
pagar as custas para recorrer. O pagamento do valor é feito por meio de GRU (Guia de Recolhimento 
da União), no prazo recursal, sob pena de deserção, que acarretará a inadmissibilidade do apelo. 

O depósito recursal possui uma série de peculiaridades, as principais estão descritas nas seguintes 
súmulas do TST: 128, 161, e 245, analisadas a seguir, na ordem: 1. Dois são os limites do depósito 
recursal: a. valor fixado pelo TST; b. valor da condenação. Mostra-se ilícito exigir depósito além de 
tais limites. 2. O depósito recursal só é exigível na hipótese de condenação ao pagamento de quantia. 
3. A comprovação do depósito recursal é feita no prazo de interposição do recurso, mas se a parte 
interpuser antes do último dia, terá até este para juntar a guia comprobatória, não havendo 
possibilidade de complementação do valor.  

Ainda sobre o preparo, há uma Orientação Jurisprudencial bastante lembrada pelas bancas 
examinadoras, de nº 140 da SDI-1 do TST, alterada em abril de 2017, que diz ser deserto o recurso 
que traz o valor depositado a menor, se a parte for intimada e não complementar o mesmo em 4 
dias, mesmo que a diferença seja relativa a centavos. Imaginemos que o valor a ser depositado seja 
de R$7.356,12. Caso a parte não deposite os R$0,12, o recurso será deserto, ou seja, inadmitido pela 
falta do preparo, se não houver a complementação em 5 dias.  

Ponto importante consta expressamente no art. 10, § único da IN nº 39/16 do TST deixa claro que 
apenas o valor das custas pode ser complementado, caso pagas em valor inferior ao devido, mas a 
OJ 140 da SDI-1 do TST, alterada posteriormente, ampliou a possibilidade de complementação 
também para o depósito recursal. 

Em síntese: se o preparo não foi realizado, o recurso será deserto. Se realizado a menor, o recorrente 
deve ser intimado pelo Poder Judiciário para complementar em cinco dias, sob pena de deserção.  



 
 

 

 
 

Resumos - Reta Final MPU (Analista) 
www.estrategiaconcursos.com.br 

 207 
512 

Resumo - Reta Final MPU (Analista) 
Material Gratuito 

 

REFORMA TRABALHISTA: A reforma trabalhista trouxe 
importantes modificações em relação ao depósito recursal, 
especificamente no art. 899 da CLT, ao dispor que o depósito não 
será mais realizado em conta do FGTS, mas conta judicial à 
disposição do juízo, podendo o valor ser substituído por fiança 
bancária ou seguro garantia judicial, conforme §§4º e 11 do art. 
899 da CLT. 

Por fim, o depósito recursal será realizado pela metade pelas entidades sem fins lucrativos, 
empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de 
pequeno porte, sendo isentas do mesmo os beneficiários da justiça gratuita, as entidades 
filantrópicas e as empresas em recuperação judicial. 

Outro pressuposto de admissibilidade que deve ser lembrado é a regularidade formal, atrelado aos 
requisitos de forma dos recursos. Dois pontos devem ser lembrados: A OJ nº 120 da SDI-1 do TST, 
que afirma a necessidade de assinatura de pelo menos uma das petições do recurso, devendo o 
Poder Judiciário intimar a parte para assinar em 5 dias, caso nenhuma das peças esteja assinada, e 
a Súmula nº 422 do TST que exige a fundamentação para os recursos dirigidos ao TST. 

O juízo de admissibilidade, como dito, é realizado pelos juízos a quo e ad quem, sendo que no 
Tribunal é o Relator que faz a primeira análise naquele órgão. Caso conclua pela ausência de algum 
pressuposto recursal, proferirá uma decisão monocrática, com base no art. 932 do NCPC, 
encerrando o procedimento naquele estágio. Tal possibilidade – decisão monocrática – é aplicável 
no processo do trabalho a teor da Súmula nº 435 do TST. Da decisão monocrática caberá o recurso 
de agravo interno, a ser analisado posteriormente.  

REFORMA TRABALHISTA: A inclusão do §14 do art. 896 da CLT 
reforma a atuação do relator em relação ao juízo de 
admissibilidade, pois afirma que o relator do recurso de revista 
negará seguimento ao apelo quando faltar algum pressuposto de 
admissibilidade.  

Se no juízo de admissibilidade o Poder Judiciário tão somente analisa a presença ou ausência dos 
pressupostos recursais, admitindo (conhecendo), ou não, o recurso, no juízo de mérito será 
analisado se o error in judiciando ou o error in procedendo alegados pelo recorrente realmente 
ocorreram, dando provimento ou não ao apelo. 

O reconhecimento do error in judicando acarreta a reforma da sentença, ou seja, a sua substituição 
por uma decisão do Tribunal considerada adequada. Já no error in procedendo, reconhece-se o vício 
no procedimento que culmina com a anulação da decisão e dos eventuais atos processuais viciados, 
retornando-se o processo ao juízo anterior.  
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8.14 - RECURSOS TRABALHISTAS EM ESPÉCIE 

O recurso ordinário está previsto no art. 895 da CLT e não serve apenas para impugnar a sentença, 
podendo ser interposto também de acórdão do TRT, pois as hipóteses de cabimento são: 1. de 
decisão de primeiro grau (sentença), nos processos de competência originária da Vara do Trabalho 
(ou Juiz de Direito investido da competência trabalhista); 2. de acórdão do TRT em processos de sua 
competência originária, ou seja, que tem início perante aquele Tribunal, como mandados de 
segurança, ações rescisórias, ações cautelares, dissídios coletivos, dentre outros, cabendo, nessa 
segunda hipótese, o seu julgamento pelo TST. Logo, NUNCA pode ser dito: a. o recurso ordinário só 
pode ser interposto em face de sentença; b. o recurso ordinário é sempre julgado pelo TRT. 

O Recurso Ordinário, ou simplesmente RO, será interposto perante a Vara do Trabalho que é o juízo a 
quo, para realizar o 1º juízo de admissibilidade. Sendo positivo, ou seja, estando presente todos os 
pressupostos recursais, será o recorrido intimado para apresentação de contrarrazões no prazo de 8 
dias. Após tal prazo, os autos serão encaminhados ao TRT para processamento e julgamento.  

No TRT, o processo será distribuído a um Desembargador Relator, que terá a função de realizar o 2º 
juízo de admissibilidade e conduzir o processo até o julgamento pelo colegiado, caso não seja hipótese 
de julgamento monocrático, conforme art. 932 do NCPC.  

Acerca do julgamento do recurso ordinário, bem como dos demais recursos, importante destacar que 
a regra geral continua sendo o proferimento de acórdão (Art.204 do NCPC) pelo colegiado, ou seja, o 
julgamento por turma. Excepcionalmente é que o recurso poderá ser julgado apenas pelo relator, caso 
a hipótese seja de inadmissão, improcedência ou recurso prejudicado.  

Sobre o Recurso de Revista deve-se lembrar de que possui natureza extraordinária; portanto, nele 
não serão reanalisados fatos, conforme a Súmula n. 126 do TST. Além disso, deve-se lembrar que 
nesse recurso há possibilidade de o recorrente alegar violação à lei federal e à Constituição Federal, 
conforme o art. 896 da CLT, mesmo que depois venha a ser interposto recurso extraordinário, 
renovando a alegação de ferimento à CF. 

O recurso de revista tem seu cabimento disciplinado no art. 896 da CLT, sendo utilizado apenas nas 
demandas que têm início na Vara do Trabalho, pois o dispositivo legal exige decisão em recurso 
ordinário pelo TRT, o que exclui o seu cabimento nas demandas de competência originária do TRT. 
Nesse recurso podem ser alegados: a. ferimento à lei federal ou à Constituição Federal; b. 
divergência na interpretação de lei estadual, regulamento de empresa ou norma coletiva de 
utilização em área superior a um TRT; c. divergência na interpretação da lei federal por mais de um 
TRT. No rito sumaríssimo, dispõe o § 9º do art. 896 da CLT que pode ser alegado também o ferimento 
a entendimento sumulado pelo TST. A Súmula n. 442 do TST, editada em setembro de 2012, dispõe 
não ser cabível o recurso se a decisão do TRT violar Orientação Jurisprudencial do TST. Súmula é 
súmula, e não OJ! 

Algumas importantes alterações no recurso de revista foram inseridas pela Lei nº 13.015/14, 
podendo ser assim resumidas: 

Em relação aos pressupostos de admissibilidade, dispõe o §1º-A do art. 896 da CLT que o recorrente 
deve: 
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• a.1. Indicar o trecho da decisão que demonstra o prequestionamento da matéria; 
• a.2. Indicar de forma explícita e fundamentada a contrariedade à lei ou jurisprudência, que 

gera o cabimento do recurso; 
• a.3. Impugnar todos os fundamentos da decisão; 
• a.4. Demonstrar analiticamente cada dispositivo de lei, CF, Súmula ou OJ apontado como 

contrário; 

REFORMA TRABALHISTA: A Lei 13.467/17 incluiu o inciso VI no 
art. 1º-A do art. 896 da CLT, afirmando que o recorrente deve 
“transcrever na peça recursal, no caso de suscitar preliminar de 
nulidade de julgado por negativa de prestação jurisdicional, o 
trecho dos embargos declaratórios em que foi pedido o 
pronunciamento do tribunal sobre questão veiculada no recurso 
ordinário e o trecho da decisão regional que rejeitou os embargos 
quanto ao pedido, para cotejo e verificação, de plano, da 
ocorrência da omissão”. 

A necessidade de prequestionamento da matéria objeto do recurso de revista é inata a ele, por se 
tratar de recurso de natureza extraordinária. A matéria está regulamentada na Súmula n. 297 do TST 
e, em simples palavras, demonstra que a matéria que será analisada pelo TST precisa ter sido 
decidida pelo TRT, ou seja, o Tribunal Superior do Trabalho apenas revê a decisão, e não a julga pela 
primeira vez. A Súmula referida faz menção ao prequestionamento implícito, que é aquele em que 
a matéria é julgada, mas sem necessidade de menção explícita ao dispositivo de lei. Também 
menciona em seu inciso III o prequestionamento ficto, hipótese em que a matéria não foi julgada, 
demonstrando omissão e, apesar da interposição de embargos de declaração, o tribunal se manteve 
omisso. Na hipótese, presume-se (ou seja, cria-se uma ficção jurídica) que a matéria foi decidida, 
podendo o TST analisá-la.  

REFORMA TRABALHISTA: A reforma trabalhista conceituou a 
transcendência no recurso de revista, indicando a existência de 
aspectos econômicos, políticos, sociais e jurídicos, que 
demonstram a importância do recurso de revista. Tais indicadores 
da transcendência constam no art. 896-A §1º da CLT. 

O recurso de embargos de declaração está previsto no art. 897-A da CLT, sendo utilizado, nos termos 
do artigo referido, na ocorrência de: a. omissão; b. contradição; c. obscuridade; d. equívoco 
manifesto na análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal. O recurso é passível 
de apresentação de contrarrazões, na hipótese de efeitos infringentes ou modificativo, conforme 
preconizam o art. 897-A, §2º, da CLT, a OJ n. 142 da SDI-1 e a Súmula n. 278 do TST, sendo nulo o 
julgamento sem a possibilidade de manifestação do embargado.  



 
 

 

 
 

Resumos - Reta Final MPU (Analista) 
www.estrategiaconcursos.com.br 

 210 
512 

Resumo - Reta Final MPU (Analista) 
Material Gratuito 

 
O §3º do art. 897-A da CLT, inserido por meio da Lei 13.015/14, afirma que: “Os embargos de 
declaração interrompem o prazo para interposição de outros recursos, por qualquer das partes, 
salvo quando intempestivos, irregular a representação da parte ou ausente a sua assinatura”. 

Prevê o art. 1.026, §2º do NCPC que a utilização dos embargos de declaração com finalidade 
protelatória acarretará a condenação, em decisão fundamentada, do embargante ao pagamento de 
multa de até 2% do valor da causa, valor elevado para até 10% no caso de reiteração. 

O §2º do mesmo artigo dispõe que não será possível interpor novos embargos de declaração após a 
utilização protelatória de dois outros recursos anteriores. Assim, quebra-se a sequência de EDs 
protelatórios. 

O recurso agravo de instrumento está previsto no art. 897 da CLT e possui por única finalidade 
“destrancar outro recurso”, isto é, demonstra que o juízo negativo de admissibilidade realizado em 
outro recurso está equivocado. Assim, se é interposto um recurso ordinário, inadmitido pela Vara do 
Trabalho, poderá ser interposto um agravo de instrumento para demonstrar que aquele deve ser 
admitido. O agravo de instrumento, diferentemente do processo civil, será interposto perante o juízo 
a quo, que poderá reconsiderar sua decisão, o que significa dizer que no recurso em estudo 
encontra-se presente o efeito regressivo. A partir de 2010, há necessidade de realização de depósito 
recursal, conforme o art. 899, § 7º, da CLT, que será no valor de 50% do depósito realizado no recurso 
que se pretende destrancar. Além disso, é sempre bom lembrar-se dos documentos obrigatórios que 
devem ser juntados ao apelo, arrolados no art. 897, § 5º, da CLT. 

A Lei nº 13.015/14 incluiu o §8º no art. 899 da CLT, afirmando a ausência de depósito quando o 
agravo desafia inadmissão de recurso de revista que tem por fundamento contrariedade às Súmulas 
e OJs do TST. 

Previsto no art. 932 do NCPC, o agravo interno é utilizado nas hipóteses de julgamento monocrático 
pelo relator nos tribunais. A regra continua a ser a colegialidade no julgamento dos recursos, mas, 
excepcionalmente, nas hipóteses previstas naquele dispositivo legal, pode o relator julgar o feito 
sozinho, proferindo a denominada decisão monocrática. O relator, assim, poderá agir quando: a. o 
recurso mostrar-se inadmissível; b. o recurso estiver em confronto com súmula ou jurisprudência 
uniforme dos tribunais superiores, hipótese em que lhe negará provimento; c. a decisão estiver em 
confronto com súmula ou jurisprudência uniforme dos tribunais superiores, hipótese em que dará 
provimento ao recurso, reformando ou anulando a decisão recorrida.  

O recurso de agravo interno era interposto, sob a égide do CPC/73, no prazo de 5 dias, por aplicação 
do art. 557 daquele antigo código. Atualmente, dispõe a IN nº 39/16 do TST que o recurso é 
interposto em 8 dias, seguindo-se a regra trabalhista. 

De utilização bem restrita no processo do trabalho, os embargos infringentes são utilizados apenas 
no procedimento do dissídio coletivo, quando ajuizado perante o TST, na hipótese de sua 
competência originária. Nessa hipótese, o dissídio coletivo será julgado pela SDC (Seção de Dissídios 
Coletivos) do TST, que poderá proferir decisão unânime ou por maioria. Na última hipótese, caberão 
os embargos infringentes, no prazo de 8 dias, cuja competência para julgamento também é da SDC. 
Não se exige procedência no julgamento, e sim apenas decisão por maioria.  

Sobre o recurso de embargos de divergência, destaca-se que: a natureza jurídica desse recurso é 
extraordinária, assim como o recurso de revista, o que significa dizer que a discussão travada será 
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relacionada apenas a direito, isto é, aplicação da norma jurídica, não sendo possível ao recorrente a 
rediscussão de fatos e provas, nos termos da Súmula n. 126 do TST.  

Recurso adesivo: antes não admitido no processo do trabalho (Súmula n. 175 do TST cancelada), por 
ser considerado incompatível com sua simplicidade, é atualmente possível de ser utilizado, nos 
termos da Súmula n. 283 do TST, cabível nos recursos ordinários, agravo de petição, revista e 
embargos, no prazo alusivo às contrarrazões, quando houver sucumbência recíproca, ou seja, 
quando a pretensão for julgada parcialmente procedente, desatendendo aos anseios de autor e réu. 
Importante lembrar da segunda parte da Súmula n. 283 do TST, assim redigida: “sendo desnecessário 
que a matéria nele veiculada esteja relacionada com a do recurso interposto pela parte contrária”. 

Recurso extraordinário: previsto no art. 102, III, da CRFB/88, depende a sua interposição do 
esgotamento das vias ordinárias, ou seja, da utilização de todos os recursos na esfera trabalhista, 
em decisões de única ou última instância que se encaixem nas alíneas a, b e c do dispositivo referido. 
Conforme entendimento do STF, não cabe em relação à alínea d no processo do trabalho. Da 
sentença no rito sumário (dissídio de alçada), se houver violação à CF, será cabível o recurso 
extraordinário, nos termos da Súmula n. 640 do STF. Se a decisão recorrida aplicou interpretação 
razoável do dispositivo da CF, não há violação a ele, conforme a Súmula n. 400 do STF. A análise 
acerca da existência ou não de repercussão geral é feita exclusivamente pelo STF, admitindo-se o 
amicus curiae. A concessão de efeito suspensivo por ação cautelar seguirá as normas de 
competência descritas nas Súmulas 634 e 635 do STF. Conforme a OJ n. 56 da SDI-1 do TST, a 
execução, enquanto pender julgamento do RE, é provisória, diferentemente da Súmula n. 228 do 
STF. Por fim, a interposição será perante o Presidente do TST. 

 

8.15 - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA 

Trata-se de procedimento prévio à execução para individualizar o objeto da condenação. Não é ação 
autônoma, pois não há contraditório efetivo, bem como a decisão não é recorrível. A necessidade 
de individualização da condenação decorre do fato da execução somente poder ser iniciada quando 
tiver por base um título com obrigação certa, líquido e exigível. 

No rito sumaríssimo, conforme o art. 852-B, I, da CLT, o pedido deve ser certo, determinado e indicar 
o valor, de forma que a sentença será desde logo líquida, não havendo liquidação de sentença nesse 
procedimento. Lembre-se de que o pedido do autor deve ser líquido, deve constar o valor da causa 
na petição inicial. Nada mais natural do que impor ao Juiz o proferimento de sentença líquida. É por 
isso que a sentença já menciona o valor devido “tintim por tintim”. 

Uma das regras mais importantes da CLT sobre o procedimento da liquidação consta no §1º do art. 
879, que proíbe a rediscussão da matéria relacionada ao processo principal, pois a liquidação não é 
um segundo processo, um segundo tempo do processo. Na liquidação parte-se do pressuposto que 
o direito está reconhecido e que apenas basta a sua quantificação.  

Antes de falarmos sobre as formas de liquidação, também é importante destacar a Súmula nº 344 
do STJ, que permite que seja modificada a forma de liquidação descrita na sentença, sem qualquer 
ofensa à coisa julgada. Assim, digamos que a sentença transitou em julgado afirmando que a 
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liquidação seria feita posteriormente por arbitramento. Nada impede que seja realizada a liquidação 
por cálculos. Não há ferimento à coisa julgada. Além disso, a liquidação por cálculos é mais célere e 
barata.  

Sobre as formas de liquidação, iniciamos com os cálculos: consiste na mais comum, em que há 
análise de cálculos apresentados pelas partes, conforme os arts. 879 da CLT e art. 509, §2º e 524 do 
NCPC. Devem ser seguidas as seguintes regras: 1. apresentação de forma discriminada e atualizada, 
incluindo juros e correção monetária, de acordo com a Súmula n. 211 do TST; 2. juros: 12% ao ano, 
contados da data do ajuizamento da ação; 3. deverá ser incluído o valor devido à Previdência Social 
(INSS); 4. impossibilidade de alteração da decisão liquidanda: art. 879, § 1º, da CLT. 

Um dos pontos mais importantes em relação ao procedimento da liquidação por cálculos é a 
necessidade de intimar as partes desde logo para manifestação sobre os cálculos no prazo de 8 dias, 
conforme art. 879, §2º da CLT. O contraditório será imediato, diferentemente do redação pré-
reforma trabalhista. 

REFORMA TRABALHISTA: A redação anterior à reforma 
trabalhista previa a possibilidade do Juiz intimar as partes para 
manifestação em 10 dias, sob pena de preclusão. Agora, a nova 
redação não cria mais a possibilidade de intimação, mas o dever 
do Magistrado, sendo que o novo prazo é de 8 dias. Além disso, o 
§7º do mesmo artigo prevê que a atualização dos créditos 
trabalhistas será feito pela TR (taxa referencial do Banco Central 
do Brasil). 

Ocorre que em relação à União a informação é diferente, pois o Juiz deve intimá-la para 
manifestação acerca dos cálculos apresentados. O §3º do art. 879 da CLT diz que o Magistrado 
intimará a União para manifestação em 10 dias, sob pena de preclusão.  

Será realizada a liquidação por arbitramento, conforme o art. 509 do NCPC, quando houver 
necessidade de realização de perícia técnica para se aferir o valor da condenação, o que pode 
ocorrer, por exemplo, nas hipóteses de salário in natura e determinação de valor do salário (art. 
460 da CLT). O arbitramento poderá ocorrer nas seguintes hipóteses: 1. convenção das partes; 2. 
determinação por sentença; 3. o objeto da lide exigir. O procedimento a ser seguido é aquele 
descrito no art. 510 do NCPC. Diferencia-se a perícia realizada na liquidação daquela feita como meio 
de prova no processo de conhecimento, pelos seguintes motivos: a. não há apresentação de quesitos 
e assistentes técnicos na liquidação; e b. o perito na liquidação é único. Por fim, pode tal espécie de 
liquidação ser convertida em cálculos, se assim entender o Magistrado. 

Liquidação por artigos: espécie mais morosa de liquidação, por seguir as regras do processo de 
conhecimento (Art. 509 e 511 do NCPC), será realizada quando houver necessidade de ser provado 
um fato novo, como o número de horas extras efetivamente realizadas pelo reclamante, se a 
sentença condenar genericamente ao pagamento do trabalho extraordinário realizado. 
Diferentemente das demais espécies, não pode ser iniciada de ofício pelo Juiz, somente a pedido da 
parte, que deverá trazer aos autos as provas documentais sobre os fatos novos. 
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Agora que já falamos sobre as três formas de liquidação – cálculos, arbitramento e artigos – temos 
que destacar a seguinte regra: a única forma de liquidação que não pode ser iniciada de ofício é a 
por artigos. O Juiz até pode intimar a partes para apresentação por fatos novos, mas depende da 
atitude da parte para dar início ao procedimento. Se os fatos novos não forem apresentados, nunca 
será realizada a liquidação.  

O entendimento majoritário é no sentido da irrecorribilidade da decisão que julga a conta de 
liquidação, já que da decisão posterior dos embargos à execução caberá agravo de petição, hipótese 
em que eventual erro poderá ser levado ao Tribunal Regional do Trabalho. 

8.16 - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA 

No processo de execução buscamos a aplicação de normas da CLT. Na sua ausência, aplica-se a Lei 
nº 6.830/80, que é a lei de execução fiscal. Apenas na ausência desta última é que buscamos a 
aplicação das regras do CPC. Vejamos que, diferentemente do processo de conhecimento, em que 
a lacuna da CLT gera a aplicação direta do CPC (caso compatíveis as regras), na execução temos a Lei 
de Execução Fiscal a ser aplicada antes do Código de Processo Civil. 

Na responsabilidade solidária, por exemplo no grupo de empresas (art. 2º, § 2º, da CLT), condenada 
uma empresa do grupo, qualquer outra pode ser executada, mesmo que não tenha participado 
diretamente do processo de conhecimento, já que houve o cancelamento da Súmula n. 205 do TST. 
Já na responsabilidade subsidiária, que surge principalmente na terceirização, há necessidade de 
que o responsável subsidiário participe da relação processual (processo de conhecimento) para que 
sofra os efeitos do processo de execução, conforme dispõe a Súmula n. 331 do TST. 

Na sucessão de empregadores, tema disciplinado nos arts. 10, 448 e 448-A da CLT, a 
responsabilidade recai integralmente perante o sucessor, que assume os bônus e os ônus. A 
responsabilidade do sucedido pode solidária, na hipótese de fraude, conforme novo art. 448-A da 
CLT. 

A desconsideração da personalidade jurídica, expressa nos arts. 28 do CDC e 50 do CC, é aplicável 
no processo do trabalho, com um detalhe: não há necessidade de demonstração de fraude, 
confusão patrimonial, má gestão ou qualquer outro fato descrito nos dispositivos referidos. Nos 
domínios do processo do trabalho, basta a ausência de patrimônio da pessoa jurídica para ser 
determinada a desconsideração da personalidade jurídica, de forma a atingir os bens dos sócios, o 
que é denominado de teoria menor da desconsideração.  

O art. 6º da IN nº 39/16 do TST manda aplicar os dispositivos do NCPC que tratam do incidente de 
desconsideração da personalidade jurídica – artigos 133 a 137 – com as necessárias adaptações. 
Assim, os juízes devem intimar os sócios para apresentação de manifestação (defesa) em 15 dias, 
decidindo pela desconsideração ou manutenção apenas da pessoa jurídica no polo passivo.  

REFORMA TRABALHISTA: Os mesmos dispositivos, que já eram 
aplicados por determinação da IN 39/16 do TST, passaram a 
integrar o art. 855-A da CLT, que agrega ainda as normas sobre 



 
 

 

 
 

Resumos - Reta Final MPU (Analista) 
www.estrategiaconcursos.com.br 

 214 
512 

Resumo - Reta Final MPU (Analista) 
Material Gratuito 

 
irrecorribilidade/recorribilidade da decisão proferida no 
incidente processual. 

Da decisão interlocutória que julgar o incidente de desconsideração, seja para acolher ou rejeitar, 
não caberá recurso se estivermos no processo de conhecimento, por aplicação do art. 893, §1º da 
CLT (princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias) ou recurso de agravo de 
petição, caso a decisão seja proferida no processo de execução.  

Caso o incidente seja instaurado e julgado no âmbito do Tribunal, pelo Relator, caberá a interposição 
de recurso de agravo interno, previsto no art. 932 do NCPC. 

Mesmo possuindo título executivo, poderá o credor ajuizar ação de conhecimento, não havendo que 
se falar em ausência de interesse processual, conforme art. 785 do NCPC. Trata-se de uma faculdade 
do credor: iniciar a execução ou ajuizar ação de conhecimento.  

O cheque e a nota promissória passam a ser títulos executivos extrajudiciais para o processo do 
trabalho, na medida em que o art. 13 da IN nº 39/16 do TST determina a aplicação do art. 784, I do 
NCPC ao processo do trabalho, desde que os títulos tenham sido emitidos para pagamento de verbas 
trabalhistas.  

A execução provisória no processo do trabalho é regulada pelo art. 520 do NCPC, sendo de 
responsabilidade do exequente, caso algum dano seja suportado pelo executado em decorrência da 
reforma da decisão exequenda. O início da execução provisória depende de requerimento da parte, 
não sendo realizada de ofício, como ocorre na definitiva, nos termos do art. 878 da CLT. A execução 
provisória decorre da ausência de efeito suspensivo do recurso, que é a regra do processo do 
trabalho, conforme o art. 899 da CLT.  

Atenção especial à impenhorabilidade absoluta dos salários, conforme a OJ n. 153 da SDI-2 do TST, 
que reafirma o art. 833, IV do NCPC. Em um primeiro momento, o salário não pode ser penhorado 
para pagamento de débitos trabalhistas, ou seja, mantém a impenhorabilidade absoluta em 
primeiro lugar. Contudo, para os salários superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, abre-se uma 
exceção que possibilita a penhora da totalidade do que exceder aquela quantia. Assim, se receber 
60 (sessenta) salários mínimos, poderá haver a penhora de 10 (dez). 

Os títulos da dívida pública e os títulos e valores mobiliários, ambos com cotação em mercado, 
passam a ser considerados bens importantes na ordem de penhora, estando abaixo apenas do 
dinheiro, isto é, o dinheiro continua a ser o primeiro bem, passando aqueles títulos a figurar na 
ordem logo após.  

Execução por quantia certa contra devedor solvente: tal espécie de execução segue as normas do 
art. 880 da CLT, sendo expedido mandado de citação, penhora e avaliação, para pagamento da 
quantia em 48 horas, incluindo os valores devidos à União em decorrência de contribuições 
previdenciárias, sob pena de penhora e avaliação, que serão realizados pelo Oficial de Justiça. Não 
sendo encontrado o executado, será citado por edital. Não encontrado o devedor, mas encontrados 
bens passíveis de penhora, será realizado o arresto executivo, conforme o art. 830 do NCPC.  

Um dos temas polêmicos da execução trabalhista, mas que vem sendo consolidado pelo TST, é a não 
aplicação do art. 523 do NCPC ao processo trabalhista, ou seja, a não aplicação da multa de 10% pelo 
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não pagamento da quantia devida dentro do prazo estipulado pelo legislador, que no CPC é de 15 
dias. O TST entende que não há lacuna que autorize a aplicação do dispositivo do CPC, apesar de ser 
uma norma que traz efeitos positivos para a execução. 

A apresentação de carta de fiança bancária equivale a dinheiro, conforme a OJ n. 59 da SDI-2 do TST. 
Contudo, uma modificação na redação da OJ ocorrida em 2016 trouxe a ideia de que a carta de fiança 
bancária, para ser aceita, deve ser do valor do débito + 30%, para adequação ao NCPC. 

Conforme a OJ n. 89 da SDI-2 do TST, ninguém é obrigado a ser nomeado depositário dos bens 
penhorados, sendo necessária a sua concordância, que culminará com a assinatura dos termos de 
penhora e depósito. 

A penhora sobre o faturamento da empresa é possível, desde que seja fixado um percentual 
razoável, conforme OJ nº 93 da SDI-2 do TST, de forma a não prejudicar o desenvolvimento das 
atividades da empresa executada. A ideia também consta no art. 835 do NCPC. 

REFORMA TRABALHISTA: A garantia da execução, nos termos do 
art. 882 da CLT, pode ser realizada por meio de deposito da 
quantia devida, apresentação de garanta judicial ou nomeação de 
bens à penhora, observada a ordem preferencial do art. 835 do 
CPC. 

A reforma trabalhista incluiu o art. 883-A da CLT, que trata da possibilidade de efetuar o protesto da 
decisão judicial, gerando a inscrição do nome do executado em órgãos de proteção ao crédito e no 
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, somente após 45 dias a contar da citação do executado, 
desde que não tenha sido realizado a garantia do juízo. 

A defesa típica do executado está descrita no art. 884 da CLT, que trata dos embargos à execução, 
ajuizados no prazo de 5 dias a contar da garantia do juízo. A defesa é analisada nos mesmos autos, por 
possuir sempre efeito suspensivo, sendo o exequente intimado a manifestar-se também em 5 dias.  

REFORMA TRABALHISTA: A garantia do juízo, nos termos do §6º 
do art. 884 da CLT, não precisa ser realizada quando a defesa for 
apresentada por entidades filantrópicas ou por aqueles que 
compõem ou compuseram as duas diretorias. 

A matéria que pode ser arguida nos embargos encontra-se tanto no art. 884, § 1º, da CLT quanto no 
art. 525, §1º, do NCPC. Também pode o executado defender-se por meio de exceção e pré-
executividade, quando a matéria for de ordem pública e não houver necessidade de produção de 
provas, ou seja, as provas foram pré-constituídas. A decisão que rejeita a exceção é irrecorrível, por 
ser interlocutória. Já o acolhimento da defesa, com a extinção da execução, gera o cabimento de 
agravo de petição. 

Nos embargos à execução é possível a produção de todos os meios de prova, inclusive testemunhal, 
já que o §2º do art. 884 da CLT prevê a designação de audiência de instrução e posterior decisão.  
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Outra defesa do executado, denominado de exceção de pré-executividade, não está prevista em lei, 
mas é admitida pela doutrina e jurisprudência, sendo considerada por isso, como atípica. A defesa 
somente pode ser apresentada com prova pré-constituída, já que inexiste possibilidade de instrução 
processual. Sendo acolhida a exceção com a extinção do processo, caberá recurso de agravo de 
petição pelo prejudicado. Sendo rejeitada a exceção, o processo continuará sem a possibilidade de 
recurso, já que a decisão se qualifica como interlocutória.  

A prescrição intercorrente passa a ser aceita na Justiça do Trabalho, nos termos do art. 11-A da CLT, 
seguindo-se o entendimento da Súmula 327 do STF e em confronto com a Súmula 114 do TST, que 
deve ser cancelada/modificada.  

Adjudicação: trata-se do modo preferencial de expropriação, previsto no art. 876 do NCPC, que pode 
ocorrer de forma singular ou em concorrência com outros credores, sendo que na última hipótese 
haverá licitação, adjudicando aquele que ofertar melhor valor. A adjudicação será feita pelo valor da 
avaliação ou da arrematação, se já ocorreu, desde que, nesta última situação, não tenha havido a 
assinatura no termo de arrematação. Destaque para a Súmula n. 399 e para a OJ n. 66 da SDI-2 do 
TST, que afirmam não caber ação rescisória e mandado de segurança contra a decisão de 
homologação da adjudicação.  

Na arrematação, o arrematante deve garantir o lance com 20% do valor no prazo de 24 horas, sob 
pena de perder o valor para a execução, nos termos do art. 888, § 2º, da CLT. Esse ponto é sempre 
cobrado nos concursos trabalhistas, tendo por vezes que realizar a conta para se chegar aos 20%. Basta 
dividir o valor da arrematação por 5 para se chegar ao valor dos 20% de garantia do lance. Se o valor 
da arrematação foi de R$80.000,00, o valor da garantia deve ser de R$16.000,00 (80/5=16). 

O restante deve ser pago, como dito, no exíguo prazo de 24 horas, sob pena de perda dos 20% para a 
execução e retorno do bem à hasta pública, para ser novamente leiloado. 

O NCPC permite o parcelamento do valor do lance, conforme art. 895, em até 30 parcelas, quando a 
oferta for feita por escrito, sendo que as propostas para pagamento a vista sempre terão preferência 
sobre as parceladas. 

O valor da arrematação não pode ser vil, conforme o art. 891 do NCPC, sob pena de aviltar o 
patrimônio do devedor-executado. Diferentemente do CPC anterior, o CPC/15 diz o que é preço valor, 
conforme redação do § único do art. 891, a saber: inferior ao valor fixado como mínimo pelo Juiz e 
inserto no edital ou, não havendo tal informação, vil é o valor inferior a 50% do valor da avaliação. 

A remição no processo do trabalho é regulamentada pelo art. 13 da Lei n. 5.584/70, sendo o 
pagamento da totalidade da dívida pelo executado preferencial até em relação à adjudicação. A Lei n. 
11.382/2006 revogou a remição pelo cônjuge, descendente e ascendente. Por fim, a remição deve ser 
realizada no prazo de 24 horas após a arrematação, prazo esse que é para a assinatura do auto de 
arrematação. 
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8.17 - AÇÃO RESCISÓRIA 

A ação rescisória é utilizada para desconstituir uma decisão de mérito que transitou em julgado com 
um vício grave, constante no art. 966 do NCPC. Digamos que é a última maneira de conseguir a 
desconstituição daquela decisão, já que não cabe mais qualquer recurso em virtude do trânsito em 
julgado. A referida ação está prevista no art. 836 da CLT. 

Conforme dispõe o referido artigo da CLT, como pressuposto de admissibilidade da rescisória, será 
realizado um depósito prévio de 20% do valor da causa, salvo prova de miserabilidade jurídica do 
autor, hipótese em que será dispensado de tal requisito. Nos termos da Instrução Normativa n. 
31/2007, a massa falida está dispensada da realização do referido depósito. 

O CPC/15 traz no art. 968, §2º uma limitação em relação ao depósito, que não pode ser de valor 
superior a 1.000 salários mínimos. 

Além disso, é importante dizer que o valor depositado pode ser levantado pelo autor da rescisória, 
ou pode ser “perdido” para a outra parte, como multa, nos termos do art. 968, II, do NCPC, caso a 
ação rescisória seja inadmitida ou julgada improcedente. 

A utilização da ação rescisória não depende da interposição prévia de recursos, conforme prescreve 
a Súmula n. 514 do STF. 

Sobre a competência para a ação rescisória, sempre de Tribunal, seguimos as seguintes regras: a. 
TRT: Se a decisão que transitou em julgado foi uma sentença, caberá o ajuizamento perante o 
Tribunal Regional do Trabalho. Se a decisão com trânsito em julgado for do TRT, caberá ao próprio 
TRT o processamento e julgamento da rescisória. b. TST: Caberá o ajuizamento da ação rescisória 
perante o TST na hipótese de a decisão rescindenda ser acórdão daquele tribunal. 

Atenção para a seguinte regra sobre competência dos tribunais para a ação rescisória: todo tribunal 
possui competência para processar e julgar as ações rescisórias de seus próprios julgados. Assim, se 
o acórdão do TRT é objeto da rescisória, a ação será da competência do próprio TRT. Se fosse um 
acordo do TST, a competência seria do TST.  

A incompetência não deve mais ser encarada como hipótese de inépcia da petição inicial, como 
descrito na OJ nº 70 da SDI-2 do TST, uma vez que os §§5º e 6º do art. 968 do CPC/15 diz que deverá 
o autor ser intimado para emendar a petição inicial e corrigi-la, remetendo-se os autos ao juízo 
competente. 

A legitimidade para o ajuizamento da ação rescisória muito se assemelha à regra de legitimidade 
para a interposição dos recursos, já que ambos podem ser utilizados pelas partes, por terceiro 
prejudicado e pelo Ministério Público. Em relação ao último, quando atua como fiscal da lei, há a 
importante Súmula nº 407 do TST que diz que o órgão pode ajuizar ação rescisória em qualquer 
hipótese prevista no art. 966 do NCPC, não estando submetido a qualquer restrição que pareça 
existir no art. 967 do NCPC).  

Vamos lembrar que a Súmula n. 425 do TST, muitas vezes cobrada nos concursos trabalhistas, limita 
o jus postulandi na seara trabalhista, afirmando que o instituto previsto no art. 791 da CLT não se 
aplica a alguns procedimentos, a saber: ação rescisória, mandado de segurança, ação cautelar e 
recursos para o TST. 
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Como pressupostos para o ajuizamento da ação rescisória temos: a. decisão de mérito (processo 
extinto com resolução do mérito); b. trânsito em julgado (para haver a formação da coisa julgada 
material); c. ajuizamento no prazo decadencial de 2 anos a contar do trânsito em julgado; d. a 
indicação de um dos vícios descritos no art. 966 do NCPC. 

Talvez a modificação mais significativa realizada pelo CPC/15, em relação aos requisitos de 
admissibilidade da ação, tenha sido a inclusão do §2º do art. 966, que trata da possibilidade de 
ajuizamento da ação em face de decisão que não seja de mérito, mas que impeça a nova propositura 
da ação ou a admissibilidade de recurso.  

Acerca da indicação de um dos vícios do art. 966 do NCPC, temos que explicar a Súmula nº 408 do 
TST, que trata do iura novit cúria (o Juiz conhece o direito). Digamos que o autor tenha ajuizado a 
ação rescisória por haver incompetência absoluta do juízo que proferiu a decisão. Tal vício consta 
no inciso II do art. 966 do NCPC. Ocorre que na rescisória não há necessidade de menção ao 
dispositivo legal referido, bem como não haverá qualquer prejuízo caso o inciso mencionado na 
petição inicial esteja errado. Isso ocorre porque o Juiz conhece o direito e poderá entender que a 
parte alega a incompetência absoluta que está prevista no inciso II do art. 966 do NCPC. 

Há apenas uma exceção na Súmula nº 408 do TST: caso a rescisória seja ajuizada com base no inciso 
V do art. 966 do NCPC, que trata da hipótese de violação à literal dispositivo de lei, deverá o autor 
obrigatoriamente mencionar o artigo de lei que entende ter sido violado.  

Sobre as hipóteses para ajuizamento da ação rescisória, é importante destacar que o CPC/15 trouxe, 
ao lado de dolo e colusão, que já eram motivos no CPC/73, a coação e a simulação, no inciso III do 
art. 966 do CPC/15. 

O tema ação rescisória de ação rescisória é tratado na Súmula n. 400 do TST, sendo permitida a 
rescisória de rescisória, mas com uma condição: o vício apontado na 2ª rescisória deve estar 
relacionado ao procedimento e julgamento da 1ª rescisória. Não é possível, por exemplo, voltar à 
discussão acerca da incompetência absoluta do Juiz que julgou a ação originária, entretanto é válido 
o ajuizamento da ação rescisória para discutir, por exemplo, a incompetência absoluta do Tribunal 
que julgou a 1ª rescisória. 

O ajuizamento da ação rescisória não impede o cumprimento da sentença ou acórdão rescindendo, 
ressalvada a concessão, de tutela provisória, conforme art. 969 do CPC/15. Assim, a suspensão da 
execução da decisão rescindenda é uma hipótese excepcional, devendo haver pedido e preenchimento 
dos requisitos legais.  

Em relação ao procedimento, além do que já foi dito, destacamos a regra sobre citação do réu para 
apresentação de defesa, pois o art. 970 do NCPC traz regra totalmente diversa daquela usualmente 
utilizada no processo do trabalho. O Relator da ação rescisória determinará a citação do réu para 
apresentar defesa no prazo que fixar, que pode ser entre 15 e 30 dias.  O prazo começa a contar do 
recebimento da citação e não da sua juntada aos autos, já que não se aplica o art. 231 do NCPC ao 
processo trabalhista.  

Não sendo apresentada defesa no prazo assinado, não teremos os efeitos da revelia, já que a Súmula 
nº 398 do TST diz que “considerando que a coisa julgada envolve questão de ordem pública, a revelia 
não produz confissão na ação rescisória”. 
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As provas serão produzidas no primeiro grau de jurisdição, conforme art. 972 do NCPC – prazo de 1 
a 3 meses para produção da prova, por meio de carta de ordem. Após a conclusão das provas, os 
autos retornarão ao Tribunal para julgamento.  

As razões finais serão apresentadas por escrita, em prazo sucessivo de 10 dias, nos termos do art. 
973 do NCPC.  

Por fim, os honorários advocatícios serão devidos pela mera sucumbência, seguindo-se o art. 791-A 
da CLT, que prevê tal condenação em valor entre 5% e 15% da condenação, do proveito econômico 
ou do valor da causa.  

8.18 - MANDADO DE SEGURANÇA 

A legitimidade ativa para o mandado de segurança é de qualquer pessoa física ou jurídica, conforme 
dispõe o art. 1º da Lei n. 12.016/2009, já que qualquer pessoa pode vir a sofrer com a atuação ilegal 
ou abusiva de autoridade pública. 

A legitimidade passiva é da pessoa jurídica, e não da autoridade coatora, mas é a primeira que arcará 
com os efeitos patrimoniais do desfazimento do ato. A autoridade coatora atua no processo apenas 
apresentando as suas informações, de forma a auxiliar o Juiz a desvendar se o ato foi legal ou ilegal. 

Em relação à competência funcional, temos que saber que órgão da Justiça do Trabalho possui 
competência para a ação em estudo. Todos os graus de jurisdição são competentes, a depender do 
ato questionado. Vejamos: Vara do Trabalho: se o ato questionado for exterior à Justiça do Trabalho, 
como a autuação promovida pelo MTE. TRT: se o ato questionado for de Juiz do Trabalho, 
Desembargador do TRT e servidores do TRT. TST: se o ato questionado for de Ministro do TST. 

A competência territorial é a sede funcional da autoridade coatora, mas, apesar de ser competência 
territorial, é entendida como absoluta, o que permite que haja a declaração de incompetência ex 
officio, com remessa dos autos ao juízo competente, conforme o art. 64 do NCPC. 

O mandado de segurança repressivo, ou seja, aquele utilizado quando já houve a violação do direito, 
deve ser impetrado no prazo máximo de 120 dias, a contar da ciência do ato, conforme o art. 23 da 
Lei n. 12.016/2009. Trata-se de prazo decadencial, que não se suspende ou interrompe. Nesse ponto, 
é sempre importante lembrar o entendimento do STF, por meio da Súmula n. 430, que diz que o 
pedido de reconsideração não interrompe o prazo para o mandado de segurança.  

Deve-se ainda atentar para a regra prevista no art. 23 da Lei 12.016/09, que permite a renovação do 
MS caso seja extinto sem resolução do mérito e ainda esteja dentro do prazo decadencial de 120 dias.  

Uma das súmulas mais importantes do TST sobre o mandado de segurança é a de nº 415, que 
regularmente é cobrada nos concursos trabalhistas. Nos termos do entendimento exposto, não cabe 
emenda da petição inicial do mandado de segurança para juntada de documentos. 

Este tópico serve apenas para lembrar que não se aplica mais o jus postulandi ao mandado de 
segurança desde a edição da Súmula n. 425 do TST, assim redigida: “O jus postulandi das partes, 
estabelecido no art. 791 da CLT, limita-se às Varas do Trabalho e aos Tribunais Regionais do Trabalho, 
não alcançando a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de 
competência do Tribunal Superior do Trabalho”. 
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A súmula do TST mais importante sobre o mandado de segurança, que é sempre lembrada pelas 
bancas examinadoras, é a de nº 414, que trata da utilização do MS como sucedâneo recursal, isto é, 
como se fosse um recurso. Sabe-se que o MS não é um recurso (é uma ação), mas pode ser utilizado 
como se fosse aquele. Imagine a seguinte situação: um pedido de antecipação de tutela indeferida 
no curso do processo, pode ser impugnado por mandado de segurança. Caso a o mesmo pedido seja 
indeferido na sentença, não caberá a impetração do MS, e sim a interposição de recurso ordinário, 
já que o RO é o recurso cabível de sentença, conforme art. 895 da CLT. 

A respeito do procedimento a ser adotado no mandado de segurança, destaque para a notificação 
que será expedida à autoridade coatora para que preste informações em 10 dias. Não sendo 
prestadas, não teremos revelia.  

O Ministério Público, que funciona como fiscal da lei no mandado de segurança, oferecerá parecer 
em 10 dias, sendo a sentença proferida em até 30 dias, nos termos do art. 12 da Lei 12.016/09. 

Por fim, uma informação que pode se tornar uma imensa pegadinha: não há condenação ao 
pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em sede de MS, conforme art. 25 da Lei 
12.016/09. Cuidado para as bancas não afirmarem que a condenação decorre de mera sucumbência, 
pois isso ocorre na ação rescisória.  

8.19 - DISSÍDIO COLETIVO 

Os dissídios coletivos diferenciam-se dos individuais, porque nos primeiros pedimos ao Poder 
Judiciária a criação da norma geral e abstrata, ao passo que nos últimos pedimos a aplicação, no 
caso concreto, de normas gerais e abstratas já existentes. No dissídio coletivo o Poder Judiciário 
Trabalhista age como se fosse legislativo, criando normas gerais e abstratas a serem aplicadas aos 
membros de categorias que estão em conflito. 

Nos conflitos coletivos de trabalho, o ideal é que as demandas sejam resolvidas em negociação 
coletiva, com a pactuação de acordos e convenções coletivas de trabalho, que vigorarão pelo prazo 
máximo de 2 anos e que regulamentarão os direitos e obrigações de ambas as partes. Ocorre que 
por vezes as partes não chegam a um consenso, havendo necessidade de intervenção do Poder 
Judiciário, que por meio do dissídio coletivo exercerá o seu Poder Normativo, para definir as regras 
que as partes, por consenso, não conseguiram.  

O Poder Normativo da Justiça do Trabalho encontra-se previsto no art. 114, §2º, da CF, sendo que a 
EC 45/04, ao modificá-lo deixou claro que a via judicial é excepcional, na medida em que o dissídio 
coletivo somente pode ser aceito pelo Poder Judiciário após prévia e exaustiva negociação coletiva 
e desde que não seja possível a instituição de arbitragem.  

Os dissídios coletivos são classificados em: econômico (os mais comuns), em que se pede a 
instituição de melhores condições de trabalho; jurídico (ou interpretativo), por meio do qual se pede 
a interpretação de determinado dispositivo legal conflituoso; de greve (também denominado de 
misto), que serve para analisar se a paralisação é legal/ilegal e se as novas condições de trabalho 
devem ou não ser estabelecidas.  

Os dissídios coletivos são ações de tribunais – TRTs e TST – sendo que a definição da competência é 
feita de acordo com a extensão do conflito, se relacionado à área de um ou mais de um TRT. Se 
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superior a área de um TRT, será da competência do TST, como geralmente acontece com a greve 
dos correios.  

Como pressupostos processuais específicos da ação de dissídio coletivo, temos: negociação coletiva 
prévia, autorização em assembleia da categoria devidamente convocada, demonstração do comum 
acordo (expresso ou tácito) entre as partes envolvidas no dissídio. 

Para demonstração dos pressupostos acima, o TST exige a juntada aos autos do edital de convocação 
da assembleia e sua ata, nos termos da OJ nº 8 da SDC do TST. 

A sentença normativa é a decisão proferida no dissídio coletivo, sendo que na verdade é um acórdão, 
pois proferido por um colegiado do TRT ou TST. Tal decisão possui prazo de vigência máximo de 4 
anos, nos moldes do art. 868 da CLT, e poderá produzir efeitos por todo o período apontado mesmo 
que originariamente o prazo fixado tenha sido menor, conforme Precedente Normativo nº 120 da 
SDC do TST. Se a sentença normativa teve seu prazo fixado por 1 ano, poderá chegar a 2 anos, 3 anos 
e até 4 anos, não ultrapassando tal prazo.  

A sentença normativa não possui cunho condenatório, o que é importante para entendermos o 
motivo de não haver sua execução. A decisão referida é constitutiva (cria o direito ao recebimento 
de reajuste salarial de 10%) ou declaratória (interpreta determinado dispositivo de lei, afirmando 
qual é o seu real sentido). Se o reajuste de 10% não for efetivado, cumprido pelo empregador, não 
caberá a execução da sentença, mas o ajuizamento da ação de cumprimento que será a seguir 
estudada.  

Por fim, a coisa julgada formada no dissídio coletivo é tão somente formal, nos termos da Súmula 
397 do TST, na medida em que o TST entende inexistir coisa julgada material diante da possibilidade 
de revisão daquela decisão.  
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9 - RESUMO DE DIREITO CIVIL PARA O MPU 2018 

9.1 - LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO 

CONTEÚDO E FUNÇÃO 

Contém normas que tratam de normas em geral. Não disciplina só o Direito Civil, mas, também, 
outros ramos do direito, salvo naquilo que for regulado de forma diferente na legislação específica. 

FANTES do Decreto-lei 4.657 de 1942 FDEPOIS da Lei 12.376 de 2010 
LICC LINDB 

A antiga Lei de Introdução ao Código Civil é o Decreto-lei 4.657, de 1942, conhecida 
anteriormente nos meios jurídicos pelas iniciais LICC. Todavia, a recente Lei 12.376, de 30 de 
dezembro de 2010, alterou o seu nome de Lei de Introdução ao Código Civil para Lei de Introdução 
às Normas do Direito Brasileiro conhecida atualmente como LINDB.1 

 

FONTES DO DIREITO 

A expressão fontes do direito indica, desde logo, as formas pelas quais o direito se manifesta. A lei é 
o objeto da LINDB e a principal fonte do direito. 

 
 

LEI 

É uma norma comum e obrigatória, proveniente do poder competente e promovida de sanção. 
Sendo assim, a fonte primordial do direito. 

 

                                                   
1 Flávio Tartuce. Manual de Direito Civil. Volume único. 7ª ed, 2017. 

CLASSIFICAÇÃO
DAS 

FONTES 

Fontes Formais

Fonte Principal Lei

Fontes Acessórias
A analogia, o costume 
e os princípios gerais 

do direito. 

Fontes 
Não Formais

Doutrina e 
Jurispurdência

LEI

Sentido amplo Sinônimo de norma 
jurídica.

Sentido estrito Norma jurídica elaborada 
pelo Poder Legislativo.
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA LEI:  

 
 

CLASSIFICAÇÃO DAS LEIS  

São várias as formas de se classificar as leis. Essas classificações vão ajudar o concurseiro a entender 
e interpretar melhor alguns termos jurídicos cobrados em prova. 

 

1. Quanto à Imperatividade, dividem-se em: 

 
 

2. Quanto ao autorizamento:  

 
3. Quanto aos seus efeitos:  

CARACTERÍSTICAS DA LEI

Generalidade

Imperatividade

Autorizamento

Permanência

Competência

QUANTO À IMPERATIVIDADE

Cogentes
Mandamentais

Proibitivas

Não cogentes
Premissivas

Supletivas

QUANTO À IMPERATIVIDADE

Cogentes
Mandamentais

Proibitivas

Não cogentes
Premissivas

Supletivas
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4. Quanto a sua natureza:  

 
5. Quanto à sua hierarquia:  

 
6. Quanto à sua competência:  

 
 

QUANTO AOS SEUS EFEITOS

Imperativas

Proibitivas

Facultativas

Punitivas

QUANTO A SUA NATUREZA
Substantivas

Adjetivas

QUANTO À SUA HIERARQUIA

Normas Constitucionais

Leis Complementares
Leis Ordinárias
Leis Delegadas

Medidas Provisórias
Decretos legislativos

Resoluções

Normas internas 
Normas individuais

QUANTO À SUA COMPETÊNCIA

Leis Federais

Estaduais

Municipais
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7. Quanto ao alcance:  

 
8. Quanto à duração:  

 

 
 

VIGÊNCIA 
Para uma Lei ser criada há um procedimento próprio que está definido na Constituição da República 
(Do Processo Legislativo) e que envolve dentre outras etapas:  

 
 

 

 

 

 

 

 

QUANTO AO ALCANCE: 

Leis	Gerais

Leis	Especiais

QUANTO À DURAÇÃO: 

Temporárias

Permanentes

Cr
ia

çã
o 

da
 Le

i C
F/

88
 

Tramitação no legislativo

Sanção pelo executivo

Promulgação

Publicação
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INÍCIO DE SUA VIGÊNCIA  

 
 

A vigência da lei se inicia com a publicação no Diário Oficial e se estende até sua revogação, ou até 
o prazo estabelecido para sua validade: 

 
 

 
 

LINDB: Art. 1°. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país quarenta e cinco 
dias depois de oficialmente publicada. 

 

Note que o início de vigência da lei está previsto no art. 1º da LINBD. Geralmente, as leis costumam 
indicar seu prazo de início de vigência, podendo ser inferior aos 45 dias citados na lei. 

Processo de criação da Lei

Elaboração

Promulgação "nascimento" da lei

Publicação
início da vigência 
(art. 1° da LINDB)

Vigência = Período	de	validade
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Sempre que uma lei for publicada sem ter uma menção expressa sobre quando entrará em vigor, 
em regra o prazo para início de vigência é de 45 dias depois da sua publicação (art.1º da LINDB). 

 
 

LINDB: Art. 2°. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique 
ou revogue.        

Perceba que o art. 2° da LINDB relaciona vigência ao aspecto temporal da lei, a qual, no período (de 
vigência) tem vigor.  

 

Vigor e Vigência designam qualidades diferentes:  

 

A	lei

salvo	
disposição	
contrária

começa	a	
vigorar	em	
todo	o	país	45	
dias	depois	de	
oficialmente	
publicada

Vigor Vigorar Viger Vigência

Vigência relacionado tempo de duração da Lei
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VACATIO LEGIS 

Esse intervalo temporal entre a data da publicação e o início de vigência da lei é a VACATIO LEGIS. 
Quando a lei entra em vigor na data de sua publicação é lei sem VACATIO LEGIS. 

Lei com INTERVALO TEMPORAL = vacatio legis 

Lei sem INTERVALO TEMPORAL = sem vacatio legis 

 

 

 
A lei, no período de vacatio legis, ainda não tem obrigatoriedade nem eficácia, embora já exista no 
ordenamento jurídico. 

 

Período de tempo denominado 
DATA DA PUBLICAÇÃO                                                                                  INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI 

vacatio legis 
Salvo disposição contrária, 45 dias em todo território/3 meses nos Estados estrangeiros 

 
 

Os prazos para vigência são contados a partir da publicação da lei. Lei vigente será lei obrigatória. 

 

          

 

Vigor relacionado força vinculante 

Prazo 
da 

Vacatio legis

Prazo único
entra em vigor na 

mesma data em todo 
País.

Prazo
progressivo

entra em vigor em 
prazos diferentes.
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Quando a obrigatoriedade da Lei brasileira for admitida em Estados estrangeiros, esta se inicia  3 
(três) meses depois de oficialmente publicada, de acordo com o § 1º, do art. 1º da LINDB:  

LINDB: Art.1º. §1. Nos Estados, estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, 
se inicia três meses depois de oficialmente publicada. 

 
Importante: um prazo de 3 meses é diferente de um prazo de 90 dias. 

 

 
 

A PROMULGAÇÃO é o nascimento
da lei em sentido amplo, é ato
solene que atesta a existência da
lei.

A PUBLICAÇÃO é exigência
necessária para a entrada em
vigor da lei.

vacatio legis

Brasil:
45 dias

Estrangeiro:
3 meses

Autodeclaração:
Prazo definido na própria 

lei.
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Há uma lei já publicada, mas que ainda não está em vigor e, portanto, ainda está no período de 
vacatio legis. Se esta lei for republicada para correção (devido a erros materiais, omissões ou até 
mesmo falhas de ortografia), neste caso, o prazo recomeçará a ser contado a partir desta nova 
publicação: 

LINDB: Art. 1º. §3º.  Se, antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova publicação de seu texto, 
destinada a correção, o prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr da nova 
publicação. 

 

Teremos, porém, outra situação se o vacatio legis já tenha sido superado, ou seja, já tenha 
transcorrido o prazo de 45 dias, ou outro que a lei determine, estando, desta forma, a lei em sua 
plena vigência. Neste caso a correção a texto será considerada como lei nova. Isso é o que diz o § 4º 
do art. 1º da LINDB:  

Art. 1º. §4º. As correções a texto de lei já em vigor consideram-se Lei nova. 

 

Período de tempo denominado 
 
DATA DA PUBLICAÇÃO                                                                     INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI 
                                                               vacatio legis                         (Lei já em vigor) 
 
                            Se aqui houver                                                      Se aqui houver 
               correções                         correções 
                                
Passa a contar novo prazo 
                                      Para a Lei entrar em vigor                Considera-se LEI NOVA                   
 

 

Como você viu, no caso de alterações de leis, duas situações bem distintas podem ocorrer, mas 
ambas envolverão todos os dispositivos da lei se a republicação for total. 

Situação 1: A lei está dentro do vacatio legis, ou seja, ainda não está em vigor. 

Situação 2: A lei já está em vigor, já passou o prazo de vacatio legis. 

 

CONTAGEM DO PRAZO 

Dispõe o art. 8º, §1º, da Lei Complementar nº 95/1998, com redação da Lei complementar 107/2001 
e Decreto n° 4.176/2002, art. 20:  
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Art. 8º. §1º. A contagem do prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam período de 
vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor 
no dia subsequente a sua consumação integral.  

 

Macete: somar o dia da publicação ao prazo do vacatio legis e você obterá o dia da entrada em vigor: 

No exemplo em questão - 2 (dia da publicação) + 15 (dias, a contar, para entrada em vigor) = 17 (dia 
em que a lei entrará em vigor) 

[inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente]. 

2 Jan 

(1ºdia) 

3 Jan 

2º 

4 Jan 

3º 

5 Jan 

4º 

6 Jan 

5º 

7 Jan 

6º 

8 Jan 

7º 

9 Jan 

8º 

10 Jan 

9º 

11 Jan 

10º 

12 Jan 

11º 

13 Jan 

12º 

14 Jan 

13º 

15 Jan 16 Jan 

(15ºdia) 

     

 

Correções ou alterações a texto de lei:  

ðSe dentro do vacatio legis – NOVO PRAZO. 

ðSe já em vigor – LEI NOVA.  

 

REVOGAÇÃO DA LEI  

Cessa a vigência da lei com a sua revogação. Não se destinando a vigência temporária, dispõe o 
caput do artigo 2º da LINDB:  

Art. 2º Não se destinando a vigência temporária, a Lei terá vigor até que outra a modifique ou 
revogue.  

 

A revogação nada mais é que tornar sem efeito uma norma ou parte dela. A lei ou, então, parte dela 
deixa de ter vigência, cessa a sua obrigatoriedade. 

 

 

Revogação

Quanto à forma de 
sua execução

Expressa

Tácita

Quanto à sua 
extensão

Parcial

Total

Entra em vigor no dia seguinte, portanto dia 17 



 
 

 

 
 

Resumos - Reta Final MPU (Analista) 
www.estrategiaconcursos.com.br 

 232 
512 

Resumo - Reta Final MPU (Analista) 
Material Gratuito 

 

 
As bancas costumam cobrar em prova a definição de Derrogação e Ab-rogação. Não vá errar isto! 
Revogação parcial é derrogação.  

Revogação total é ab-rogação.  

MACETE: TOTALAB 

 

Continuando no artigo 2º, agora no seu § 2º, temos o seguinte:  

Art. 2º. § 2º. A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não 
revoga nem modifica a lei anterior.  

 

 

 
LEI “A” (anterior) - LEI “B” (posterior) se estabelecer disposições GERAIS OU ESPECIAIS não revoga 
nem modifica. 

Sendo as duas leis compatíveis e complementares, ambas continuam produzindo seus efeitos.   

 

A REVOGAÇÃO OCORRERÁ DESTE MODO: 

 

Revogação da 
Lei Geral pela 

Especial

Revogação da 
Lei Especial 
pela Geral

LEI "A" (anterior) Lei "B" (posterior)

Lei "B" (posterior) 
revoga a Lei "A" (anterior) Tacitamente

se for incompatível.

se regular inteiramente a 
matéria.

Expressamente se assim o fizer.
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Ainda no artigo 2º, agora em seu §3º temos:  

Art. 2º. §3º. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora 
perdido a vigência”.  

Este parágrafo trata da chamada repristinação. Que significa restaurar o valor obrigatório de uma 
lei que foi anteriormente revogada.  

Exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

Somente ocorrerá REPRISTINAÇÃO (Lei “A” voltará a valer) se a Lei “C” assim dispuser 
expressamente. Não há repristinação automática. 

 

ANTINOMIA JURÍDICA 

Dá-se a antinomia jurídica quando existem duas normas conflitantes sem que se possa saber qual 
delas deverá ser utilizada no caso concreto.  

  

Três critérios devem ser levados em conta para a solução dos conflitos: 

Critério Cronológico        Critério da Especialidade         Critério Hierárquico 

               
 

Ainda, a antinomia pode ser classificada em: antinomia real e antinomia aparente. 

 

OBRIGATORIEDADE DA LEI 

Norma 
POSTERIOR

Norma 
ANTERIOR

Norma 
ESPECIAL

Norma 
GERAL

Norma 
SUPERIOR

Norma 
INFERIOR
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O princípio da obrigatoriedade da norma aplicado em relação às pessoas (ou da não ignorância de 
lei vigente) é objeto do art. 3º:  

LINDB: Art.3°. Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. 

 
 

APLICAÇÃO, INTERPRETAÇÃO E INTEGRAÇÃO.  
A hermenêutica é o modelo que o intérprete vai seguir para extrair o verdadeiro sentido da norma. 
É a ciência da interpretação das leis e como toda ciência, tem os seus métodos. 

 

Os métodos de interpretação mais cobrados em prova são os seguintes: 

 
Gramatical ou Literal – o interprete analisa cada termo do texto normativo, observando-os 
individual e conjuntamente. 
Lógica ou Racional – nesta técnica o interprete irá estudar a norma através de raciocínios lógicos. 
Sistemática – o interprete analisará a norma através do sistema em que se encontra inserida, 
observando o todo para tentar chegar ao alcance da norma no individual, examina a sua relação 
com as demais leis, pelo contexto do sistema legislativo. 
Histórica – o interprete analisará o momento histórico em que a lei foi criada. 
Sociológica ou teleológica – é técnica que está prevista no artigo 5º da LINDB: “Na aplicação da lei, 
o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e as exigências do bem comum”. 

 

MEIOS DE INTEGRAÇÃO 

O juiz não pode eximir-se de proferir decisão sob o pretexto de que a lei é omissa, devendo utilizar-
se dos meios de integração da norma (analogia, os costumes e os princípios gerais do direito): 

Teorias 
da 

obrigatoriedade das leis

Teoria da ficção legal Teoria da presunção 
absoluta 

Teoria da necessidade 
social 
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Art. 4º. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os 
princípios gerais do direito.  

Dispõe, com efeito, o art. 140 do NCPC: 

Art. 140.  O juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento 
jurídico. 

Parágrafo único.  O juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. 

 
Integrar significa preencher a lacuna. 

 

Estes meios deverão ser utilizados na ordem prevista na norma – ordem hierárquica – qual seja: 
¹Analogia, ²Costumes e ³Princípios Gerais do Direito.  

 
Macete: ACP 

 

Ordem hierárquica dos meios de integração, quando houver lacuna na lei. 

 
CONFLITO DAS LEIS NO TEMPO 
A atuação da lei no tempo é o que denominamos de direito intertemporal. Sobre este assunto, 
temos o artigo 6º da LINDB: 

Art. 6º. A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito 
adquirido e a coisa julgada. 

§ 1º. Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se 
efetuou. 

§ 2º. Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, 
como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição preestabelecida 
inalterável, a arbítrio de outrem. 

§ 3º. Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso. 

1º	Analogia 2º	Costumes 3º	Princípios	Gerais	do	Direito
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ATO JURÍDICO PERFEITO: é o ato já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. 

DIREITOS ADQUIRIDOS: são os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como 
aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo, ou condição preestabelecida inalterável, a 
arbítrio de outrem. 

COISA JULGADA: é a decisão judicial de que já não caiba recurso. 

 

EFICÁCIA DA LEI NO ESPAÇO 
Em razão da soberania estatal, a lei tem aplicação dentro do território delimitado pelas fronteiras 
do Estado. O princípio da territorialidade não é, no Brasil, aplicado de modo absoluto.  Em alguns 
casos permite-se a extraterritorialidade, que vem ser a aplicação da lei em territórios de outro 
Estado, segundo os princípios e convenções internacionais.   

O estatuto pessoal, no Brasil, baseia-se na lei do domicílio (lex domicilli) – determinando as regras 
quando os assuntos versarem sobre: o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os 
direitos de família. 

O Brasil segue o sistema da territorialidade moderada, sujeita a regras especiais, que determinam 
quando e em que casos pode ser invocado o direito alienígena (LINDB, arts. 7º. e s.). 

 

O penhor regula-se pela lei do domicílio que tiver a pessoa, em cuja posse se encontre a coisa 
apenhada. 

 

Para qualificar os bens será aplicada a lex rei sitae (lei da situação (lugar) da coisa), no entanto 
aplicar-se-á a lei do país em que domiciliado o proprietário quanto aos bens móveis que ele trouxer 
(Às coisas in transitu aplicar-se-á a lex domicilli).  

9.2 - PESSOAS NATURAIS 

PESSOA NATURAL 

A personalidade da Pessoa Natural começa do nascimento com vida, ou seja, mesmo o recém-
nascido, embora não possa exercer pessoalmente os atos da vida civil, já é sujeito de direitos e 
obrigações (tem capacidade de direito ou de gozo – inerente a todo ser humano). 
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Nascituro é o feto, que está dentro do ventre da mãe e que ainda vai nascer. Ele não possui 
personalidade jurídica material, mas a lei assegura seus direitos desde a concepção. O nascituro 
possui o que se chama de personalidade jurídica formal. 

 
 “A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, pondo a lei a salvo, desde a 
concepção, os direitos do nascituro, porém, na sucessão testamentária, podem ser chamados a 
suceder os filhos, ainda não concebidos, de pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas estas 
ao abrir-se a sucessão.” 

 
A proteção conferida pelo Código Civil ao nascituro em relação aos direitos da personalidade alcança 
também o natimorto. 

 
Para o direito civil nascer com vida é respirar. Comprovado que a criança respirou, nem que seja por 
um breve momento, houve personalidade. 

 
Tenha, entretanto, o cuidado de entender que a proteção a esses direitos existe desde a concepção. 

 

CAPACIDADE 

Vimos que a pessoa natural é o ser humano, que ao nascer com vida, adquire personalidade civil, 
considerado, então, como sujeito de direitos e obrigações. 

Como a capacidade é limitada, para termos a medida da personalidade se faz necessário distinguir 
essa capacidade. Ela pode ser de duas espécies: a primeira, denominada ¹de gozo ou de direito, que 
é aquela oriunda da personalidade, e que é inerente à pessoa; e a segunda, denominada ²de fato ou 
de exercício, que é a capacidade de exercer estes direitos por si só na vida civil. 

 

Capacidade de direito (ou de gozo) à É inerente ao ser humano 
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Já: 

 
 

INCAPACIDADE 
Incapacidade é a restrição legal para determinados atos da vida civil. Todas as incapacidades estão 
previstas em lei, neste sentido temos que falar que a capacidade da pessoa natural é a regra, sendo 
a incapacidade a exceção. 
O instituto da incapacidade visa proteger os que são portadores de uma deficiência jurídica 
apreciável. A proteção jurídica dos incapazes realiza-se por meio da representação ou assistência. 

 

Incapacidade absoluta: 

Art. 3º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 
16 (dezesseis) anos.   

 
Atos praticados diretamente por absolutamente incapaz são nulos, pois estes deveriam ser 
representados. 

 

Incapacidade relativa: 

Art. 4º. São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer:  

I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; 

II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico;  

III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;  

IV - os pródigos. 

 

A Capacidade de fato (ou de exercício) leva em conta critérios como:

Idade Estado de saúde
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Como já falado, o menor relativamente incapaz poderá praticar livremente diversos atos e 
equiparar-se ao maior no que se refere a outros.  

 

O instituto da incapacidade visa proteger os que são portadores de uma deficiência jurídica 
apreciável. A proteção jurídica dos incapazes realiza-se por meio da representação ou assistência. 

Observe que a senilidade (idade avançada), por si só, não é causa de restrição da capacidade de 
fato, porque não pode ser considerada equivalente a um estado psicopático. A capacidade de fato 
está relacionada ao discernimento para praticar atos negociais. Em relação à idade, a incapacidade 
cessa ¹quando o menor completar 18 anos ou, então, ²quando for emancipado. 

 

O pródigo é relativamente incapaz, estando privado, sem assistência de curador, da prática de atos 
que possam comprometer seu patrimônio. 

 
Absolutamente incapaz à deve ser representado à se não for, o ato é nulo. 
Relativamente capaz à deve ver assistido à se não for, o ato é anulável. 

 

 
A EMANCIPAÇÃO pode ser Voluntária, quando se dá por concessão de dos pais (art. 5º inciso I, 
primeira parte); Judicial, quando por sentença do juiz (art. 5º inciso I, segunda parte); e pode ser 
Legal que é quando a incapacidade cessa por expressa determinação da lei (art. 5º incisos II, III, IV e 
V). 

 

FIM DA EXISTÊNCIA DA PESSOA NATURAL: 

FIM DA PESSOA NATURAL 
A morte pode ser: 

1. Real  à quando há um corpo. 

“COMO FICOU A QUESTÃO DA INCAPACIDADE ENTÃO”?
Incapacidade absoluta é aquela onde a pessoa é incapaz de manifestar
sua vontade, serão representados para todos os atos da vida civil,
acarretando a nulidade do ato, ato nulo, se praticado sem seu
representante;
Incapacidade relativa - é aquela onde a pessoa pode praticar atos da vida
civil, desde que devidamente assistida por quem a represente de direito,
podendo o ato ser anulável se desrespeitada esta norma.
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2. Presumida à não há um corpo. 
 

Se presumida, ocorre à com ou sem decretação de ausência. 
 

 
É importante você observar que o código admite a morte presumida com ou sem decretação de 
ausência.  

 

A existência da pessoa natural cessa com a morte, real ou presumida, devidamente registrada em 
registro público, assim como já havia sido registrado anteriormente o seu início (o nascimento da 
pessoa). 

 
Comoriência: dois ou mais indivíduos falecem na mesma ocasião não se podendo averiguar qual 
deles morreu primeiro. 

 

INDIVIDUALIZAÇÃO DA PESSOA NATURAL 

A identificação da pessoa natural se dá sob três aspectos: pelo ¹nome, que a individualiza 
propriamente; pelo ²estado, que define sua posição na sociedade política e na família; e pelo 
³domicílio, que vem a ser o lugar de sua atividade social (sendo definido em lei, é um conceito 
jurídico). 

 

DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE: 

Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e 
irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. Não são características 
absolutas. IMPORTANTE: observar que existe uma disponibilidade relativa em relação aos direitos 
da personalidade. 

 

Sob este aspecto os direitos da personalidade são: 
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Os direitos da personalidade estão dispostos nos artigos 11 ao 21 do Código Civil e estão relacionados 
à proteção, à integridade física e a integridade moral. 

 
Embora os diretos da personalidade sejam intransmissíveis, seus efeitos patrimoniais são 
transmissíveis e podem ser negociados.   

 

Art. 13. Salvo por exigência médica, é defeso (ou seja, é proibido) o ato de disposição do próprio 
corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física, ou contrariar os bons 
costumes. 

Parágrafo único. O ato previsto neste artigo será admitido para fins de transplante, na forma 
estabelecida em lei especial. 

 

Art. 15. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou 
a intervenção cirúrgica. 

 

DA AMEAÇA OU LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE 

Caso um direito de personalidade esteja sendo ameaçado ou lesado, a pessoa poderá exigir que 
cesse a ameaça ou lesão e reclamar perdas e danos, sem prejuízos de outras sanções.  

 

DA DISPOSIÇÃO DO CORPO EM VIDA E PARA DEPOIS DA MORTE 

A disposição do próprio corpo é proibida, quando importar diminuição permanente da integridade 
física, ou contrariar os bons costumes. Esta proteção começa desde a concepção e se prorroga até a 
morte da pessoa. 

O direito ao próprio corpo inclui tanto a sua integralidade como as partes destacáveis e sobre as 
quais é exercido o direito de disposição. 

Absolutos Intransmissíves Indisponíveis

Irrenunciáveis Imprescritíveis
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NOME 

O nome também é um dos direitos de personalidade e está, portanto, protegido por lei. 

 

Art. 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. 

 

O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome.  (art.19) 

 

DA PRODUÇÃO INTELECTUAL E DA IMAGEM DAS PESSOAS 

O artigo 20 é muito importante para os direitos de personalidade, estando relacionado à produção 
intelectual e à imagem das pessoas: 

Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem 
pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a 
utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da 
indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se 
destinarem a fins comerciais. 

 

“Chatinho” este artigo 20? Vamos tentar esquematizá-lo: 

 

 

 

Salvo se à 1. Autorizadas  
                            ou 
                à2. Necessárias à2.1 a Administração da justiça  
                                          ou 
                                                  à2.2 a Manutenção da ordem pública 
 

A divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a 
utilização da imagem de uma pessoa. 

â 
 

Poderão ser proibidas mediante requerimento. 
 

â 
 

Sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a 
respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais. 
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DA PROTEÇÃO À INTIMIDADE  

O artigo 21 encerra o capítulo sobre os direitos de personalidade dispondo sobre a intimidade: 

Art. 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará 
as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. 

 

DA AUSÊNCIA 

Não basta a simples não presença para configurar a ausência. É necessária a falta de notícia do 
ausente, de modo que haja dúvidas quanto a sua existência bem como a declaração judicial desse 
estado. O elemento “incerteza jurídica” será complementado pela sentença do juiz. Deste modo, 
temos o art. 22 do CC: 

Art. 22. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem dela haver notícia, se não houver deixado 
representante ou procurador a quem caiba administrar-lhe os bens, o juiz, a requerimento de 
qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência, e nomear-lhe-á curador. 

 

A partir do desaparecimento da pessoa, teremos três momentos ou fases, são eles: 

 

 
Se o ausente retornar temos duas situações:  

Ausência

1. Curadoria dos bens do ausente 

2. Da sucessão provisória

3. Da sucessão definitiva

A pessoa  desapareceu de seu domicílio e dela não se tem notícia

(art. 22)
se não deixou representante ou 

procurador 

O juiz, a requerimento de qualquer 
interessado ou do MP

declarará a ausência e nomeará 
CURADOR

(art. 23)
se deixou mandatário

entretanto:

este não quer ou não pode exercer 
o mandato

também se declarará a ausência  e se 
nomeará curador

ou os seus poderes são insuficientes
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FSe ficar comprovado que sua ausência se deu de forma voluntária e injustificada – art. 33, § único, 
perderá ele sua parte nos frutos e rendimentos arrecadados dos bens;  

FSe ficar comprovado que sua ausência ocorreu involuntariamente e se puder justificá-la – art. 36, 
o ausente, que agora retornou, tem direito a seus bens (cessarão para logo as vantagens dos 
sucessores que estavam com a posse provisória). 

 

E, deste modo, passamos para um terceiro e último momento – a abertura da sucessão definitiva. 
Vejamos o que dizem os arts. 37 e 38:  

Art. 37. Dez anos depois de passada em julgado a sentença que concede a abertura da sucessão 
provisória, poderão os interessados requerer a sucessão definitiva e o levantamento das cauções 
prestadas.  

Art. 38. Pode-se requerer a sucessão definitiva, também, provando-se que o ausente conta oitenta 
anos de idade, e que de cinco datam as últimas notícias dele. 

 

DOMICÍLIO  

O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. 
Para a pessoa natural que não tenha residência habitual, ter-se-á por seu domicílio o lugar em que 
for encontrada. 

“Se a pessoa natural tiver diversas residências, onde, alternadamente, viva, considerar-se-á seu 
domicílio qualquer daquelas residências”. 

 

DOMICÍLIO NECESSÁRIO 

 
Figura 1. Representação DOMICÍLIO NECESSÁRIO. 

 

Art. 76. Têm domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. 

Parágrafo único. O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente; o do servidor público, 
o lugar em que exercer permanentemente suas funções; o do militar, onde servir, e, sendo da 

Domicílio 
Necessário

1.Incapaz

2.Servidor 
público

3.Militar4.Marítimo

5.Preso
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Marinha ou da Aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado; o 
do marítimo, onde o navio estiver matriculado; e o do preso, o lugar em que cumprir a sentença. 

 

O agente diplomático do Brasil que, citado no estrangeiro, alegar extraterritorialidade, sem indicar 
seu domicílio no País, poderá ser demandado no Distrito Federal ou no último ponto do território 
nacional onde o teve. (ou seja, onde teve seu último domicílio). 

9.3 - PESSOAS JURÍDICAS 

PESSOAS JURÍDICAS  

É importante que você saiba identificar e distinguir as pessoas jurídicas de direito público e as 
pessoas jurídicas de direito privado (é um ponto recorrente em provas).  

 

Art. 41. São pessoas jurídicas de direito público interno: 

I - a União; 

II - os Estados, o Distrito Federal e os Territórios; 

III - os Municípios; 

IV - as autarquias, inclusive as associações públicas;  

V - as demais entidades de caráter público criadas por lei. 

Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, as pessoas jurídicas de direito público, a que se tenha 
dado estrutura de direito privado, regem-se, no que couber, quanto ao seu funcionamento, pelas 
normas deste Código. 

 

Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado: 

I - as associações; 

II - as sociedades; 

III - as fundações. 

IV - as organizações religiosas;  

V - os partidos políticos. 

VI - as empresas individuais de responsabilidade limitada. 

 

Art. 42. São pessoas jurídicas de direito público externo os Estados estrangeiros e todas as pessoas 
que forem regidas pelo direito internacional público. 
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A existência legal da pessoa jurídica de direito privado começa com o registro do ato constitutivo. 
Não é quando as pessoas celebram o contrato e não é quando elaboram o estatuto. Ela começa 
quando ocorre o registro. 

 

“O registro da pessoa jurídica declarará o modo por que se administra e representa, ativa e 
passivamente, judicial e extrajudicialmente.”  

 
É decadencial o direito de anular as decisões tomadas por órgão de administração coletiva de pessoa 
jurídica, quando eivadas, por exemplo, de simulação. 

 

Art. 48. Se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, as decisões se tomarão pela maioria de 
votos dos presentes, salvo se o ato constitutivo dispuser de modo diverso. 

Parágrafo único. Decai em três anos o direito de anular as decisões a que se refere este artigo, 
quando violarem a lei ou estatuto, ou forem eivadas de erro, dolo, simulação ou fraude. 

 

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo ¹desvio de finalidade, ou 
pela ²confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público 
quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de 
obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. 

 
Cuidado com o Art. 50! Não ocorre despersonalização, apenas a desconsideração – isto quando há 
abuso da personalidade jurídica por ¹desvio de finalidade ou pela ²confusão patrimonial. Busca no 
patrimônio de particulares (sócios e administradores) a satisfação de dívidas da pessoa jurídica.  

 

Lembre-se também das figuras despersonalizadas (que não possuem personalidade jurídica 
própria), tais como a família; a massa falida; o espólio; o condomínio; a herança jacente ou vacante. 
Em geral, estes grupos possuem capacidade processual e também possuem legitimidade ativa e 
passiva para demandar e ser demandado em ações na justiça. 
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A pessoa jurídica de direito privado responde como preponente pelos atos de seus empregados ou 
prepostos (responsabilidade por fato de terceiro), como também pelos de seus órgãos (diretores, 
administradores, assembleias). 

 

Os grupos despersonalizados que mais aparecem em questões de concurso são:  

 

A massa falida - nome que é dado ao conjunto de bens após a sentença 
declaratória de falência. Será representado por um síndico, que será o 
substituto da empresa ou pessoa que faliu.  

 

A herança jacente ou vacante - herança jacente é o nome que se dá a herança 
quando uma pessoa morre sem deixar testamento e não se conhece nenhum 
herdeiro. Os bens da herança jacente são declarados vacantes quando não se 
apresentar nenhum herdeiro ou, se aparecer algum, este renunciar a herança. 
Este acervo de bens será representado por um curador.  

 

O espólio - é o conjunto de direitos e obrigações do de cujus2. Será 
representado em juízo, até que se nomeie um inventariante, por um 
administrador provisório. 

 

O condomínio – sobre o condomínio há controvérsias na doutrina. Quando se 
tratar de condomínio que é a propriedade comum ou conjunta sobre alguma 
coisa, este não possui personalidade jurídica. O problema está nos 
condomínios de edifícios. Portanto tenha uma atenção extra se isto aparecer 
em prova. Como regra considere-os despersonalizados. Será representado 
pelo síndico. 

 

As sociedades e associações sem personalidade jurídica denominadas 
sociedades de fato ou irregulares – serão representadas em juízo, ativa e 
passivamente, “pela pessoa a quem couber a administração dos seus bens” 
(CPC, art. 75, IX). São as entidades já criadas e em funcionamento que, no 
entanto, não têm existência legal, por falta de registro no órgão competente 
ou por falta de autorização legal (CC, art. 986)3. 

 

Também se destaca a família como uma entidade não personificada, pois, 
apesar de seus laços de sangue, cada membro preserva sua individualidade e 
é responsável por suas obrigações. 

 

                                                   
2 Expressão jurídica para denominar a pessoa que faleceu. 
3 Carlos Roberto Gonçalves. Direito Civil: Parte Geral. Esquematizado, v. 1, 2016. p.223. 
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Para que se aperfeiçoe a personalidade jurídica da fundação, ou seja, para que se possa dizer que 
esta existe como pessoa jurídica, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: instituição, 
por meio de escritura pública ou testamento, de dotação especial de bens livres de ônus, da qual 
conste a finalidade específica da fundação, que deve ser religiosa, moral, cultural ou de assistência; 
estatutos que a regerão; aprovação dos estatutos pelo órgão do Ministério Público e o registro da 
escritura de instituição. 

 

As fundações têm sua razão de ser no patrimônio destinado a determinada finalidade. A 
Lei nº 13.151, de 2015 alterou a redação do artigo 62 do CC, da seguinte forma: 

Lei nº 10.406, de 2002  Lei nº 13.151, de 2015 
Art. 62. Para criar uma fundação, o seu 
instituidor fará, por escritura pública ou 
testamento, dotação especial de bens 
livres, especificando o fim a que se 
destina, e declarando, se quiser, a 
maneira de administrá-la. 
Parágrafo único. A fundação somente 
poderá constituir-se para fins religiosos, 
morais, culturais ou de assistência. 
 

Art. 62. Para criar uma fundação, o seu 
instituidor fará, por escritura pública ou 
testamento, dotação especial de bens livres, 
especificando o fim a que se destina, e 
declarando, se quiser, a maneira de administrá-
la. 
Parágrafo único. A fundação somente poderá 
constituir-se para fins de:         
I – assistência social; 
II – cultura, defesa e conservação do patrimônio 
histórico e artístico;         
III – educação;         
IV – saúde;         
V – segurança alimentar e nutricional;         
VI – defesa, preservação e conservação do meio 
ambiente e promoção do desenvolvimento 
sustentável;         
VII – pesquisa científica, desenvolvimento de 
tecnologias alternativas, modernização de 
sistemas de gestão, produção e divulgação de 
informações e conhecimentos técnicos e 
científicos;        
VIII – promoção da ética, da cidadania, da 
democracia e dos direitos humanos;         
IX – atividades religiosas;  

 

 

DOMICÍLIO: Para a pessoa jurídica que possua diversos estabelecimentos em lugares diferentes, 
cada um deles será considerado seu domicílio para os atos nele praticados. 

BENS PÚBLICOS: 
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Bens públicos são os bens do domínio nacional, pertencentes às pessoas jurídicas de direito público 
interno. Os demais são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem (art.98) 

 

 
 

Os prédios utilizados pelo poder público, como exemplos, o Prédio da Secretaria de Fazenda do 
Estado do Paraná e os prédios das universidades públicas, são bens imóveis classificados como de 
uso especial. Tais bens não podem ser alienados enquanto afetados ao serviço público, além disso, 
são imprescritíveis e impenhoráveis.  

 

Art. 102. Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião. 

Art. 103. O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído, conforme for estabelecido 
legalmente pela entidade a cuja administração pertencerem. 

 

Art. 99. São bens públicos: 

I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças; 

II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da 
administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias; 

Art. 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto 
conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar. 

III - os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto 
de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades. 

Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às 
pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado. 

Art. 101. Os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas as exigências da lei. 

 

9.4 - NEGÓCIO JURÍDICO 

FATO JURÍDICO é aquele acontecimento, para o qual uma norma jurídica, atribui um efeito jurídico. 
Ou seja, temos repercussão no mundo jurídico, existe conexão entre o fato ocorrido e a lei.  

 

Bens Públicos

Uso comum

uso especial

dominicais
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FATO JURÍDICO NATURAL (ou em sentido estrito), que é aquele que independe da vontade humana. 
Os Fatos naturais se subdividem em originários (exemplos: o nascimento, a morte4, a maioridade, 
o decurso do tempo, a frutificação das plantas) ou extraordinários (a exemplo do caso fortuito, ou 
força maior5, das tempestades e dos terremotos que ocasionem danos às pessoas). 

 

Fato Jurídico Humano, que será decorrência de um Ato humano. (exemplos: reconhecimento da 
paternidade, um contrato, uma doação) 

Silêncio de uma das partes - entende-se que ocorreu anuência, quando as circunstâncias ou os usos 
o autorizarem, e não for necessária declaração expressa de vontade (manifestação tácita da 
vontade, silêncio como manifestação de vontade). 

 
NEGÓCIO JURÍDICO  

É o ato que tem como consequência efeitos jurídicos desejados pelas partes. É ato negocial. Estará 
presente a autonomia privada. O contrato é o principal exemplo de um negócio jurídico. 

Na interpretação dos negócios jurídicos, importa mais a intenção das partes do que o sentido literal 
da linguagem, porém, quando os negócios jurídicos forem benéficos ou consistirem em renúncia, 
deverão ser interpretados restritivamente.           

Os negócios jurídicos sinalagmáticos são aqueles em que há reciprocidade de direitos e obrigações. 

 

                                                   
4 Tanto o nascimento quanto a morte são acontecimentos naturais. Fatos jurídicos que serão inscritos no registro 
público. 
5 Segundo Orlando Gomes, Introdução ao Direito Civil: “caso fortuito, ou força maior, é todo fato necessário, a cujos 
efeitos não é possível resistir”. Como requisitos necessários, temos: a inevitabilidade (requisito objetivo) e a ausência 
de culpa (requisito subjetivo). 

Fato Jurídico

Acontecimento Natural 
(fato jurídico em stricto sensu) Lembre-se que ambos 

precisam ter efeitos 
jurídicos,  ou seja, 

repercussão no direito, 
para serem fato jurídico.Acontecimento Humano - Ato jurídico 

(Ato Humano)

As pessoas detêm autonomia privada (possibilidade de constituir, modificar ou extinguir uma relação 
jurídica).

o Negócio Jurídico

O instrumento, por meio do qual este 
poder se manifesta e se concretiza, 

será:
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A validade do negócio jurídico requer forma prescrita ou não defesa em lei (em regra, a forma é 
livre). 

A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei 
expressamente a exigir. 

 

CLASSIFICAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

Unilaterais: O ato dirige-se no mesmo sentido, há apenas uma declaração de vontade. (Por exemplo: 
duas pessoas podem juntas instituir uma fundação, o ato será conjunto, no entanto unilateral, 
porque haverá apenas uma manifestação de vontade). 

Bilaterais: As declarações das partes dirigem-se em sentido contrário, mas são coincidentes no 
objeto, há sempre a manifestação de duas vontades. Exemplos clássicos de negócio jurídico bilateral 
são os contratos. Os atos bilaterais se subdividem ainda em: ¹simples e ²sinalagmáticos.  

 

Inter vivos: As consequências jurídicas ocorrem durante a vida dos interessados (ex.: doação 
(estipulada em vida), troca, mandato, compra e venda, locação). 

Mortis causa: Regulam relações após a morte do sujeito, do declarante (ex.: testamento, legado).  

 

Patrimoniais: Originam direitos e obrigações de conteúdo econômico, suscetíveis de aferição 
econômica. 

Extrapatrimoniais ou pessoais: São aqueles relacionados aos direitos personalíssimos e ao direito 
da família. Apresentam conteúdo não econômico. 

 

Gratuito: Não há contraprestação, só uma das partes obtém benefícios. (ex.: doações, comodato). 

Oneroso: Implica mútua transmissão. Os sujeitos visam, reciprocamente, a obter vantagens para si 
ou para outrem (ex. compra e venda, contratos em geral).  

Neutros: São aqueles em que não há uma atribuição patrimonial determinada, não podendo ser 
enquadrados como gratuitos ou onerosos. Como por exemplo a instituição de bem de família e 
cláusula de incomunicabilidade de bens de um cônjuge para o outro. 

Bifrontes: São os negócios jurídicos que podem ser onerosos ou gratuitos a critério das partes, como 
o mútuo, o mandato e o depósito (que são espécies de contratos previstos no Código Civil).   

 

Formais (solenes): Exigem forma especial, prescrita em lei (ex.: testamento);  
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Não formais (não solenes): Não exigem solenidades ou forma especial (a forma é livre). Podem, por 
exemplo, ser efetivados de forma verbal.  

 

Ad solemnitatem = formalidade exigida por lei para a validade do ato.  

 

ELEMENTOS DO NEGÓCIO JURÍDICO 

Requisitos (condições necessárias) de validade do negócio jurídico: 

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer: 

I – agente capaz; 

II – objeto lícito, possível, determinado ou determinável; 

III – forma prescrita ou não defesa em lei. 

 

Além da declaração de vontade, são três, então, os fatores a serem analisados, quais sejam: o 
¹agente (as pessoas envolvidas), o ²objeto (aquilo que está em questão) e a ³forma (que conste da 
lei ou, então, nela não esteja proibida). 

 
 

 

 

Nulo será o ato praticado diretamente por pessoa absolutamente incapaz e apenas anulável o 
realizado por pessoa relativamente incapaz. 

 

Art. 110. A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de 
não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento. 

 

ELEMENTOS ACIDENTAIS DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

Elementos 
essencias, 

requisitos de 
validade e por 

consequência de 
existência 

Particulares 
(de cada negócio 

jurídico) relacionados à forma, que poderá ser diferente para 
cada ato, desde que não contrarie o art. 104, III.

Gerais (comuns a 
todos os negócios 

jurídicos) relacionados 
a:

Declaração de vontade 

Agente capaz

Objeto lícito, possível, determinado ou determinavel
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CONDIÇÃO: É a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito 
do negócio jurídico a evento futuro e incerto.  

 
TERMO: O momento de início ou do fim da eficácia do negócio é que será determinada pelas partes 
ou fixada pelo agente. 

ENCARGO: É uma restrição a certa liberalidade que foi concedida. Por exemplo, quando um pai dá 
um dinheiro de presente a um filho, mas diz que ele precisa usar parte deste dinheiro para comprar 
livros. 

 

INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO 

 
Nulidade Absoluta X Nulidade Relativa: 

A condição possui como elementos:

a vontade das partes

evento futuro
(futuridade)

evento incerto
(incerteza)
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Confirmação: aplica-se a negócios jurídicos anuláveis. Retroage à data do negócio, tornando-o 
válido desde a sua formação.  

Conversão: aplica-se a negócio jurídico nulo que contiver os requisitos de outro. 

 

Quando o negócio jurídico será nulo: 

Negócio Nulo
(nulidade absoluta)

É IMPRESCRITÍVEL

funda-se em princípios de ordem 
pública

arguída por qualquer interessado, ou 
pelo Ministério Público, quando lhe 

couber intervir

devem ser pronunciadas pelo Juiz

Alem de não permitir confirmação, não 
pode a nulidade ser suprida pelo juiz

pode ocorrer conversão

Efeitos ex tunc (vai retroagir)

é "sanção" mais intensa.

Negócio Anulável
(nulidade relativa)

Tem prazo decadencial

funda-se no interesse privado

não se pronuncia de ofício (ver 
art.177)

Permite ratificação (Confirmação), 
SALVO DIREITO DE TERCEIRO

Efeitos ex nunc (não retroage)

é "sanção" mais branda
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Situação especial - “A nulidade parcial de um ato negocial não o atingirá na parte válida, se esta 
puder subsistir autonomamente, devido ao princípio utile per inutile nom vitiatur”. O útil não vicia 
pelo inútil, ou seja, os vícios de uma parte da coisa poderão não atingir as outras partes se estas 
forem válidas e o negócio for separável (divisível).  

 

RESERVA MENTAL caracteriza-se pela não coincidência entre a vontade real e a declarada, bem 
como pelo propósito de enganar o declaratário, sendo correto afirmar que a manifestação de 
vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, 
salvo se dela o destinatário tinha conhecimento. 

 
Com a invalidação do ato negocial ter-se-á, se for possível, a restituição das partes ao status quo 
ante. 

 

SIMULAÇÃO 

É causa de Nulidade (absoluta). 

Simulação - associada ao conluio. Declaração que provoca falsa crença num estado não real.  

Dissimulação - oculta ao conhecimento de outrem uma situação existente, pretendendo incutir no 
espírito de alguém a inexistência de uma situação real. 

Subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. 

1.celebrado	por	Pessoa	Absolutamente	Incapaz

2.	objeto	ílicito,	impossível	ou	indeterminavel	

3.	não	se	revestir	da	forma	prescrita	em	lei

4.	não	observar	solenidade		considerada	por	lei	essencial

5.	motivo	comum	a	ambas	as	partes	for	ílicito

6.	fraudar	lei	imperativa

7.	a	lei	taxativamente	o	declarar	nulo,	ou	proibir-lhe	a	prática,	
sem	cominar	sanção

8.	SIMULAÇÃO
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Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na 
substância e na forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFEITOS DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico: 

I - por incapacidade relativa do agente; 

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. 

 

ERRO 

Erro de direito: Ex. "A" adquire de "B" o lote "X" do Recanto Azul, ignorando que lei municipal proibia 
loteamento naquela localidade. 

Erro sobre o objeto principal da declaração: Ex. Se um contratante supõe estar adquirindo um lote 
de terreno de excelente localização, quando, na verdade, está comprando um situado em péssimo 
local.  

Erro substancial sobre a qualidade essencial do objeto: Ex. "A" pensa adquirir uma joia de prata, que, 
na verdade, é de aço. 

Falso motivo - só vicia quando expresso como razão determinante. 

 
Se houver a informação quanto à possibilidade de retificação trata-se de Erro de cálculo. 

 

DOLO 

1.incapacidade relativa

2.erro

3.dolo

4.coação

5.estado de perigo

6.lesão

7.fraude contra credores
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Ex. Se alguém fizer seguro de vida, omitindo moléstia grave, e vier a falecer poucos meses depois, 
havendo prova da intenção de prejudicar a seguradora e beneficiar seus sucessores (Provoca, de 
maneira intencional, o erro de outra pessoa). 

Dolo de terceiro: Se A (comprador) adquire por influência de C (aqui está o terceiro), que o convence 
de algo, sem que B (vendedor), ouvindo tal disparate, alerte A. negócio é suscetível de anulação. 

Dolo acidental: Ex. leva a vítima a realizar o ato negocial, porém, não afetando sua declaração de 
vontade, nem influindo diretamente na realização daquele ato, que seria praticado 
independentemente do emprego de artifício astucioso.  

 

Art. 146. O dolo acidental só obriga à satisfação das perdas e danos, e é acidental quando, a seu 
despeito, o negócio seria realizado, embora por outro modo. 

 
O dolo positivo ou comissivo revela-se através de expedientes enganatórios, verbais ou de outra 
natureza que podem importar em série de atos e perfazer uma conduta.  

O dolo negativo ou omissivo consiste na reticência maliciosa, na ausência de ação para plantar falsa 
ideia a pessoa. 

 
 “Se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma delas o pode alegar para reclamar 
indenização”. 

 

COAÇÃO  

É a pressão física (coação absoluta) ou moral (coação relativa) exercida sobre a pessoa, os bens e a 
honra de um contraente para obrigá-lo ou induzi-lo a efetivar um negócio jurídico. 

 

ESTADO DE PERIGO  

Estado de necessidade - risco pessoal (“perigo à vida”). Exemplo: "A", tendo seu filho "B" sido 
sequestrado, paga vultosa soma de resgate. Para tanto "A" teve de vender obras de arte a preço 
inferior ao do mercado a "C". Essa venda poderá ser anulada desde que "C", aproveitando-se da 
situação, tenha conhecimento da grave circunstância em que "B", filho de "A". Outro exemplo: 
Alguém que vier a vender um imóvel fora do valor mercadológico, para poder pagar uma cirurgia 
urgente. 

LESÃO 
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Estado de necessidade - risco patrimonial – ou inexperiência. 

Art. 157. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob ¹premente necessidade, ou ²por inexperiência, se 
obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. 

§ 1o Aprecia-se a desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao tempo em que foi 
celebrado o negócio jurídico. 

§ 2o Não se decretará a anulação do negócio, se for oferecido suplemento suficiente, ou se a parte 
favorecida concordar com a redução do proveito. 

 

FRAUDE CONTRA CREDORES 

Dois elementos compõe a fraude contra credores um é o objetivo, o eventus dammi, caracterizado 
pela insolvência, o outro é o subjetivo, o consilium fraudis, caracterizado pela consciência de 
prejudicar terceiro, ou seja, a má-fé do devedor. 

Ação pauliana (também denominada revocatória) é uma ação que tem por finalidade tornar ineficaz 
o ato ou negócio viciado por fraude contra credores, anula-se o negócio, proporcionando que o 
bem negociado retorne à massa patrimonial do devedor, beneficiando em síntese, todos os 
credores.  

 

Art. 158. Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar o devedor 
já insolvente, ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos 
credores quirografários, como lesivos dos seus direitos. 

 

PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA 

A partir do momento que um direito é violado, o titular deste direito pode agir juridicamente para 
garanti-lo, isto é o que chamamos pretensão (a pretensão à ação).  

 

Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. 

 

As causas impeditivas da prescrição são as circunstâncias que impedem que seu curso inicie, por 
estarem fundadas no status da pessoa individual ou familiar, atendendo razões de confiança, 
parentesco, amizade e motivos de ordem moral. 

A suspensão da prescrição em favor de um dos credores solidários estende-se aos demais credores, 
se a obrigação for também indivisível. 

 

Art. 196. A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor. 



 
 

 

 
 

Resumos - Reta Final MPU (Analista) 
www.estrategiaconcursos.com.br 

 259 
512 

Resumo - Reta Final MPU (Analista) 
Material Gratuito 

 

 
 

INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO 

Procuramos sempre orientar aos alunos para que procurem memorizar as causas que interrompem 
a prescrição. Como em prova normalmente é necessário saber se estamos diante de uma causa de 
interrupção ou se estamos diante de uma causa de impedimento ou suspensão, fica mais fácil de 
garantir um acerto. 

Das Causas que Interrompem a Prescrição 

Observe que a interrupção da prescrição sempre será provocada e somente poderá ocorrer uma 
vez: 

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: 

I- por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover 
no prazo e na forma da lei processual; 

II- por protesto, nas condições do inciso antecedente; 

III- por protesto cambial; 

IV- pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores; 

Prescrição

perde-se o direito à ação para pleiteá-lo e, 
portanto, não se consegue exercer o direito 

material

tem origem na lei

é renunciável espressa ou tacitamente, e só 
valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, 

depois que a prescrição se consumar

abrange, via de regra, direitos patrimoniais; 

é passivel de impedimento, suspensão e 
interrupção.

Decadência

perde-se o próprio direito material, por não se 
ter utilizado tempestivamente da via judicial 

adequada para pleiteá-lo

tem origem na lei ou no negócio jurídico

é irrenunciável, quando fixada em lei. 
(É nula a renúncia à decadência fixada em lei.)

abrange direitos patrimoniais e não 
patrimoniais.

Salvo disposição legal em contrário, não se 
aplicam à decadência as normas que impedem, 

suspendem ou interrompem a prescrição.
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V- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; 

VI- por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo 
devedor. 

 

Art. 203. A prescrição pode ser interrompida por qualquer interessado. 

 

Art. 204. A interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros; semelhantemente, a 
interrupção operada contra o codevedor, ou seu herdeiro, não prejudica aos demais coobrigados. 

§ 1° A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros; assim como a interrupção 
efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros. 

§ 2º A interrupção operada contra um dos herdeiros do devedor solidário não prejudica os outros 
herdeiros ou devedores, senão quando se trate de obrigações e direitos indivisíveis. 

§ 3º A interrupção produzida contra o principal devedor prejudica o fiador. 

 
üA renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita; 

üOs prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes; 

üO juiz pode alegar de ofício a prescrição se favorecer o absolutamente incapaz; 

üA prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor; 

üHá casos de impedimentos, suspensão e interrupção da prescrição;  

üO prazo geral de prescrição, aplicável quando não houver prazo especial, é de 10 anos; 

üA prescrição atinge direitos dotados de pretensão, enquanto que a decadência atinge direitos 
potestativos; 

üNão se aplicam à decadência as normas que interrompem a prescrição, salvo disposição legal em 
contrário; 

üNão terá direito à repetição do indébito o devedor que saldar dívida prescrita; 

üA prescrição não corre na pendência de condição suspensiva; 

üConforme a jurisprudência do STJ, em se tratando de ação de indenização, o início da fluência do 
prazo prescricional ocorre com o conhecimento da violação ou da lesão ao direito da vítima. 

 

DECADÊNCIA 

É a extinção do direito, tendo em vista a inércia do seu titular. Veja que o objeto da decadência é o 
próprio direito. Enquanto a prescrição atinge diretamente a ação e por via oblíqua faz desaparecer 
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o direito por ela tutelado, a decadência, ao contrário, atinge diretamente o direito material e por via 
oblíqua acaba por atingir a ação.  

 

Alguns prazos decadenciais:  

Decai em três anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado, por 
defeito do ato respectivo, contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro. 

 

Art. 48. Se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, as decisões se tomarão pela maioria de 
votos dos presentes, salvo se o ato constitutivo dispuser de modo diverso. 

Parágrafo único. Decai em três anos o direito de anular as decisões a que se refere este artigo, 
quando violarem a lei ou estatuto, ou forem eivadas de erro, dolo, simulação ou fraude. 

 

Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, 
contado: 

I - no caso de coação, do dia em que ela cessar; 

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o 
negócio jurídico; 

III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade. 

Art. 179. Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para 
pleitear-se a anulação, será este de dois anos, a contar da data da conclusão do ato. 

 
O inciso III do art. 178 do CC, trata da incapacidade relativa, ou seja, diz respeito apenas aos 
relativamente incapazes, tendo em vista que os atos praticados por absolutamente incapazes sem a 
devida representação acarreta a nulidade absoluta. Assim, cessada a incapacidade relativa, começa 
a correr o prazo decadencial de quatro anos para pleitear a anulação do negócio jurídico. 

 
üSalvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, 
suspendem ou interrompem a prescrição. 

üÉ nula a renúncia à decadência fixada em lei. 

üDeve o juiz, de ofício, conhecer da decadência, quando estabelecida por lei. 

üSe a decadência for convencional, a parte a quem aproveita pode alegá-la em qualquer grau de 
jurisdição, mas o juiz não pode suprir a alegação. 

 



 
 

 

 
 

Resumos - Reta Final MPU (Analista) 
www.estrategiaconcursos.com.br 

 262 
512 

Resumo - Reta Final MPU (Analista) 
Material Gratuito 

 

9.5 - ATOS JURÍDICOS ILÍCITOS E RESPONSABILIDADE CIVIL 

ATO ILÍCITO 

Para o direito civil, é aquele contrário à ordem jurídica e lesivo ao direito subjetivo individual, 
criando o dever de reparar tal prejuízo, seja ele ¹moral ou ²patrimonial. Assim está normatizado no 
artigo 186 do CC:  

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, ¹violar direito e 
²causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

 

O ato ilícito, embora também decorra da vontade do agente, produz efeito jurídico involuntário, 
gera obrigação de reparar o dano. 

 
Figura 18. Representação do CC art. 186. Ato ilícito. 

 

 
Lembre-se que a “culpa” no direito civil (sentido amplo) compreende tanto o dolo como a culpa. 
Quando fala em “ação ou omissão voluntária” se refere ao dolo – que é a situação em que o agente 
quer o resultado ou assume o risco de produzi-lo.  

A culpa, segundo o art. 186, vem estatuída pela expressão “negligência ou imprudência”. Na conduta 
culposa, há sempre ato voluntário determinante do resultado involuntário. A pessoa ou o agente, 
não prevê o resultado, mas existe a previsibilidade do evento, isto é, se olharmos objetivamente 
para o evento veremos que este era previsível. O agente é que não prevê o resultado, pois, se ele 
previsse o que iria acontecer e mesmo assim praticasse a conduta, estaria agindo com dolo e não 
com culpa. 

 

1.Ação

Imprudência

2.Omissão 
Voluntária

Negligência Violar direito e 
causar dano a 

alguém 
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São elementos necessários a configuração do ato ilícito: 

³Nexo de causalidade entre: 

¹Violação de direito                    ²Ocorrência do dano 

 

No artigo 187 aparece a figura do abuso de direito: 

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente 
os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 

 

Casos de exclusão de ilicitude: são os atos lesivos que não são considerados ilícitos.  

 

Art. 188. Não constituem atos ilícitos: 

I - os praticados em ¹legítima defesa ou no ²exercício regular de um direito reconhecido; 

II - a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de remover ³perigo 
iminente. 

Parágrafo único. No caso do inciso II, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o 
tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do 
perigo. 

 

Há, então, três casos excepcionais que não constituem atos ilícitos apesar de causarem lesões aos 
direitos de outrem, isto ocorre porque a própria norma jurídica lhes retira a qualificação de ilícito. 

Informação: Não constitui ato ilícito a destruição de coisa alheia ou a lesão a pessoa a fim de remover 
perigo iminente. 

 
Mas lembre-se de que, em regra, todo aquele que causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL 

A responsabilidade civil dirige-se à restauração de um equilíbrio moral e patrimonial desfeito. É a 
perda ou a diminuição verificada no patrimônio do lesado ou o dano moral que desencadeiam a 
reação legal, movida pela ilicitude da ação do autor, pela lesão ou pelo risco. 



 
 

 

 
 

Resumos - Reta Final MPU (Analista) 
www.estrategiaconcursos.com.br 

 264 
512 

Resumo - Reta Final MPU (Analista) 
Material Gratuito 

 
 

 
 

Para que uma pessoa seja responsabilizada civilmente e assim surja o dever de indenizar, três6 são 
os pressupostos7 que devem estar presentes, quais sejam: 

Fato lesivo voluntário ou conduta humana, causado pelo agente por ação ou omissão, que ocasione 
dano a outrem, ainda que exclusivamente moral.  

Ocorrência de um dano, seja ele ¹patrimonial (material) ou ²moral (extrapatrimonial). Não pode 
haver responsabilidade civil sem a existência de um dano, é também necessário que exista prova, 
real e concreta, desta lesão.  

Nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. É uma ligação virtual entre a ação 
e o dano resultante.  

 

FORMAS DE RESPONSABILIDADE 

Responsabilidade extracontratual ou aquiliana (está relacionada ao ilícito civil). 

Responsabilidade contratual (está relacionada ao inadimplemento de obrigação – o não 
cumprimento de obrigações) Exemplo: Se um escritor, culposamente ou não, não entregar ao editor, 
no prazo estipulado no contrato, a obra prometida. 

 

QUANTO AO FUNDAMENTO 

Responsabilidade Subjetiva – Depende de culpa do agente.  

Responsabilidade Objetiva - independe de culpa. Exemplo: O empregador ou comitente, por ato 
lesivo de seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício de trabalho que lhes competir ou em 
razão dele, responsabiliza-se objetivamente pela reparação civil, pouco importando que se 
demonstre que não concorreu para o prejuízo por culpa ou negligência de sua parte. 
(responsabilidade objetiva por fato de terceiro – não precisa demonstrar a concorrência de culpa) 

 

                                                   
6 Existe divergência entre os doutrinadores sobre quais são os pressupostos do dever de indenizar. Alguns acrescentam aos três – 
a conduta, o nexo e o dano - a culpa genérica ou lato sensu. Nós optamos por explicar a culpa em separado, por uma questão 
didática, mas vale o esclarecimento. 
7 Vocês também poderão encontrar estes pressupostos como elementos da responsabilidade civil. 

moral ou patrimonial

O dano causa desequilíbrio
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ALGUMAS ESPÉCIES DE CULPA  

O proprietário de um automóvel, que vier a emprestá-lo a um sobrinho, sem carta de habilitação, 
ocasionando um acidente, terá culpa aquiliana (culpa extracontratual, culpa por não ter tido o 
devido cuidado). 

 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 
causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

 

Culpa in comittendo – relacionada a uma ação 

Culpa in omittendo – relacionada a uma omissão 

Culpa in ilegendo - relacionada a má escolha do preposto 

Culpa in vigilando –relacionada a falta de atenção com o procedimento de outrem, cuja pessoa é 
responsável 

Culpa in custodiendo – falta de cautela ou atenção em relação a uma pessoa, animal ou objeto sob 
os cuidados do agente, que provoca dano a alguém. 

 
Quando ocorre culpa exclusiva da vítima não há de se falar em indenização, porque, aqui, a outra 
parte não contribuiu para o evento danoso. 

 

Alguns casos de responsabilidade por fato de terceiro e independentemente de culpa do 
responsável (responsabilidade objetiva): 

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: 

I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia; 

II - o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se acharem nas mesmas condições; 

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do 
trabalho que lhes competir, ou em razão dele; 

IV - os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, 
mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos; 

V - os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime, até a concorrente quantia. 

Art. 934. Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele 
por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente 
incapaz. 
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A responsabilidade, fundada no risco, consiste na obrigação de indenizar o dano produzido por 
atividade exercida no interesse do agente e sob seu controle, sem que haja qualquer indagação 
sobre o comportamento do lesante. 

 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO 

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus 
agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os 
causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

Há responsabilidade objetiva e solidária do empregador pelos erros e enganos de seus prepostos 
para evitar que ele possa exonerar-se dela, provando que não houve culpa in eligendo ou in 
vigilando.  

O empregador responde, por exemplo, por incêndio provocado por empregado ao consertar 
canalização de água, enquanto atendia a cliente seu.  

O empregador tem ação regressiva contra empregado para reaver o que pagou ao lesado, por ato 
lesivo culposo praticado durante o exercício do trabalho. (se houver culpa do empregado) 

Os empresários e as pessoas jurídicas respondem pelos danos causados pelos produtos postos em 
circulação.  

 

Art. 931. Ressalvados outros casos previstos em lei especial, os empresários individuais e as empresas 
respondem independentemente de culpa pelos danos causados pelos produtos postos em 
circulação.  

 

 

 

 

9.6 - CONTRATOS EM GERAL. TRANSMISSÃO E ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES. 

CONTRATO  



 
 

 

 
 

Resumos - Reta Final MPU (Analista) 
www.estrategiaconcursos.com.br 

 267 
512 

Resumo - Reta Final MPU (Analista) 
Material Gratuito 

 
É o acordo de duas ou mais vontades, negócio jurídico bilateral ou plurilateral, em conformidade 
com a ordem jurídica, que tem por finalidade estabelecer uma relação entre a vontade das partes, 
com o escopo de adquirir, modificar ou extinguir relações jurídicas de natureza patrimonial.  

Os contratos nominados ou típicos são os previstos pelo ordenamento jurídico, que prevê, também, 
como estes serão elaborados e celebrados. 

Dentre os contratos nominados temos o contrato de adesão – que é aquele em que “apenas uma 
das partes” estipula as cláusulas e como será o contrato, cabendo à outra parte (aderente) apenas 
aderir, ou seja, aceitar as “regras” pré-estabelecidas. 

 

Art. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á 
adotar a interpretação mais favorável ao aderente. 

Art. 424. Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do 
aderente a direito resultante da natureza do negócio. 

 

Em contrapartida, existem os contratos chamados de inominados ou atípicos, que são aqueles aos 
quais não há previsão legislativa, ou seja, não tem sua estrutura prevista em lei. 

 

Art. 425. É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste 
Código. 

 

Assim, contratos atípicos são aqueles que não estão disciplinados pelo Código Civil, nem por leis 
extravagantes.  

 

Apesar desta “liberdade” contratual atente para a proibição geral que traz o art. 426: 

Art. 426. Não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. 

  

Atenção ao art. 428, que trata da proposta.  

Art. 428. Deixa de ser obrigatória a proposta: 

I - se, feita sem prazo a pessoa presente, não foi imediatamente aceita. Considera-se também 
presente a pessoa que contrata por telefone ou por meio de comunicação semelhante; 

II - se, feita sem prazo a pessoa ausente, tiver decorrido tempo suficiente para chegar a resposta ao 
conhecimento do proponente; 

III - se, feita a pessoa ausente, não tiver sido expedida a resposta dentro do prazo dado; 

IV - se, antes dela, ou simultaneamente, chegar ao conhecimento da outra parte a retratação do 
proponente. 
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VÍCIOS REDIBITÓRIOS 

Art. 445. O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de 
trinta dias se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva; se já estava 
na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade. 

§ 1º. Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do 
momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias, em se tratando de 
bens móveis; e de um ano, para os imóveis. 

§ 2º. Tratando-se de venda de animais, os prazos de garantia por vícios ocultos serão os estabelecidos 
em lei especial, ou, na falta desta, pelos usos locais, aplicando-se o disposto no parágrafo 
antecedente se não houver regras disciplinando a matéria. 

 

(2011/TRT 20ª REGIÃO): Tício vendeu uma coleção de livros jurídicos a Cícero, sendo que, três meses 
depois, o comprador descobriu que um dos livros apresentava defeito oculto e estava em branco. 
Nesse caso, Cícero não poderá rejeitar a coleção, porque o defeito oculto de uma das coisas 
vendidas em conjunto não autoriza a rejeição de todas. 

Art. 503. Nas coisas vendidas conjuntamente, o defeito oculto de uma não autoriza a rejeição de 
todas. 

 

EVICÇÃO 

Na evicção temos três figuras: o evictor – que é quem ganha à ação na justiça e “readquire” o bem; 
o evicto – que é quem perde o bem na ação; e o alienante que é quem vendeu o bem e quem será 
o responsável pela evicção. 

Assim, para que haja a evicção, é necessário que se configure em um contrato do tipo oneroso, um 
vício de direito anterior ou ao mesmo tempo da celebração do contrato. Deste modo, na hora em 
que for realizar o negócio jurídico, por meio de uma sentença judicial, a pessoa perderá a posse, o 
uso ou a propriedade da coisa. 

 

Art. 447. Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Subsiste esta garantia ainda 
que a aquisição se tenha realizado em hasta pública. 

 

Art. 448. Podem as partes, por cláusula expressa, reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade 
pela evicção. 

 

Art. 450. Salvo estipulação em contrário, tem direito o evicto, além da restituição integral do preço 
ou das quantias que pagou: 

I - à indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir; 
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II - à indenização pelas despesas dos contratos e pelos prejuízos que diretamente resultarem da 
evicção; 

III - às custas judiciais e aos honorários do advogado por ele constituído. 

 

Art. 453. As benfeitorias necessárias ou úteis, não abonadas ao que sofreu a evicção, serão pagas 
pelo alienante. 

 

Art. 457. Não pode o adquirente demandar pela evicção, se sabia que a coisa era alheia ou litigiosa. 

 

Art. 458. Se o contrato for aleatório, por dizer respeito a coisas ou fatos futuros, cujo risco de não 
virem a existir um dos contratantes assuma, terá o outro direito de receber integralmente o que lhe 
foi prometido, desde que de sua parte não tenha havido dolo ou culpa, ainda que nada do avençado 
venha a existir. 

 

Art. 462. O contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao 
contrato a ser celebrado. 

 

TRANSMISSÃO DAS OBRIGAÇÕES 

 

 
 

Em regra, o credor sempre poderá, sem a anuência do devedor, transferir seu crédito. Também em 
regra, qualquer crédito pode ser objeto de cessão, decorrendo as restrições a esse direito apenas 
da natureza da obrigação, da lei ou da convenção entre as partes. 

 

Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, 
ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário 
de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação. 

Art. 287. Salvo disposição em contrário, na cessão de um crédito abrangem-se todos os seus 
acessórios. 

 

Na cessão pro soluto do crédito, o cedente não responde pela solvência do devedor, mas apenas 
pela existência do crédito. 

Transmissão (as formas mais importantes são)
cessão de crédito

cessão de débito
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Artigos importantes. 

Art. 295. Na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável 
ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu; a mesma responsabilidade lhe 
cabe nas cessões por título gratuito, se tiver procedido de má-fé. 

Art. 296. Salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor. 

 

ADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES 

Cumprida a obrigação ocorre a sua extinção. Em regra isto ocorrerá com o pagamento.  

 

 
 

Haverá a intenção (vontade) de pagar, o animus solvendi. 

 

SOLVENS – é quem efetua o pagamento, o devedor (mas pode ser outra pessoa).  

ACCIPIENS – é quem recebe, o credor (pode ser outra pessoa quem recebe, mas neste caso há 
maiores restrições – não pode ser qualquer pessoa) 

 

Art. 308. O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só 
valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito. 

 

Quem pode pagar? Qualquer pessoa pode pagar. Seja o devedor, o terceiro interessado ou, até 
mesmo, o não interessado: 

Art. 304. Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, 
dos meios conducentes à exoneração do devedor. 

Parágrafo único. Igual direito cabe ao terceiro não interessado, se o fizer em nome e à conta do 
devedor, salvo oposição deste. 

Art. 305. O terceiro não interessado, que paga a dívida em seu próprio nome, tem direito a 
reembolsar-se do que pagar; mas não se sub-roga nos direitos do credor. 

Parágrafo único. Se pagar antes de vencida a dívida, só terá direito ao reembolso no vencimento. 

Art. 306. O pagamento feito por terceiro, com desconhecimento ou oposição do devedor, não obriga 
a reembolsar aquele que pagou, se o devedor tinha meios para ilidir a ação. 

pagamento
direto

indireto
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(2016/TRT 4ª REGIÃO): Foi considerado correto o seguinte enunciado: Qualquer interessado na 
extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração 
do devedor. 

Não pode o credor recusar o pagamento, ainda que oferecido por pessoa estranha ao vínculo 
contratual. Agora, lembre-se também que, em qualquer situação:  

Art. 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais 
valiosa. 

 

(2016/TRT 4ª REGIÃO): Foi considerado correto o seguinte enunciado: O credor pode consentir em 
receber prestação diversa da que lhe é devida. 

  

Art. 309. O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não 
era credor. 

 

Credor putativo é aquele que aparenta ser o credor, mas não é. Se o devedor age de boa-fé e 
amparado pela escusabilidade do erro, considera-se válido o pagamento feito por ele ao credor 
putativo. 

 

LUGAR DO PAGAMENTO 

Art. 327. Efetuar-se-á o pagamento no domicílio do devedor, salvo se as partes ¹convencionarem 
diversamente, ou se o contrário ²resultar da lei, ³da natureza da obrigação ou 4das circunstâncias. 

Parágrafo único. Designados dois ou mais lugares, cabe ao credor escolher entre eles. 

 
Quérable - ocorre no domicílio do devedor (é a regra). 

MACETE: QUEm DEVE 

Portable - ocorre no domicílio do credor. 

 

FORMAS DE ADIMPLEMENTO: 

1. Pagamento direto. 

2. Pagamento indireto (pagamentos especiais).  
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Pagamento em consignação:  

Ocorre o depósito da coisa. Refere-se à obrigações de dar. Formas: Consignação ¹extrajudicial e 
²judicial. A possibilidade de efetuar a consignação em pagamento mediante depósito extrajudicial 
só existe para obrigações de pagar em dinheiro, reservando-se a outras obrigações o procedimento 
judicial. 

 

Pagamento com sub-rogação:  

É a situação, por exemplo, de um avalista que paga a dívida em relação ao devedor principal. A 
pessoa paga e sub-roga-se nos direitos. 

Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do 
primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores. 

 

Imputação ao pagamento:  

É a escolha, em determinadas situações, a qual débito o credor oferece pagamento. 

Art. 352. A pessoa obrigada por dois ou mais débitos ¹da mesma natureza, ²a um só credor, tem o 
direito de indicar a qual deles oferece pagamento, ³se todos forem líquidos e vencidos. 

 

Dação em pagamento: 

A dação em pagamento pode ser corretamente definida como um acordo entre o credor e o 
devedor, com o objetivo de extinguir a obrigação, no qual consente o credor em receber coisa 
diversa da devida, em substituição à prestação que lhe era originalmente objeto do pacto. 

Há o consentimento do credor em receber coisa diversa. 

 

Novação:  

Cria-se uma nova obrigação e extingue-se a anterior. 

 

Compensação: 

Se duas ou mais pessoas são, ao mesmo tempo, credoras e devedoras umas das outras, as 
obrigações poderão ser compensadas. 
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AS OBRIGAÇÕES SE COMPENSAM 

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações 
extinguem-se, até onde se compensarem. 

Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. 

Art. 370. Embora sejam do mesmo gênero as coisas fungíveis, objeto das duas prestações, não se 
compensarão, verificando-se que diferem na qualidade, quando especificada no contrato. 

 
 

Confusão: (esta é fácil de memorizar) 

Trata-se da incidência da qualidade de credor e devedor em uma só pessoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"A"	credor
de	"B"

também	é

devedor
de	"B"
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10 - DIREITO PROCESSUAL CIVIL  

O CESPE cobrou praticamente todo o conteúdo de Direito Processual Civil para o concurso do MPU. 
Como se trata de resumo, optamos por destacar resumidamente os pontos mais importantes. Logo, 
alguns temas menos incidentes em provas foram deixados de lado, justamente para que você revise, 
pelo nosso resumo, o que é mais importante. Qualquer dúvida, fico à disposição pelo Instagram em 
@proftorques. Boa revisão!  

10.1 - FUNDAMENTOS DO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

Introdução 

¦ Em Direito Processual Civil estudamos: 

Ä a atividade fim do Poder Judiciário, que é pacificar conflitos de interesses, pela entrega da 

prestação jurisdicional; e 

Ä os denominados meios alternativos de solução de conflitos (conciliação, mediação e 

arbitragem). 

¦ O Estado Juiz é uma das formas de solução dos conflitos que podem ocorrer em sociedade. 

Paralelamente temos a arbitragem, a conciliação, a mediação. 

¦ A solução de conflitos dada pelo Estado: 

Ä é definitiva; e 

Ä estrutura-se por intermédio de um procedimento em contraditório. 

Processo 

¦ O processo é compreendido como: 

Ä o processo é uma série de atos processuais (ex. petição inicial, contestação, sentença); 

Ä o processo é o conjunto de relações que se estabelece entre as partes (autor, réu, juiz); 

Ä o processo visa aplicar concretamente as normas jurídicas a um caso concreto. 

¦ caráter instrumental do processo: significa dizer que o direito processual serve ao direito material, 

é instrumento deste. Decorre do caráter instrumental a ideia de complementariedade (ou relação 

circular) do processo: 

Ä o processo serve para realizar o direito material; e 

Ä o direito material dá sentido ao direito processual. 
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10.2 - LEI PROCESSUAL CIVIL 

¦ A competência legislativa em nossa matéria envolve o regramento de normais processuais e de 

normais procedimentais. 

Ä É competência privativa da União legislar sobre normas processuais (NCPC, Lei dos Juizados 

Especiais). 

Ä É competência concorrente da União, estados-membros e Distrito Federal legislar sobre 

normas procedimentais (NCPC, Leis de Organização Judiciária, Código de Normas) 

¦ Tradicionalmente diz-se que as normas que disciplinam a relação processual são cogentes, ao 

passo que as normas procedimentais são dispositivas. 

¦ Tratados internacionais internalizados que disciplinem normas processuais são aplicados no 

Direito Processual Civil. 

10.3 - NORMAS PROCESSUAIS CIVIS 

Devido processo legal 

¦ O processo para que seja correto deverá observar todas as normas processuais previstas na 

legislação processual. 

¦ considerado como cláusula geral, supraprincípio ou postulado geral do direito. 

¦ expressão: “devido processo legal”: 

Ä devido: respeito às regras processuais vigentes. 

Ä processo: instrumento para prestação da tutela jurisdicional, que visa produção da prova 

a ser cotejada com o direito objetivo. 

Ä legal: respeito ao direito. 

Normas processuais civis fundamentais 

¦ As normas processuais civis fundamentais incluem regras e princípios processuais. 

¦ O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado de acordo com a Constituição. 

¦ Princípio da inércia da jurisdição: o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por 

impulso oficial. 

Ä Esse princípio engloba dois princípios: 
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ð princípio dispositivo: a parte provocará o início do processo; e 

ð princípio inquisitivo: o desenvolvimento do processo é responsabilidade do Estado-

juízo. 

Ä Esses princípios evidenciam que o nosso modelo de processo é misto, pois engloba em um 

único procedimento, o princípio dispositivo e o princípio inquisitivo. 

¦ Princípio da inafastabilidade da atuação jurisdicional: não se excluirá da apreciação jurisdicional 

ameaça ou lesão a direito. 

Ä Esse princípio comporta a proteção: 

1ª perspectiva – lesões já ocorridas. 

2ª perspectiva – ameaça de lesão. 

Ä Embora seja inafastável a jurisdição, permite-se a utilização da arbitragem e o Estado 

incentivará a solução consensual dos conflitos (conciliação e mediação). 

¦ Princípio da celeridade: no processo deve-se buscar um resultado adequado com o menor 

número de atos processuais. 

Ä Cuidado, que o princípio da celeridade não se confunde com celeridade, sob pena de 

violação de outros princípios. 

Ä Na condução do processo o juiz deverá buscar a solução integral do mérito, resolvendo o 

conflito existente entre as partes. 

Ä A prestação jurisdicional deve ser satisfativa, buscando dar efetividade ao que foi definido 

pela sentença. 

¦ Princípio da boa-fé processual: o comportamento dos sujeitos no processo deverá estar em 

conformidade com um padrão ético de conduta. 

Ä A boa-fé que se exige no processo é a objetiva, não a subjetiva (que diz respeito à 

intimidade da pessoa). 

Ä O princípio da boa-fé constitui uma cláusula geral. 

¦ Princípio da cooperação: os sujeitos do processo devem atuar de forma cooperativa. 

Ä Esse princípio aplica-se às partes, ao juiz, às testemunhas, aos peritos, aos servidores e aos 

advogados. 

Ä O princípio da cooperação impõe ao juiz: 
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ð dever de consulta: o juiz deverá dialogar com as partes. 

ð dever de prevenção: o juiz deverá apontar falhas processuais, de modo não 

comprometer a prestação jurisdicional. 

ð dever de esclarecimento: o juiz deve decidir de forma clara. 

ð dever de auxílio: o juiz deve remover obstáculos processuais. 

¦ Princípio da igualdade no processo: às partes são asseguradas paridade de tratamento em relação 

ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres de 

sanções processuais. 

¦ Princípio da hermenêutica processual: ao aplicar o ordenamento deve-se levar em consideração: 

Ä o atendimento aos fins sociais e às exigências do bem comum; 

Ä a dignidade da pessoa humana; 

Ä a proporcionalidade; 

Ä a razoabilidade; 

Ä a legalidade; 

Ä a publicidade; 

Ä a eficiência. 

¦ Princípio do contraditório: não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja 

previamente ouvida. 

Ä Dimensões do princípio do contraditório: 

ð Pela dimensão formal refere-se ao direito de participar do processo (ser ouvido).  

ð Já pela dimensão material refere-se ao poder de influenciar na decisão. 

Ä O princípio do contraditório contém mitigações (contraditório diferido): 

ð tutela de urgência (antecipada ou cautelar); e 

ð tutela de evidência:  

a) prova documental + precedente ou súmula vinculantes 

b) pedido reipersecutório + prova documental 

c) procedimento de ação monitória. 
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¦ Dever de consulta: O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em 

fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, AINDA 

QUE se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 

¦ Princípio da publicidade e motivação: comporta dois sentidos: 

1º sentido: são vedados julgamentos secretos. Assim, em regra, todos os julgamentos devem 

ser acessíveis a quem quiser acompanhá-los. 

2º sentido: as decisões devem ser publicizadas. Todas as decisões proferidas devem ser 

publicadas, a fim de cientificar as partes. 

10.4 - JURISDIÇÃO E AÇÃO 

¦ JURISDIÇÃO: Jurisdição constitui parcela do Poder Estatal, voltada para a função jurisdicional, que 

é executada como uma atividade, composta por um complexo de atos para a prestação efetiva da 

tutela jurisdicional. 

¦ JURISDIÇÃO É PODER, FUNÇÃO E ATIVIDADE: 

• JURISDIÇÃO COMO PODER - Poder Estatal de interferir na esfera jurídica dos jurisdicionados. 

• JURISDIÇÃO COMO FUNÇÃO - Encargo atribuído pela CF ao Poder Judiciário (em regra). 

• JURISDIÇÃO COMO ATIVIDADE - Conjunto de atos praticados pelos agentes estatais 

investidos de jurisdição. 

¦ CARACTERÍSTICAS: 

a) Caráter substitutivo - caracteriza-se a jurisdição por substituir a vontade da parte pela 

vontade da Lei aplicada ao caso concreto, como forma de colocar fim ao conflito. 

b) Lide – caracteriza-se a jurisdição por atuar quando há um conflito de interesses em 

decorrência de uma pretensão resistida. 

c) Inércia – caracteriza-se a jurisdição por ficar subordinada à provocação pela parte (princípio 

da demanda); e 

d) Definitividade – caracteriza-se a jurisdição por decidir o conflito de interesses de forma 

incontestável, definitiva e imutável. 

¦ EQUIVALENTES JURISDICIONAIS 

Ä autônomos: transação, reconhecimento jurídico do pedido, renúncia. 
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Ä heterônomo: tribunais administrativos e arbitragem. 

¦ CONCEITOS: 

Ä AUTOTUTELA: Solução de conflitos pelo uso da força, por intermédio do qual a parte 

vencedora sacrifica o interesse da outra. 

Ä CONCILIAÇÃO: Solução de conflitos pela vontade das partes, por intermédio da conciliação 

(transação), da submissão ou da renúncia. 

Ä MEDIAÇÃO: Solução de conflitos fundada no exercício da vontade das partes, sem a 

existência de um sacrifício de interesses, mas na investigação das causas que levaram ao 

conflito, com a finalidade de assegurar o real interesse de ambas as partes. 

Ä ARBITRAGEM: Solução de conflitos por intermédio da nomeação consensual (prévia ou 

posterior ao conflito) de árbitros que tenham a confiança das partes para a solução do conflito 

de interesses. Essa solução decorre da imposição da decisão pelo terceiro (árbitro), 

independentemente da vontade das partes. 

Ä TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS: A solução de questões por tribunais administrativos 

também é considerada como um equivalente jurisdicional para parte da doutrina. São 

exemplos o CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) e o CARF (Conselho 

Administrativo da Receita Federal). 

¦ ESPÉCIES DE JURISDIÇÃO: jurisdição estatal x jurisdição voluntária 

Ä CARACTERÍSTICAS DA JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA 

- obrigatória 

- caráter inquisitivo 

- possibilidade de decidir por equidade ou até mesmo contrariamente às partes 

- atuação do MP como fiscal da ordem jurídica 

Ä corrente administrativa x judicial 

CORRENTE ADMINISTRATIVA CORRENTE JUDICIAL 

Ä NÃO TEM CARÁTER SUBSTITUTIVO. 

Ä Esse atributo não é imprescindível para a 

caracterização da jurisdição, pois a substitutividade é 

regra, que pode ser excepcionada. 
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Ä AUSÊNCIA DE LIDE. 

Ä Argumenta-se que há uma pretensão resistida que 

é o condicionamento à atuação jurisdicional para a 

obtenção dos efeitos jurídicos pelas partes. 

Ä AUSÊNCIA DE PARTE. 
Ä São partes, embora não estejam atuando em 

posições antagônicas.  

Ä NÃO HÁ PROCESSO. 

Ä O processo é caracterizado pela relação jurídica 

processual que se desenvolve por intermédio de um 

procedimento em contraditório. 

Ä AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. 

Ä Se houver alteração jurídica superveniente é 

admissível a revisão da sentença. Isso não fulmina a 

existência de coisa jurídica material, até porque são 

respeitados os efeitos jurídicos já produzidos. 

¦ AÇÃO - teorias da ação: CESPE adota teoria eclética e teoria da asserção 

Ä TEORIA ABSTRATA DO DIREITO DE AÇÃO 

- direito a um pronunciamento do Estado 

- direito de ação existe ainda que sem o direito material 

- não há condição da ação ou sentença terminativa por carência da ação 

- interesse e legitimidade são assuntos de mérito 

Ä TEORIA ECLÉTICA 

- direito de ação condicionado (interesse e legitimidade) 

- carência da ação forma apenas coisa julgada formal 

- condição da ação é matéria de ordem pública analisável a qualquer momento 

- direito de petição é incondicionado 

Ä TEORIA DA ASSERÇÃO 

- distinção entre direito material e direito de ação 

- direito de ação condicionado à legitimidade e interesse 

- avaliação das condições da ação à vista das afirmações do demandante em cognição 

sumária, que pode levar à carência da ação (avaliação das condições d ação "in status 

assertionis". 

- avaliação do interesse e legitimidade como matéria de mérito que pode conduzir à rejeição 

do pedido 
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¦ INTERESSE E LEGITIMIDADE 

Ä Essa cognição é prévia, é sumária e exercida in status assertionis (em asserção). Superada 

a cognição sumária, se o magistrado decidir pela citação da parte ré, preclui a possibilidade 

da sentença terminativa pela não caracterização de interesse e legitimidade.  

Ä Interesse: 

Ø necessário toda vez que o autor não tiver outro meio para obter o bem da vida 

pretendido, a não ser por intermédio do Poder Judiciário. 

Ø adequado se, em razão dos pedidos deduzidos, o processo for apto a resolver o conflito 

de interesses.  

Ä Legitimidade: pertinência subjetiva da ação, ou seja, refere-se à titularidade para 

promover ativa ou passivamente a ação. 

¦ LEGITIMAÇÃO 

Ø ordinária - a parte pleiteia direito próprio 

Ø extraordinária - a parte pleiteia direito alheio, quando expressamente autorizado pelo 

ordenamento. 

Ä A legitimação extraordinária aplica-se apenas ao processo judicial individual. 

Ä Legitimação extraordinária, como regra, é considerada sinônimo de substituição 

processual. 

Ä Legitimação extraordinária não se confunde com a legitimação ad processum, ou seja, a 

capacidade para estar em Juízo.   

Ä Ainda em relação à legitimação extraordinária, cumpre observar que o substituto detém, 

em regra, todos os poderes inerentes à ação, como a capacidade de alegar, de postular e de 

produzir provas etc. Contudo, não poderá: a) fazer depoimento pessoal; b) praticar atos de 

disposição do direito material do titular do direito, como renunciar ou reconhecer o pedido e 

transicionar. Para esses atos é necessária a anuência expressa do substituído. 

10.5 - LIMITES DA JURISDIÇÃO NACIONAL E DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 

l LIMITES DA JURISDIÇÃO NACIONAL 

Ä Princípios: 
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1 – efetividade – os países irão delimitar a jurisdição sobre processos que eles 

entendem que poderão, posteriormente, cumprir. 

2 – interesse – os países delimitam a jurisdição sobre processos que entendem que é 

de interesse do Estado. 

3 – submissão – os países respeitam a decisão das partes na eleição da jurisdição 

internacional (contratos internacionais). 

Ä Jurisdição internacional concorrente: 

Ø ação contra réu domiciliado no Brasil; 

Ø ação cujo objeto envolva obrigação que deve ser cumprida no país; 

Ø ação cujo fato objeto de discussão tenha sido praticado no Brasil; 

Ø ação de alimentos cujo credor seja domiciliado ou tenha, tão somente, residência no 

Brasil ou cujo réu mantenha vínculos no país (posse, proprietário, renda ou benefício 

econômico); 

Ø ação decorrente de relação de consumo quando o consumidor tiver domicílio ou 

residência no Brasil; e 

Ø ação em que as partes se submetam à jurisdição nacional. 

Ä Jurisdição nacional exclusiva 

Ø ações relativas a imóveis situações no Brasil; 

Ø ações para confirmação de testamento particular, de inventário e de partilha de bens 

situados no Brasil, mesmo que o falecido seja estrangeiro ou tenha residido fora do 

Brasil; e 

Ø ações relativas à partilha de bens para divórcio ou dissolução de união estável quando 

envolver bens situados no Brasil, mesmo que o titular dos bens seja de nacionalidade 

estrangeira ou tenha domicílio fora do território brasileiro. 

10.6 - COMPETÊNCIA INTERNA 

¦ As causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, 

RESSALVADO às partes o direito de instituir juízo arbitral, na forma da lei. 

¦ FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA - registro ou distribuição da petição 
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Ø regra - fixada, decorre a perpetuação da competência 

Ø exceção 

o supressão do órgão judiciário 

o alteração da competência absoluta 

¦ Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo 

irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, SALVO 

quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. 

¦ COMPETÊNCIA TERRITORIAL NO NCPC 

Ä Ações de direito pessoal ou direito real sobre bens móveis 

- REGRA - foro do domicílio do réu 

- ESPECIFICIDADES: 

Ø mais de um domicílio - qualquer um deles 

Ø domicílio incerto ou desconhecido - onde for encontrado OU domicílio do autor 

Ø não tiver domicílio ou residência no Brasil - domicílio do autor 

Ø 2 réus com domicílios diferentes - qualquer deles, à escolha do autor 

Ä Execuções Fiscais 

Ø foro de domicílio do réu; 

Ø no de sua residência; ou 

Ø no do lugar onde for encontrado. 

Ä Ações fundadas em direito real sobre imóveis DEVEM SER AJUIZADAS NO FORO DA 

SITUAÇAO DA COISA  

Ø competência relativa (EXCEÇÃO) - domicílio do réu ou foro de eleição 

Ø competência absoluta (REGRA) - direito de propriedade, de vizinhança, de servidão, de 

divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova; E 

Ä Ações relativas à sucessão causa mortis 

1ª regra: o último domicílio do falecido; 

2ª regra: se não tiver domicílio certo, será o local da situação dos bens imóveis; 

3ª regra: se tiver bens em domicílios em vários locais, poderá ser ajuizado em qualquer 

foro; 
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4ª regra: se não tiver domicílio, nem bens imóveis, a ação poderá ser ajuizada em 

qualquer local dos bens móveis do espólio. 

Ä Ação contra réu Ausente - foro do seu último domicílio 

Ä Ações contra incapaz - foro do domicílio do representante ou do assistente. 

Ä Competência para julgar ações envolvendo a união, os estados-membros e o distrito 

federal 

Ø Se os entes públicos forem autores - domicílio do réu 

Ø Se os entes públicos forem réus: a) foro do domicílio; b) no local do ato ou fato; c) no 

foro da situação da coisa; ou d) Distrito Federal (se for o Estado, na capital). 

Ä Ação de divórcio separação, anulação de casamento e reconhecimento de união estável 

1º - domicílio do responsável pelo incapaz (que coincide, em regra, com o domicílio do 

incapaz); 

2º - não havendo, último domicílio do casal; e 

3º - se residirem em domicílios distintos do domicílio do casal, a competência será do foro do 

domicílio do réu. 

Ä Ação de alimentos: de domicílio ou residência do alimentando. 

Ä Ação em que a ré for pessoa jurídica: foro do lugar onde está a sede. 

Ä Ação relativa às obrigações que a pessoa jurídica contraiu: local onde está a agência ou 

sucursal. 

Ä Ação contra ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica: local onde exerce 

suas atividades. 

Ä Ação em que se lhe exigir o cumprimento: local onde a obrigação deve ser satisfeita. 

Ä Ação que verse sobre direito previsto o estatuto: local de residência do idoso. 

Ä Ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício: local da serventia 

notarial ou de registro. 

Ä Ação de reparação de dano ou cujo réu administrador ou gestor de negócios alheios: foro 

do lugar do ato ou do fato. 

Ä Ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive 

aeronaves: foro do domicílio do autor do local do fato. 
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¦ MÉTODO PARA IDENTIFICAR O JUÍZO COMPETENTE 

a) verificar se a justiça brasileira é competente para julgar as causas (arts. 21 a 23 do NCPC); 

b) se for, investigar se é caso de competência originária de Tribunal ou de órgão jurisdicional 

atípico (Senado Federal – art. 52, I e II, da CF; Câmara dos Deputados – art. 51, da CF; 

Assembleia Legislativa estadual para julgar governador de Estado) 

c) não sendo o caso, verificar se é afeto à justiça especial (eleitoral, trabalhista ou militar) ou 

justiça comum; 

d) sendo competência da justiça comum, verificar se é da justiça federal (arts. 108 e 109, da 

CF), pois, não sendo, será residualmente da estadual;  

e) sendo da justiça estadual, deve-se buscar o foro competente, segundo os critérios do CPC 

(competência absoluta e relativa, material, funcional, valor da causa e territorial); f) 

determinado o foro competente, verifica-se o juízo competente, de acordo com o sistema do 

CPC (prevenção, p. ex.)  das normas de organização judiciária. 

¦ MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA 

Ä um Juiz que não era originariamente competente passará a ser 

Ä isso somente é possível quando se tratar de competência relativa 

¦ PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

Ä supressão do órgão judiciário (art. 43, do NCPC); 

Ä alteração da competência absoluta (art. 43, do NCPC); 

Ä conexão (art. 55, do NCPC) e continência (arts. 56 e 67, ambos do NCPC); 

A conexão ocorre quando forem comuns o pedido ou a causa de pedir.  

Ø Hipóteses 

o Identidade da relação material, ainda que o pedido ou a causa de pedir não 

sejam idênticos, porém, semelhantes. 

o Execuções fundadas no mesmo título executivo. 

Ø Consequência 

o Reunião, exceto se um processo já estiver sido julgado. 

Na continência, há identidade entre as partes, causa de pedir, mas o pedido de uma é 

mais amplo que o da outra. 
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E qual será o Juiz competente para julgar as ações conexas ou contingentes? O juízo 

prevento, ou seja, define-se a competência pela propositura da ação, no momento em 

que houver registro ou distribuição da petição inicial. 

Ä incidente de deslocamento de competência (art. 109, §5º, da CF); 

Ä foro de eleição 

Ø A regra deve constar de instrumento escrito e se referir expressamente a determinado 

negócio jurídico específico 

Ø O foro contratual se transmite aos herdeiros e sucessores das partes contratantes 

Ø Se abusiva a cláusula de eleição de foro, poderá ser reputada ineficaz pelo magistrado, 

com determinação de remessa dos Autos ao foro de domicílio do réu. 

Ø Se não declarada abusiva pelo magistrado de ofício, cabe à parte alegar a abusividade 

na contestação, sob pena de preclusão. 

Ø Ocorre também a modificação da competência por intermédio do foro de eleição. Para 

eleição do foro devem ser observadas algumas regras que constam do art. 63, do 

NCPC. 

¦ INCOMPETÊNCIA 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA COMPETÊNCIA RELATIVA 

Estabelece regras de competência a partir do interesse 

público. 

Fixa regras de competência a partir do interesse 

particular.  

A incompetência absoluta deve ser alegada em 

preliminar de contestação. Contudo, a incompetência 

poderá ser alegada a qualquer tempo, por qualquer das 

partes. 

Deve ser alegada pelo réu em preliminar de 

contestação, sob pena de precluir e, em decorrência 

disso, prorrogar a competência. 

Agora, a incompetência relativa será feita em preliminar 

em contestação, NÃO existindo mais a exceção de 

incompetência. 

Pode ser reconhecida de ofício. NÃO pode ser reconhecida de ofício. 

NÃO pode ser alterada por vontade das partes. As partes têm a prerrogativa de eleger o foro. 

NÃO admite conexão e continência. Admite conexão e continência. 

NÃO pode ser alterada por conexão ou continência. Pode ser modificada por conexão ou continência. 



 
 

 

 
 

Resumos - Reta Final MPU (Analista) 
www.estrategiaconcursos.com.br 

 287 
512 

Resumo - Reta Final MPU (Analista) 
Material Gratuito 

 
Abrange as regras e a fixação da competência material, 

em razão da pessoa e funcional. 

Abrange as regras de competência territorial e 

competência sobre o valor da causa. 

Se houver violação à regra de competência absoluta, são preservados os atos decisórios, pois, embora não haja 

competência, há jurisdição, e os atos são preservados até a análise ser feita pelo juiz efetivamente competente. 

Se a ação transitar em julgado é cabível a ação 

rescisória. 

NÃO cabe ação rescisória, pois há prorrogação da 

competência. 

Alteração superveniente da competência implica o 

deslocamento da causa para outro juízo. 

Mudança superveniente de competência relativa não 

produz efeitos. 

10.7 - PARTES E PROCURADORES 

¦ CAPACIDADES 

• capacidade para ser parte 

• capacidade para estar em juízo 

• capacidade postulatória 

¦ CAPACIDADE DE SER PARTE (também conhecida como capacidade processual ou judiciária) 

remete ao conceito de capacidade civil. 

¦ CAPACIDADE DE ESTAR EM JUÍZO (de capacidade processual em sentido estrito, ou legitimatio 

ad processum) refere-se ao modo como se exerce a ação e a defesa no curso do processo em relação 

à prática de atos processuais. 

Ä  TODA pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar 

em juízo. 

Ä O incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou por curador, na forma 

da lei. 

Ä A curadoria do incapaz será determinada em duas situações: 

a) quando o incapaz não possuir representante ou assistente; ou 

b) quando os interesses do incapaz colidirem com os interesses do representante ou 

do assistente. 

Ä O NCPC prevê a designação de curador especial para o réu preso revel e para aqueles que 

foram citados por edital ou por hora certa.  
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CAPACIDADE DE ESTAR EM JUÍZO – REGRAS ESPECÍFICAS 

União AGU 

Estados e Distrito Federal procuradores do Estado 

Município Prefeito ou procuradores municipais 

autarquias e fundações públicas quem tiver essa prerrogativa de acordo com lei específica. 

massa falida administrador judicial 

herança jacente ou vacante curador 

espólio inventariante 

pessoa jurídica quem o ato constitutivo designar ou seus diretores 

sociedade e associações sem 

personalidade jurídica 
pessoa que for responsável pela administração dos bens 

pessoa jurídica estrangeira gerente, representante ou administrador da filial no Brasil 

condomínio administrador ou síndico 

Ä Quando o inventariante for dativo, os sucessores do falecido serão intimados no processo 

no qual o espólio seja parte. 

Ä A sociedade ou a associação sem personalidade jurídica NÃO poderá opor a 

irregularidade de sua constituição quando demandada. 

Ä O gerente de filial ou agência presume-se autorizado pela pessoa jurídica estrangeira a 

receber citação para qualquer processo. 

¦ CAPACIDADES PROCESSUAIS (OU POSTULATÓRIA): atributo para que determinada pessoa 

possa praticar validamente atos processuais.  

Ä Atributo conferido ao advogado regular perante a OAB e, em situações específicas, à 

própria parte. 

Ä Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz 

suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. 

Ø Se o autor não regularizar a incapacidade processual ou a irregularidade de 

representação, o processo será extinto sem julgamento do mérito. 
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Ø Se o réu não regularizar a incapacidade processual ou a irregularidade de 

representação, ele será revel no processo, considerando-se que se recusou a 

manifestar-se validamente no processo. 

Ø Se for terceiro interessado no processo, poderá ser excluído ou considerado revel. 

Ä Na fase recursal  

Ø NÃO conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; 

Ø Determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao 

recorrido. 

¦ LEGITIMAÇÃO PARA AGIR 

LEGITIMAÇÃO PARA AGIR DOS CÔNJUGES 

Para propor ação: 

l devem ingressar juntos quando 

envolver ação sobre direito real 

imobiliário, exceto se o regime de 

bens for de separação total. 

Quando demandados: 

l devem ser citados quando envolver ação sobre direito real 

imobiliário, exceto se casados em regime de separação total de 

bens. 

l Ambos os cônjuges deverão, necessariamente, ser citados nas 

seguintes hipóteses: 

Ä  Ação que envolva fatos relacionados a ambos os cônjuges. 

Ä Ação referente à dívida contraída por um dos cônjuges a bem 

de família. 

Ä Ação que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição ou 

a extinção de ônus sobre imóvel de um ou de ambos os cônjuges. 

Por exemplo, ação hipotecária em face de bens do casal.  

Ä Nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor, ou do réu, SOMENTE é 

indispensável nas hipóteses de composse ou de ato praticado por ambos. 

Ä A ação de suprimento de vontade de um dos cônjuges poderá ser proposta em duas 

situações: 

Ø negativa de um dos cônjuges sem justo motivo; e 

Ø quando for impossível o cônjuge conceder o consentimento. 

¦ DEVERES DAS PARTES E DE SEUS PROCURADORES - constitui dever das partes: 

• expor fatos conforme a verdade 

• não formular pretensão destituída de fundamento 
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• não produzir provas inúteis/desnecessárias 

• informar e atualizar endereços 

• cumprir as decisões judiciais e não criar embaraços 

• não praticar inovação ilegal no estado de fato ou de bem ou direito litigioso 

¦ ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA x LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

Ä ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA 

• O dano é ao Poder Judiciário. 

• Multa de até 20% do valor da causa ou multiplicada por até 10 salários mínimos, caso seja 

irrisório/inestimável o valor da causa. 

• hipóteses: a) não cumprir decisões jurisdicionais; b) criar embaraços à efetivação do 

processo; e c) inovação ilegal no estado de fato de bem litigiosos. 

• revertido para o fundo de modernização do Poder Judiciário 

Ä LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

• O dano é à parte contrária. 

• Multa de 1 a 10% do valor da causa ou multiplicada por até 10 salários mínimos, caso seja 

irrisório/inestimável o valor da causa. 

• hipóteses: a) contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; b) alterar a verdade; c) 

objetivo ilegal; d) resistência injustificada; e) proceder de modo temerário; f) provocar 

incidente manifestamente infundado; e g) recurso manifestamente protelatório. 

• revertido para a parte que sofreu o dano 

¦ Gratuidade da Justiça 

• A parte ou terceiro deve requerer na primeira vez que tiver oportunidade de se manifestar 

nos Autos (petição inicial, contestação, ingresso de terceiro ou por petição, se superveniente). 

• Pressupõe-se a insuficiência alegada pela pessoa natural. 

• A parte contrária pode impugnar e o juiz decidirá a respeito de acordo com elementos 

constantes dos autos. 

• Trata-se de benefício de caráter pessoal (não extensível ao litisconsorte ou sucessor). 
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• Recurso formulado por beneficiário dispensa preparo, exceto se esse recurso tratar 

exclusivamente de honorários advocatícios, a não ser que o advogado também seja 

beneficiário da Justiça gratuita. 

• A assistência do beneficiário por advogado não impede a concessão do benefício. 

10.8 - LITISCONSÓRCIO 

¦ CONCEITO: Litisconsórcio há apenas quando, no mesmo polo do processo, existe uma pluralidade 

de partes ligadas por uma afinidade de interesses. 

¦ CLASSIFICAÇÃO 

Ä Quanto à obrigatoriedade – Facultativo e Necessário 

Ø Facultativo:  

o entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide; 

o entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir; 

o ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. 

Ø Obrigatório: por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, 

a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. 

o por força da lei. 

o por força da unilateralidade da relação jurídica. 

¦ LITISCONSÓRCIO MULTITUDINÁRIO: litisconsórcio formado por um número excepcionalmente 

grande de litigantes, sempre que, em razão de sua formação, possa ocorrer o comprometimento da 

defesa, ou do cumprimento de sentença, ou a rápida solução do litígio. Por motivos atinentes à 

paridade de armas e à efetividade do processo, portanto, é possível desmembrar o litisconsórcio  

¦ EFEITO DA SENTENÇA SEM OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO 

Ä A sentença será nula se for caso de litisconsórcio unitário, ou seja, se a decisão deveria ser 

uniforme para todos aqueles que deveriam ter integrado o polo da ação. 

Ä Agora, se o litisconsórcio for necessário, mas simples, a sentença será ineficaz em relação 

àqueles que não foram integrados à lide. Dito de outra forma, a sentença não produzirá 

efeitos em relação a essas outras partes. 

¦ REGIME JURÍDICO DO LITISCONSÓRCIO 
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 Benéficos Prejudiciais 

Litisconsórcio 

Simples 

Como a decisão pode ser diferente para cada 

um dos litisconsortes, os atos benéficos não 

beneficiarão os demais litisconsortes. 

Como a decisão pode ser diferente para cada um 

dos litisconsortes, os atos benéficos não 

prejudicarão os demais litisconsortes. 

Litisconsórcio 

Unitário 
Sim, os atos benéficos estendem-se a todos. 

Não, inclusive quanto ao praticante do ato 

prejudicial. Nesse caso, dependerá da 

concordância de todos os litisconsortes. 

10.9 - INTERVENÇÃO DE TERCEIROS 

Introdução 

Ä Toda vez que o terceiro for atingido direta ou reflexamente pela decisão proferida em processo 

alheio, ele se tornará parte legítima para ingressar no processo. Trata-se, portanto, de um fato 

jurídico processual que implica a modificação de processo que já existe. 

Ä Terceiro é quem não pede e não tem pedidos formulados contra si. Desse modo, é parte quem 

pede ou quem tem pedido formulado contra si. 

Assistência 

¦ HIPÓTESES DE CABIMENTO 

Ä terceiro com interesse jurídico que uma das partes processuais seja a vencedora da 

demanda.  

Ä o assistente receberá o processo no estado em que se encontrar. 

Ä assistência em decorrência da intervenção anódina: intervenção da União nas causas em 

que figurarem, no polo ativo ou passivo da demanda, autarquias, fundações públicas, 

sociedades de economia mista ou empresas públicas federais, quando for proprietária ou 

acionista majoritária. 

¦ ESPÉCIES 

ASSISTÊNCIA 

SIMPLES LITISCONSORCIAL 

A parte ingressa em juízo para auxiliar uma das partes 

por possuir interesse jurídico no deslinde da 

demanda. 

Sempre que a sentença influir na relação jurídica 

entre ele e o adversário do assistido. 
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Relação jurídica do terceiro assistente apenas com o 

assistido. 

Relação jurídica do terceiro assistente com ambas 

as partes na ação. 

O assistente é um coadjuvante no processo (atividade 

subordinada). 
O assistente recebe tratamento de parte. 

Denunciação da lide 

¦ Constitui uma demanda, pois ela envolve o direito de ação. Essa demanda se caracteriza por ser: 

a) incidente; b) regressiva; c) eventual; e d) antecipada. 

¦ Hipóteses de denunciação da lide 

Ä ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao 

denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; 

Ä àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o 

prejuízo de quem for vencido no processo. 

¦ Procedimento e formação 

Ä Feita a denunciação pelo AUTOR, o denunciado poderá assumir a posição de litisconsorte 

do denunciante e acrescentar novos argumentos à petição inicial, procedendo-se em 

seguida à citação do réu. 

Ä Feita a denunciação pelo RÉU: 

• se o denunciado contestar o pedido formulado pelo autor, o processo prosseguirá 

tendo, na ação principal, em litisconsórcio, denunciante e denunciado; 

• se o denunciado for revel, o denunciante pode deixar de prosseguir com sua defesa, 

eventualmente oferecida, e abster-se de recorrer, restringindo sua atuação à ação 

regressiva; 

• se o denunciado confessar os fatos alegados pelo autor na ação principal, o 

denunciante poderá prosseguir com sua defesa ou, aderindo a tal reconhecimento, 

pedir apenas a procedência da ação de regresso. 

Chamamento ao processo 

¦ HIPÓTESES 

Ä Admite-se o chamamento do afiançado quando o fiador for demandado. 
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Ä Admite-se o chamamento ao processo dos demais fiadores quando a ação for proposta 

apenas contra um deles. 

Ä Admite-se o chamamento ao processo dos demais devedores solidários quando o credor 

ingressar contra um deles apenas. 

¦ PROCEDIMENTO - citado, o réu poderá chamar o afiançado, demais fiadores ou devedores 

solidários no prazo de: 

• 30 dias, se residir na mesma comarca, seção ou subseção; ou 

• 2 meses, se residir em comarca, seção ou subseção distintas ou estiver em LINS. 

Incidente de desconsideração da personalidade jurídica 

¦ MODELOS: ação e incidente. 

¦ LEGITIMIDADE: será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber 

intervir no processo. 

¦ PROCEDIMENTO 

Ä CABÍVEL: 

• fase de conhecimento 

• cumprimento de sentença 

• execução de título extrajudicial 

Ä Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer 

as provas cabíveis no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. 

¦ EFEITOS DO JULGAMENTO: acolhido o pedido de desconsideração, de alienação ou de oneração 

de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente. 

Amicus Curiae 

¦ CONCEITO: terceiro que, espontaneamente, a pedido da parte ou por provocação do órgão 

jurisdicional, intervém no processo para fornecer subsídios que possam aprimorar a qualidade da 

decisão. 

¦ AUTORIZA-SE O AMICUS CURIE QUANDO ENVOLVER 

• matéria relevante 

• tema específico 

• repercussão social da controvérsia 



 
 

 

 
 

Resumos - Reta Final MPU (Analista) 
www.estrategiaconcursos.com.br 

 295 
512 

Resumo - Reta Final MPU (Analista) 
Material Gratuito 

 
Ä O amicus curie não se confunde com a atuação do Ministério Público como fiscal da ordem 

jurídica, pois a figura interventiva não tem qualquer interesse no julgamento da ação. O amicus 

curie atua como um órgão meramente opinativo e não tem tantos poderes quanto o MP. 

Ä O amicus curie não se confunde com o assistente, pois esse tem interesse no resultado do 

julgamento, tendo poderes mais amplos que a figura interventiva. 

Ä Os poderes do amicus curie serão fixados pelo magistrado na decisão que determina o 

ingresso. Desse modo, em regra, o amicus curie irá se manifestar sobre os fatos discutidos no 

processo.  

Ä O amicus curie poderá opor embargos de declaração e interpor recursos que julgue os 

incidentes de resolução de demandas repetitivas. Outras possibilidades recursais somente serão 

admitidas se o juiz permitir.  

10.10 - MINISTÉRIO PÚBLICO, ADVOCACIA PÚBLICA E DEFENSORIA PÚBLICA 

MINISTÉRIO PÚBLICO ADVOCACIA PÚBLICA DEFENSORIA PÚBLICA 

Atuação: 

Ä defesa da ordem jurídica; 

Ä defesa do regime democrático; 

Ä defesa dos interesses e direitos sociais e 

individuais indisponíveis. 

Atuação: 

Ä defesa do interesse 

público da União, 

estados-membros, 

Distrito Federal e 

Municípios. 

Atuação (apenas em relação aos 

necessitados): 

Ä orientação jurídica; 

Ä promoção dos direitos humanos; e 

Ä defesa dos direitos individuais e 

coletivos. 

Prerrogativa do prazo em dobro para todas as manifestações processuais, a não ser quando a lei prever prazo 

específico, contando-se o prazo da intimação pessoal (carga, remessa ou meio eletrônico). 

Sujeitam-se à responsabilidade civil regressiva em caso de atuação com dolo ou fraude. 

Regras específicas: 

Ä Intimado para se manifestar no prazo de 30 

dias, quando fiscal da ordem jurídica. 

Ä Atua como fiscal da ordem jurídica, 

quando: a) previsto na CF/lei; b) interesse 

público ou social; c) interesse de incapaz; d) 

litígios coletivos pela posse de terra rural ou 

urbana. 

 

Regra específica: 

Ä A Defensoria Pública poderá 

requerer a intimação pessoal do 

próprio defensor quando se referir à 

providência ou informação que 

apenas ele possa realizar ou prestar 
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Ä Na atuação como fiscal da ordem jurídica: 

a) terá vista dos autos após as partes; b) será 

intimado de todos os atos do processo; c) 

poderá produzir provas; d) poderá requerer 

medidas processuais; e e) poderá recorrer. 

10.11 - NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL 

¦ CONCEITO: fato jurídico voluntário em que as partes regulam, dentro dos limites fixados no 

próprio ordenamento jurídico, certas situações jurídicas processuais ou alteram o procedimento. 

Ä Abrange apenas direitos que admitem a autocomposição. 

Ä As partes podem estipular regras procedimentais ou dispor sobre posições processuais 

(ônus, poderes, faculdades e deveres). 

Ä Pode ser firmado antes ou durante o processo. 

Ä Não há necessidade de participação do Juiz, muito menos de homologação judicial, 

contudo, o magistrado deverá controlar a legalidade, anulando cláusula de adesão abusiva e 

quando o negócio for estipulado com parte em situação de vulnerabilidade. 

Ä Trata-se de uma cláusula geral, de forma que as partes possuem liberdade para estabelecer 

negócios jurídicos processuais. 

Ä Princípio do respeito ao autorregramento da vontade das partes. 

10.12 - CALENDÁRIO PROCEDIMENTAL 

¦ CONCEITO: técnica processual voltada para a gestão eficiente do tempo no processo, NO QUAL o 

juiz e as partes, em regime de diálogo, podem acertar datas para a realização dos atos processuais. 

Ä Possibilidade de as partes e o juiz fixarem calendário para a prática dos atos processuais. 

Ä Dispensa a obrigatoriedade de intimação para os atos previstos no calendário. 

Ä Regra de efetividade e celeridade processual, que implica a desburocratização do processo 

e segurança jurídica. 

Ä Somente é possível alterar a data do calendário previamente fixado, em situações 

excepcionais e mediante justificativa. 
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10.13 - FORMA DOS ATOS PROCESSUAIS 

¦ SISTEMA DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS 

Ä em regra, os atos processuais independem de forma pré-determinada; 

Ä excepcionalmente, devem ser praticados na forma legalmente prevista; e 

Ä ainda que realizado irregularmente, se o ato atingir a finalidade, restará convalidado. 

¦ Os atos processuais são, EM REGRA, públicos.  

Ä EXCEÇÕES 

• Interesse público ou interesse social; 

• Ações sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, 

alimentos e guarda de crianças e adolescentes; 

• Intimidade com sede constitucional; 

• Cláusula de confidencialidade em juízo arbitral. 

- Nas hipóteses de exceções: acessam-se os autos apenas as partes e os respectivos 

procuradores; e o terceiro juridicamente interessado terá acesso apenas ao dispositivo da 

sentença e, se for o caso, do inventário e da partilha. 

10.14 - TEMPO DOS ATOS PROCESSUAIS 

¦ REGRA: praticados entre as 6 e 20 horas, em dias úteis (de segunda a sexta). Há possibilidade de 

prorrogação para além das 20 horas quando houver possibilidade de prejudicar a diligência ou 

resultar em grave dano. 

¦ Citações, intimações, penhoras e atos relativos a tutelas de urgência podem ser realizadas fora 

do horário e, inclusive, em dias não úteis. 

¦ FÉRIAS FORENSES: em regra, suspende o prazo. Não há suspensão excepcionalmente nos casos 

de jurisdição voluntária, de atos necessários à conservação de direitos quando causar prejuízos em 

face do adiamento, de ação de alimentos, e processos de nomeação ou remoção de tutor e curador 

e quando a lei prever. 

¦ São considerados FERIADOS os dias declarados em lei, sábados, domingos e dias sem expediente 

forense. 
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10.15 - LUGAR DOS ATOS PROCESSUAIS 

¦ REGRA: praticados na sede do Juízo 

¦ EXCEÇÕES: 

Ä deferência; 

Ä interesse da justiça; 

Ä natureza do ato; 

Ä obstáculo arguido pelo interessado e acolhi pelo magistrado. 

10.16 - PRAZOS 

¦ CONCEITO: lapsos temporais que existem entre dois termos (termo inicial, dies a quo, e termo 

final, dies ad quem) dentro dos quais se prevê a oportunidade para uma ação ou omissão. 

¦ CLASSIFICAÇÃO 

a) pela sua origem: legais, judiciais ou convencionais. 

b) quanto às consequências de seu descumprimento: próprios ou impróprio, que se 

subdividem-se em ordinário ou anômalo. 

c) quanto à exclusividade do destinatário: comum ou particulares. 

* A classificação entre prazos dilatórios e peremptórios não faz mais sentido no NCPC.  

¦ PRAZO SUBSIDIÁRIO E PRAZO PARA COMPARECIMENTO 

Ä INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO (antecedência mínima): 48 horas 

Ä PRAZO SUBSIDIÁRIO: 5 dias 

¦ ATO PROCESSUAL PREMATURO: será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo 

inicial do prazo. 

¦ CONTAGEM DOS PRAZOS 

Ä Os prazos são contados apenas de segunda a sexta-feira. Essa modalidade de contagem 

não se aplica a prazos materiais.  

Ä Haverá a suspensão do prazo em sábados, domingos, feriados e em dias sem expediente 

forense. 
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Ä Haverá suspensão dos prazos entre os dias 20/dez a 20/jan. E não haverá audiência ou 

sessão de julgamento. 

Ä Haverá suspensão do prazo por obstáculo criado pela parte ou pela suspensão do processo 

(art. 313, do CPC). 

Ä Haverá suspensão do prazo quando houver instituição de programa de autocomposição 

pelo Poder Judiciário. 

Ä Haverá prorrogação do prazo, por até 2 meses, quando se tratar de unidade judiciária de 

difícil acesso. 

Ä Haverá prorrogação do prazo em situação de calamidade, podendo ultrapassar os 2 meses, 

a depender da situação concreta. 

Ä Os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. 

Ä A citação, a notificação ou a intimação podem ocorrer de diversas formas no processo. Em 

razão disso, temos momentos distintos para que o prazo se inicie: 

FORMA COMEÇO DO PRAZO 

Pelos Correios Juntada aos Autos do Aviso de Recebimento. 

Por oficial de Justiça Juntada aos Autos do Mandado Cumprido. 

Por ato do escrivão ou do chefe de 

secretaria 
Na data atestada. 

Por edital Dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo Juiz. 

Via eletrônica Dia útil seguinte à consulta ou ao término do prazo para consultar (10 dias). 

Por Diário de Justiça Data da publicação. 

Por retirada dos autos de cartório. Dia da carga. 

¦ RENÚNCIA DO PRAZO 

Ä somente é possível a renúncia quando se tratar de prazo estabelecido exclusivamente a 

seu favor. 

Ä deve renunciar de modo expresso, com petição nos autos. 

¦ PRAZOS DO JUIZ 

Ä DESPACHOS: 5 dias 

Ä DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS: 10 dias 

Ä SENTENÇA: 30 dias 
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¦ PRAZOS DOS SERVIDORES 

Ä REMETER OS AUTOS CONCLUSOS: 1 dia 

Ä EXECUTAR: 5 dias 

¦ PRAZOS EM CASO DE LITISCONSÓRCIO (por procuradores diferentes, de escritórios distintos) 

Ä para todas as manifestações; 

Ä para qualquer juízo ou tribunal; e 

Ä independe de requerimento da parte. 

10.17 - PRECLUSÃO 

¦ CONCEITO: “preclusão é definida como a perda de uma situação jurídica processual ativa”. 

¦ PRINCÍPIOS: 

Ä princípio da segurança jurídica; 

Ä princípio da boa-fé; 

Ä princípio da duração razoável do processo. 

¦ ESPÉCIES 

1 - Preclusão Temporal: perda de um poder processual em razão da perda de um prazo. 

2 - Preclusão Lógica: perda do poder processual em razão da prática anterior de um ato 

incompatível com ele. 

3 - Preclusão Consumativa: perda de um poder processual em razão do seu exercício. A ideia 

é simples: veda-se à parte repetir ato processual já praticado. 

4 - Preclusão sanção: preclusão decorrente da prática de ato ilícito. 

10.18 - NULIDADES 

¦ A finalidade do processo é prestar a tutela jurisdicional de forma efetiva, de modo que a 
declaração de nulidade por aspectos processuais dependerá da constatação do prejuízo à parte. 

¦ Veda-se à parte atuar contraditoriamente alegando nulidade de ato ao qual deu causa (venire 
contra factum proprium). 

¦ Não há nulidade sem prejuízo (pas de nulitté sans grief), de modo que devem ser observados os 
princípio da instrumentalidade das formas e da fungibilidade dos atos praticados. 

¦ A nulidade depende de decretação (não há ato processual de pleno direito). 
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¦ Nulo o ato por decisão judicial, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele 
dependam, conforme extensão delimitada pelo magistrado, caso não seja possível aproveitá-los. 

¦ A nulidade deve ser alegada, em regra, na primeira oportunidade que a parte tiver para se 
manifestar nos autos, com exceção de nulidade declaráveis de ofício e em caso de legítimo 
impedimento da parte. 

¦ São nulos os atos praticados posteriormente à intimação do Ministério Público quando, em razão 
da qualidade de fiscal da ordem jurídica, o parquet não foi intimado. Para tanto, antes do 
pronunciamento judicial faz-se necessário colher manifestação do Ministério Público para certificar-
se de que houver prejuízo. 

10.19 - DISTRIBUIÇÃO E DO REGISTRO 

¦ O REGISTRO constitui a certificação da existência, que possui diversas finalidades: processual, 
histórica, estatística, administrativa, fiscal. 

¦ A DISTRIBUIÇÃO constitui o rateio alternado, aleatório e igual entre os juízes com igual 
competência. 

¦ Ocorre DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA nas hipóteses de a) conexão ou continência; b) extinção 
anterior sem julgamento do mérito, quando houver reiteração do pedido; e c) risco de que a haja 
decisões conflitantes ou contraditórias se decididas de forma separada, ainda que não haja conexão 
entre essas duas ações. 

¦ A PROCURAÇÃO é indispensável, exceto para a) postular, com urgência, para evitar preclusão, 
prescrição, decadência ou praticar ato urgente (juntar no prazo de 15 dias, prorrogáveis por mais 
15); b) representação pela Defensoria Pública; e c) representação decorrer de norma prevista na CF 
ou em lei (membro do Ministério Público, advogados públicos etc.). 

¦ O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO caso, após intimação, o procurador da parte NÃO realizar 
o pagamento das custas e despesas no prazo de 15 dias. 

10.20 - CLASSIFICAÇÃO DOUTRINÁRIA DAS TUTELAS PROVISÓRIAS 

¦ TUTELA DEFINITIVA: aquela obtida com base em cognição exauriente, com profundo debate 

acerca do objeto da decisão, garantindo-se o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. 

¦ TUTELA PROVISÓRIA: tem por finalidade antecipar o gozo de determinado direito ou assegurá-lo 

a fim de que possa ser gozado em momento oportuno. 

¦ CARACTERÍSTICAS DA TUTELA PROVISÓRIA: 

Ä COGNIÇÃO SUMÁRIA - a decisão se assenta em análise superficial do objeto litigioso 

Ä PRECARIEDADE - poderá ser revogada ou modificada a qualquer tempo 

Ä IMPOSSIBILIDADE DE COISA JULGADA - não poderá sofrer os efeitos da coisa julgada 
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¦ ESPÉCIES DE TUTELA PROVISÓRIA: 

Ä tutela antecipada: é satisfativa e urgente. Além de ser provisória, nessa tutela antecipa-se 

a concessão da prestação jurisdicional à parte em razão de alguma situação urgente. 

Ä tutela cautelar: é provisória e fundada na urgência. A diferença dessa tutela é que nesse 

caso ela é conservativa. Assim, não há concessão da tutela jurisdicional, mas conservação do 

interesse da parte a fim de que ela possa ser beneficiada posteriormente com a tutela 

jurisdicional. 

Ä tutela de evidência: caracteriza-se pela provisoriedade e por ser satisfativa. A grande 

distinção em relação à tutela antecipada é que não há urgência. Nesse caso, a cessão 

antecipada da tutela jurisdicional não se funda na urgência, mas na evidência do direito 

pleiteado pelo autor. 

10.21 - DISCIPLINA DAS TUTELAS PROVISÓRIAS NO NCPC 

¦ TUTELA PROVISÓRIA: 

Ä tutela de urgência: tutela antecipada e tutela cautelar 

Ä tutela de evidência 

¦ A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter 

antecedente ou incidental. 

¦ REGRAS GERAIS: 

Ä A tutela provisória divide-se em tutela de urgência (que engloba a tutela antecipada e 

cautelar) e as tutelas e evidência. 

Ä As tutelas de urgência (tutela antecipada e cautelar) podem ser antecedentes ou 

incidental. 

Ä As tutelas provisórias incidentais independem do pagamento de custas. 

Ä As tutelas provisórias podem ser revogadas ou alteradas a qualquer tempo. 

Ä As tutelas provisórias conservam a eficácia durante o período de suspensão do processo, 

exceto decisão judicial em sentido contrário. 

Ä O juiz poderá determinar as medidas necessárias para efetivação de tutelas provisórias 

concedidas, inclusive, os instrumentos previstos para o cumprimento provisório de sentença. 
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Ä As decisões que envolvem tutela provisórias devem ser claras e precisas (princípio da 

cooperação). 

¦ REQUERIMENTO: o NCPC não prevê a possibilidade de concessão de ofício da tutela provisória.  

10.22 - TUTELAS DE URGÊNCIA 

¦ PARA CONFIGURAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA 

Ä “perigo de dano” ou “risco ao resultado útil do processo” 

Ä plausibilidade do direito 

Ä irreparabilidade do dano ou de difícil reparação 

¦ CAUÇÃO: como a concessão de tutela antecipada implica riscos, pois a cognição é sumária, poderá 

o magistrado exigir caução.  

¦ FORMAS de concessão da tutela de urgência: 

Ä sem a oitiva da parte contrária (inauditera altera pars ou in limine); ou 

Ä com a notificação da parte contrária para apresentar pedido de justificação em face do 

requerimento provisório deduzido. 

¦ A tutela de urgência de natureza antecipada NÃO será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

¦ A TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR É UTILIZADA PARA 

Ä arrestos - resguardar futura execução por QUANTIA 

Ä sequestros - resguardar futura entrega de COISA. 

Ä arrolamento de bens - garantir futura PARTILHA DE BENS. 

Ä registro de protesto contra alimentação de bem - EVITAR TRANSFERÊNCIA supostamente 

indevida de bem sujeito a registro 

Ä QUALQUER outra medida idônea para assegurar o direito 

¦ Tutela antecipada requerida em caráter antecedente 

Ä ação inicial sumarizada (simplificada) cujo pedido principal é a concessão da tutela antecipada.  

Ä PROCEDIMENTO: 



 
 

 

 
 

Resumos - Reta Final MPU (Analista) 
www.estrategiaconcursos.com.br 

 304 
512 

Resumo - Reta Final MPU (Analista) 
Material Gratuito 

 
1ª – CONCESSÃO DA TUTELA - Com a concessão da tutela, o autor será intimado para 

complementar a argumentação, juntar novos documentos e confirmar o pedido da tutela 

inicial no prazo de 15 dias. 

Em seguida, cita-se o réu para comparecer à audiência de conciliação e mediação. Se frutífera, 

o termo da autocomposição será homologado e o processo extinto com resolução de mérito. 

Caso não haja autocomposição, o réu sairá intimado da audiência para apresentar a 

contestação no prazo de 15 dias. 

Com isso, o processo seguirá o curso normal. 

2ª – NÃO CONCESSÃO DA TUTELA 

O autor será intimado para emendar a petição inicial no prazo de 5 dias, a fim de que seja 

dada continuidade à ação na forma regular. 

Ä ESTABILIZAÇÃO DA LIDE:  ocorrerá com a não interposição de recurso. 

Ä A ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA APLICA-SE APENAS À TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA 

ANTECEDENTE. 

Ä O recurso impede a estabilização. Literalmente, o recurso cabível dessa decisão 

interlocutória que concede a tutela antecipada antecedente é o agravo de instrumento. 

Ä REVISÃO DE TUTELA ANTECIPADA ESTABILIZADA 

• ação a ser ajuizada a qualquer tempo pelas partes 

• será feita em autos apartados 

• pode ser requerido o desarquivamento do processo anterior para ser usado na 

instrução 

• será distribuída ao mesmo juízo que foi competente para a concessão da tutela 

¦ Tutela cautelar requerida em caráter antecedente 

Ä PEDIDO: 

Ä indicação do conflito e do fundamento; 

Ä exposição do direito que se pretende assegurar; e 

Ä exposição do perigo de dano ou do risco ao resultado útil ao processo. 

Ä PRAZO PARA CONTESTAR E INDICAR PROVAS - 5 dias 
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Ä PRAZO PARA O MAGISTRADO DECIDIR EM CASO DE NÃO MANIFESTAÇÃO DO REQUERIDO 

- 5 dias 

Ä Concedida a tutela, a parte autora tem o prazo de 30 dias para ajuizar a ação principal, 

sem necessidade de adiantamento de custas processuais, podendo, inclusive, aditar pedidos 

na forma do §2º, do art. 308, do NCPC. 

Ä Destaca-se a necessidade de que o pedido principal se refira à cautelar (referibilidade). 

Ä  CESSA A EFICÁCIA DA TUTELA CAUTELAR 

- não ajuizamento da ação principal no prazo de 30 dias 

- não efetivação da medida conservativa no prazo de 30 dias 

- improcedência do pedido principal 

-  extinção do processo sem resolução do mérito 

Ä O INDEFERIMENTO DA TUTELA CAUTELAR 

- não impede o ajuizamento da ação principal, exceto no caso de reconhecimento de 

prescrição ou decadência;  

-  não influencia o julgamento da ação principal 

10.23 - TUTELA DE EVIDÊNCIA 

¦ CONCEITO: É técnica que serve à tutela provisória, fundada em cognição sumária: a antecipação 

provisória dos efeitos da tutela satisfativa. Aqui surge a chamada tutela provisória de evidência. 

Nestes casos, a evidência se caracteriza com conjugação de dois pressupostos: prova das alegações 

de fato e probabilidade de acolhimento da pretensão processual. 

¦ HIPÓTESES DE CABIMENTO DA TUTELA DE EVIDÊNCIA 

Ä Abuso do direito de defesa ou  manifesto propósito protelatório do réu (liminar). 

Ä Alegações de fato comprovadas apenas com documentos e tese firmada em julgamento 

de casos repetitivos ou em súmula vinculante (liminar). 

Ä Ação de depósito, quando quem está com algum bem em razão de contrato de depósito e 

não a entrega a quem de direito na forma e nos prazos devidos, poderá a parte demandar 

tutela de evidência com a cominação de multa em caso de não devolução no prazo fixado 

(liminar). 
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Ä Petição instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos sem oposição 

razoável do réu (liminar) 

10.24 - FORMAÇÃO, SUSPENSÃO E EXTINÇÃO DO PROCESSO 

¦ FORMAÇÃO 

Ä com a citação válida; e 

Ä aplicam-se os efeitos do processo ao réu após a citação válida. 

¦ SUSPENSÃO 

Ä conceito: suspensão do curso do procedimento, a paralisação da marcha processual, com 

o veto a que se pratiquem atos processuais. 

Ä hipóteses: 

• Suspende-se o processo quando houver morte ou perda da capacidade processual das 

partes, do representante legal ou do advogado. 

• Suspende-se o processo por convenção das partes (máximo de 6 meses, podendo ser 

sucessivamente convencionado). 

• Suspende-se o processo por impedimento ou suspeição. 

• Suspende-se o processo por admissão do incidente de resolução de demandas 

repetitivas. 

• Suspende-se o processo por prejudicidade ou preliminaridade de processos 

(subordinação entre processos) 

• Suspende-se o processo por questões preliminares, por, no máximo, 1 ano (verificação 

de fato ou produção de provas). 

• Suspende-se o processo em razão de força maior. 

• Suspende-se o processo quando se discutir questão decorrente de acidente e fatos da 

navegação de competência do Tribunal Marítimo. 

• Suspende-se o processo nas demais hipóteses previstas no NCPC. 

Ä No período de suspensão do processo é vedada a prática de quaisquer atos processuais. 

Excepcionalmente, alguns atos podem ser praticados. Isso ocorrerá quando envolver a 

realização de atos urgentes para evitar danos irreparáveis.  
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Ä Quando a análise de processo civil depender de averiguação de fato delituoso, ou seja, de 

conduta apurada no âmbito criminal, é possível a suspensão do processo para aguardar a 

decisão da Justiça Criminal. 

• Suspensão por ação prejudicial 

• Suspensão por 3 meses para ajuizamento da ação penal 

• Suspensão por 1 ano para julgamento da ação penal 

¦ EXTINÇÃO: a sentença extingue o processo, com ou sem resolução de mérito. No caso de a 

decisão se dar sem análise de mérito, dada a norma fundamental que impõe o dever de o magistrado 

perseguir uma solução integral de mérito, é necessário que se intime a parte prejudicada para que, 

se possível, possa corrigir o vício.  

10.25 - PROCEDIMENTO COMUM 

¦ Petição Inicial 

Ä Conceito: instrumento da demanda.  

Ä Efeitos: 

• Com a protocolização da petição inicial temos a propositura da ação. 

• Com o registro ou distribuição decorrem dois efeitos relevantes: 

1º EFEITO: perpetuatio jurisdicionis 

2º EFEITO: prevenção 

Ä Requisitos: 

• 1º requisito: a petição inicial é escrita (escritura). 

• 2º requisito: indicação do juízo (conforme as regras de competência) 

• 3º requisito: qualificação das partes. 

• 4º requisito: causa de pedir. 

• 5º requisito: pedido, que constitui o objeto da demanda. 

• 6º requisito: valor da causa. 

• 7º requisito: protesto genérico por provas. 

• 8º requisito: opção pela realização da audiência de conciliação e mediação. 

• 9º requisito: documentos indispensáveis. 
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• 10º requisito: capacidade postulatória de quem assina a petição. 

• 11º requisito: requisitos específicos previstos. 

E se não estiverem todos presentes? SERÁ DETERMINADA A EMENDA OU A 

COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL 

• HIPÓTESES 

• Faltar requisito da petição inicial 

• Existir defeito ou irregularidade capaz de dificultar o julgamento de mérito. 

• PRAZO 

• 15 dias 

¦ ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO 

Ä Emenda: determinar a emenda: quando forem identificados vícios sanáveis no processo.  

Ä Indeferimento: 

Ø sem julgamento de mérito: 

- Inépcia da petição inicial: a) faltar pedido ou causa de pedir; b) pedido 

indeterminado (exceto se for caso legal de pedido genérico); c) falta de lógica 

entre narração e conclusão; e d) pedidos incompatíveis 

- Manifestamente ilegítima 

- Faltar interesse processual 

- Não manter endereço atualizado quando atuar em causa própria ou não 

proceder à emenda. 

Ø Com julgamento de mérito: 

- Pedido contrário a enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do 

Superior Tribunal de Justiça. 

- Pedido contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo 

Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. 

- Pedido em sentido adverso a entendimento firmado em incidente de resolução 

de demandas repetitivas ou de assunção de competência; 

- Pedido contrário a enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito 

local. 
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- Pedido contrário ao reconhecimento da prescrição e da decadência. 

¦ AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E DE MEDIAÇÃO 

Ä Se a petição inicial não for indeferida e se, eventualmente, não for caso de improcedência 

liminar, com ou sem resolução de mérito, o juiz designará audiência de conciliação e 

mediação com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com, pelo menos, 

20 dias de antecedência. 

Ä NÃO SERÁ REALIZADA A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E DE MEDIAÇÃO SE 

• ambas as partes manifestarem desinteresse na composição consensual 

• não for admissível a autocomposição 

Ä NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E DE MEDIAÇÃO 

• ato atentatório à dignidade da Justiça 

• multa no valor de até 2% da vantagem econômica ou valor da causa 

• montante revertido à União ou ao Estado 

¦ RESPOSTAS DO RÉU 

Ä Contestação 

• PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE 

• CONCEITO 

• o réu deve concentrar toda a matéria de defesa na contestação. 

• EXCEÇÕES 

• direito ou fato superveniente 

• matéria cognoscível de ofício 

• quando a lei permitir a alegação posterior à contestação 

• PRINCÍPIO DA IMPGUNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FATOS 

• CONCEITO 

• o réu deve atacar ponto a ponto, sob pena de presunção do alegado pelo 

autor. 

• NÃO GERAM PRESUNÇÃO 

• fatos que não for possível confessar 
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• se a petição inicial não estiver acompanhada de documentos que a lei 

considerar essencial 

• se o fato estiver contraditado pela defesa no seu conjunto 

• se a defesa for produzida por defensor público, advogado dativo ou curador 

especial 

• PRELIMINARES DE CONTESTAÇÃO NO NCPC 

• inexistência ou nulidade da citação 

• incompetência absoluta e relativa 

• incorreção do valor da causa 

• inépcia da petição inicial 

• perempção 

• litispendência 

• coisa julgada 

• conexão 

• incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização 

• convenção de arbitragem 

• ausência de legitimidade ou de interesse processual 

• falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar 

• indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça 

§ Forma e prazo 

• Os requisitos da contestação são semelhantes aos da petição inicial. Deve conter, 

portanto, nome e prenome das partes, sem necessidade de qualificação, pois já fora 

feita na inicial. Deve conter, ainda, endereçamento ao juízo da causa, documentos 

indispensáveis, requerimento de provas, apresentação dos fatos e fundamentos 

jurídicos da defesa.  

• O prazo para contestar é de 15 dias (úteis). REGRAS DE CONTAGEM: 

1ª REGRA: houve audiência de conciliação e mediação. 

Nesse caso, o prazo de 15 dias é contado da audiência ou da última sessão de 

conciliação ou de mediação, caso haja várias delas.  
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2ª REGRA: não houve audiência porque o réu peticionou informando que não deseja 

participar da sessão de conciliação e de mediação. 

O prazo de contestação será contado do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência. 

3ª REGRA: se houver litisconsortes. 

Se o autor não desejar expressamente a audiência de conciliação/mediação, 

necessário levar em consideração a manifestação dos réus: 

a) se ambos não tiverem interesse no ato de composição, o prazo contará 

individualmente para cada um deles a partir do peticionamento; 

b) se um deles tiver interesse ou não pedir o cancelamento, o prazo contará, para 

ambos, a partir da audiência infrutífera. 

Se o autor desejar ou não se manifestar sobre a conciliação, a audiência ocorrerá e o 

prazo para contestação correrá, para ambos os réus, da audiência infrutífera. 

4ª REGRA: se não houver audiência de conciliação e de mediação. 

Nos casos em que o direito não admitir composição, o réu será citado na forma 

tradicional, por carta ou por mandato, situação em que o prazo irá iniciar a partir da 

juntada aos Autos do mandato de citação. 

Ä Reconvenção 

• A reconvenção é uma ação inversa, em que o demandado propõe contra a parte autora um 

pedido próprio, que irá ampliar o objeto da demanda.  

• a reconvenção deve ter:  

o conexão com a ação principal; ou 

o com o fundamento da defesa. 

• Segundo a doutrina, são requisitos para a reconvenção: 

o Existência de uma causa pendente; 

o Apresentação da reconvenção no prazo da contestação; 

o O juízo da causa principal deve ser também competente para analisar a reconvenção; 

o Os procedimentos da ação e da reconvenção devem ser compatíveis, uma vez que são 

processados conjuntamente; e 
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o Há necessidade de identificação de conexão ou correlação com os fundamentos da 

defesa. 

Ä Revelia 

• A revelia também é considerada uma forma de defesa. Trata-se de defesa pela não 

manifestação do réu que foi citado.  

• Efeitos: 

o efeito material: presunção de veracidade das alegações feitas pelo demandante. Trata-

se de presunção relativa contra a qual é possível a produção de provas. 

o prazos: em decorrência da revelia, os prazos do réu serão informados com a publicação 

da decisão, conforme expressamente disciplina o art. 346, do NCPC: 

o preclusão: com a não apresentação da defesa, o réu não poderá mais alegar direitos 

ou fatos, exceto se supervenientes, se envolver questões que podem ser conhecidas 

de ofícios ou que haja expressa autorização legal para que sejam alegadas em outro 

momento. 

o julgamento antecipado: a revelia traz a possibilidade de julgamento antecipado do 

processo. 

• NÃO SE APLICA A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE: 

o quando houver pluralidade de réu e um deles contestar a ação (a contestação de um 

aproveita a todos); 

o quando a demanda envolver direitos indisponíveis; 

o quando a petição inicial estiver desacompanhada de documento que a lei considere 

indispensável para provar os fatos alegados; e 

o quando as alegações de fato formuladas pelo autores forem inverossímeis ou 

estiverem em contradição com as provas produzidas nos autos. 

¦ Providências Preliminares e Saneamento 

Ø alegação de defesa indireta de mérito; 

Ø alegação de questões preliminares na contestação; e 

Ø providências ligadas ao saneamento e à instrução do feito. 
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¦ Fato Impeditivo, Modificativo ou Extintivo do Direito do Autor: se o réu alegar fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

permitindo-lhe o juiz a produção de prova. 

Ø FATOS CONSTITUTIVOS: são aqueles que dão vida a um efeito jurídico e à expectativa de um 

bem por parte de alguém. 

Ø FATOS MODIFICATIVOS: são aqueles que não negam a válida constituição do direito, mas tem 

por objetivo alterá-lo. 

Ø FATOS EXTINTIVOS: são aqueles que fazem cessar um efeito jurídico e a consequente 

expectativa sobre um bem. 

¦ Alegações do Réu 

Ø Se o réu alegar qualquer das matérias preliminares de contestação, o juiz determinará a oitiva 

do autor no prazo de 15 (QUINZE) DIAS, permitindo-lhe a produção de prova. 

Ø Verificando a existência de irregularidades ou de vícios sanáveis, o juiz determinará sua 

correção em PRAZO NUNCA SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS. 

Ø Cumpridas as providências preliminares ou não havendo necessidade delas, o juiz proferirá 

julgamento conforme o estado do processo. 

¦ Saneamento e da Organização do Processo 

• DECIDE-SE: 

o questões processuais pendentes, se houver; 

o delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

especificando os meios de prova admitidos; 

o definir a distribuição do ônus da prova; 

o delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; 

o designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. 

§ despacho para indicar no prazo de 15 dias 

§ 10 testemunhas ao total 

§ 3 testemunhas por fato 

¦ JULGAMENTO ANTECIPADO: forma de abreviar o processo. 

• TOTAL: 
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o NÃO houver necessidade de produção de outras provas; 

o o réu for revel. 

• PARCIAL: 

a) incontrovérsia. 

b) hipóteses do art. 355, do NCPC, abrangendo situações em que é desnecessário produzir 

outras provas ou quando houver contumácia ou revelia. 

 

10.26 - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

ABERTURA: declaração de abertura pelo magistrado seguida do pregão pelo servidor. 

Tentativa de Conciliação: realizada independentemente da existência de outras tentativas de solução consensual 

do conflito. 

INSTRUÇÃO: colheita de provas.  

1º - provas periciais;  

2º - depoimento do autor e, após, do réu; e  

3º - testemunhas do autor e, após, do réu. 

DEBATES 

Ä REGRA: 20 minutos, na seguinte ordem: a) autor; b) réu; e c) MP (se houver). 

Ä PRORROGAÇÃO: 10 minutos (a critério do juiz). 

Ä QUANDO HOUVER LITISCONSORTES OU TERCEIRO INTERVENIENTE: 30 minutos para ambos que será dividido de 

forma igual (15 para cada), salvo convenção em sentido diverso. 

Ä QUESTÕES COMPLEXAS: memoriais escritos no prazo de 15 dias (prazos sucessivos). 

DECISÃO: prazo de 30 dias para proferir a sentença 

Ä prazo impróprio e não preclusivo. 

DOCUMENTAÇÃO: lavratura de termos 

¦ DEMAIS REGRAS 

Ä poder de polícia pelo magistrado (manutenção da ordem e do decoro, determinação para 

retirada em caso de comportamento inconveniente, possibilidade de requisição policial, 

tratamento com urbanidade e registro em ata dos requerimentos). 

Ä adiamento da audiência: 

1º - convenção das partes; 
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2º - não comparecimento justificado da parte quando necessária a presença; 

3º - atraso injustificado superior a 30 minutos. 

10.27 - PROVAS 

¦ DUAS GRANDES PARTES: teoria geral e provas em espécie.  

¦ CONCEITO: a prova constitui um instrumento para a formação do convencimento do juiz sobre 

os fatos que são objeto da atuação jurisdicional. 

10.28 - TEORIA GERAL DAS PROVAS 

¦ PRINCÍPIO DA ATIPICIDADE DOS MEIOS DE PROVA: as partes têm o direito de empregar todos os 

meios legais, bem como os moralmente legítimos, AINDA QUE não especificados neste Código, para 

provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção 

do juiz. 

¦ PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUIZ: 

Ä O juiz irá fixar as provas necessárias ao julgamento do mérito. 

Ä A parte poderá requerer a prova, contudo, o magistrado poderá indeferir as provas que 

entender inúteis ou protelatórias. 

Ä O juiz também poderá, de ofício, determinar a relação de provas, ainda que não requeridas 

pelas partes. 

¦ PRINCÍPIO DO CONVENCIMENTO MOTIVADO E DA COMUNHÃO DA PROVA 

Ä O primeiro deles é o princípio do convencimento motivado, que destaca o sistema da 

persuasão racional do juiz, ao conferir ao magistrado liberdade para apreciar a prova. 

Ä O segundo é o princípio da comunhão das provas, segundo o qual entende-se que as 

provas produzidas no processo são compartilhadas entre as partes envolvidas, embora seja 

dirigida principalmente ao magistrado para que ele possa formar a convicção e proferir a 

sentença de forma fundamentada. 

¦ PROVAS EMPRESTADAS 

Ä conceito: transporte da prova do primeiro para o segundo processo a fim de que sejam 

utilizadas como provas documentais. 
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Ä requisitos: 

a) produção regular no processo de origem; 

b) observância do contraditório no processo de origem; 

c) observância do contraditório no processo de destino. 

Ä A admissão da prova emprestada é faculdade do juiz; 

Ä O magistrado é livre para apreciar a prova emprestada, atribuindo fundamentadamente o 

valor que entender razoável; 

Ä Deve ser observado o contraditório antes da decisão que admite a prova emprestada. 

¦ DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA 

Ä regra estática de distribuição [regra de sentença] 

• o autor deve provar o fato constitutivo 

• o réu deve provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

Ä regra dinâmica de distribuição [regra de instrução] 

• pelo magistrado (ope judicis) quando há: 

o impossibilidade de quem deveria provar 

o dificuldade de acesso à prova por quem deveria provar 

o facilidade de acesso pela outra parte 

• por convenção das partes (convencional), exceto se extremamente difícil ou impossível o 

acesso à prova pela outra parte; ou tratar-se de direito indisponível 

• lei específica prever regra do ônus (inversão ope legis) 

¦ FATOS QUE NÃO DEPENDEM DE PROVA 

Ä Fatos notórios são aqueles que não dependem de prova para serem admitidos como 

verdadeiros no processo.  

Ä Fatos afirmados por uma das partes e confessado pela parte contrária. 

Ä Fatos admitidos no processo como incontroversos. 

Ä Fatos em cujo favor milita presunção legal de veracidade. 

¦ compete à parte provar teor e vigência de 

• direito municipal 

• direito estadual 
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• direito estrangeiro 

• direito consuetudinário 

 

10.29 - PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA 

¦ Hipótese de cabimento: a) IMPOSSIBILIDADE ou DIFICULDADE PARA REALIZAÇÃO POSTERIOR; b) 

POSSIBILIDADE DE AUTOCOMPOSIÇÃO ou OUTRA SOLUÇÃO DO CONFLITO; e c) conhecimento do 

fato possa JUSTIFICAR OU EVITAR A AÇÃO. 

¦ A COMPETÊNCIA para a ação de produção de provas antecipada é: a) juiz do foro do local em que 

deve ser produzida a prova ou o foro do domicílio do réu. 

¦ A ação de produção antecipada de provas NÃO PREVINE a ação decorrente em que a prova 

produzida antecipadamente possa ser utilizada. 

¦ NÃO será admitido recurso, EXCETO no caso de indeferimento TOTAL do requerimento originário 

de produção antecipada de provas. 

¦ Deve constar da petição de prova antecipada a: a) indicação da razão que justifica o pedido; b) 

indicação dos fatos sobre os quais recairá a prova. 

¦ Realizada a prova, os autos permanecerão em cartório para que os interessados possam extrair 

cópia ou certidão pelo período de 1 mês, após, os autos serão entregues ao promovente da ação. 

10.30 - SENTENÇA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

¦ CONCEITO LEGAL DE SENTENÇA 

Ä aquilo que o procedimento especial disciplinar como sentença; 

Ä no procedimento comum é o pronunciamento que põe fim à fase cognitiva; 

Ä pronunciamento que extingue a execução. 

¦ CONCEITO DOUTRINÁRIO DE SENTENÇA: ato jurídico do qual decorre uma norma jurídica 

individualizada, ou simplesmente norma individual, que se diferencia das demais normas jurídicas 

(leis, por exemplo) em razão da possibilidade de tornar-se indiscutível pela coisa julgada.  

¦ SENTENÇA TERMINATIVA E DEFINITIVA 

Ä SENTENÇA TERMINATIVA - sem análise do mérito (art. 485, do NCPC) 
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Ä SENTENÇA DEFINITIVA - com análise do mérito (art. 487, do NCPC) 

¦ SENTENÇA TERMINATIVA – HIPÓTESES 

§ INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 

§ NEGLIGÊNCIA DAS PARTES (AMBAS). 

§ ABANDONO DA CAUSA (PELO AUTOR). 

§ AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS COMO REQUISITO DE EXISTÊNCIA E VALIDADE DO PROCESSO. 

Ø pressupostos de existência: 

o subjetivos  

§ juiz - investido de jurisdição 

§ parte - capacidade de ser parte 

o objetivos 

§ existência de demanda 

Ø requisitos de validade 

o subjetivos 

§ juiz - competência e imparcialidade 

§ partes - capacidade processual, capacidade postulatória e legitimidade "ad 

causam" 

o objetivos 

§ intrínsecos - respeito ao formalismo processual 

§ extrínsecos: a) negativos - inexistência de perempção, litispendência, coisa 

julgada ou convenção de arbitragem; e b) positivo - interesse de agir. 

§ AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE OU DE INTERESSE PROCESSUAL. 

§ DESISTÊNCIA DA AÇÃO. 

§ INTRANSMISSIBILIDADE DA AÇÃO. 

§ DEMAIS CASOS PRESCRITOS NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. 

Ä APELAÇÃO: encerramento da fase de conhecimento sem resolução do mérito. 

§ PRAZO DE 15 DIAS  

§ RETRATAÇÃO do juiz sentenciante NO PRAZO DE 5 DIAS.  
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Ä A sentença que põe fim à fase de conhecimento sem análise do mérito não impede que a parte 

possa novamente propor a mesma demanda. PARA REPROPOSITURA DE NOVA AÇÃO EM FACE 

DE PRONUNCIAMENTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

Ø correção do vício que levou à sentença 

Ø depósito das custas e dos honorários da sentença resolutiva 

¦ PEREMPÇÃO 

Ø três abandonos da causa (deixar de dar andamento ao processo por mais de 30 dias 

quando lhe competia dar andamento ou cumprir diligências determinadas pelo juiz). 

Ø implica a impossibilidade de discutir o mesmo objeto contra as mesmas partes 

Ø não impede que o objeto seja utilizado como matéria de defesa 

¦ SENTENÇA DEFINITIVA - HIPÓTESES 

§ ACOLHIMENTO OU REJEIÇÃO DO PEDIDO. 

§ DECIDIR PELA PRESCRIÇÃO OU PELA DECADÊNCIA. 

§ RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 

§ TRANSAÇÃO. 

§ RENÚNCIA À PRETENSÃO FORMULADA. 

¦ ELEMENTOS E EFEITOS DA SENTENÇA 

Ä O relatório envolve a análise de tudo o que ocorreu no processo.  

• nome das partes 

• identificação do caso 

• resumo do pedido e da contestação 

• registro das principais ocorrências no processo 

Ä A fundamentação é o ponto central da sentença, pois é o local em que o magistrado analisa o 

problema jurídico posto pelas partes.  

Ä O dispositivo constitui o fecho da sentença.  

Ä NÃO se considera fundamentada a sentença quando: 

§ Apenas indicar, reproduzir ou parafrasear o ato normativo sem relacioná-lo com as 

questões a serem decididas. 

§ Empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar a incidência no caso concreto. 
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§ Invocar motivos genéricos, que possam justificar qualquer outra decisão no processo. 

§ Não enfrentar todos os argumentos apresentados pelas partes capazes de contrariar a 

tese adotada pelo julgador. 

§ Apenas fizer referência a determinado precedente ou súmula, sem demonstrar que o caso 

concreto se amolda aos fundamentos do julgado ou súmula. 

¦ SENTENÇA LÍQUIDA 

§ regra, devendo indicar: 

o a extensão da obrigação 

o o índice de correção monetária 

o a taxa de juros 

o a periodicidade de capitalização dos juros 

§ exceções: 

o não for possível definir o montante devido 

o for necessária prova para apurar o montante devido 

¦ O MAGISTRADO DEVE DECIDIR DE ACORDO COM O PEDIDO FORMULADO PELAS PARTES.  

Ä sentença infra petita - ocorre quando o juiz não aprecia um dos pedidos formulados 

(esquece) 

Ä sentença extra petita - ocorre quando o juiz aprecia um pedido fora daquilo que foi 

demandado (inventa) 

Ä sentença ultra petita - ocorre quando o juiz decide para além daquilo que foi demandado 

(ultra) 

10.31 - REMESSA NECESSÁRIA 

¦ CONCEITO: constitui eficácia da sentença e um óbice para a formação da coisa julgada. NÃO se 

trata de recurso, uma vez que independe da manifestação de irresignação da parte prejudicada pela 

sentença. 

¦ HIPÓTESES 

• sentenças proferidas contra a Administração Pública direta, autarquia e fundacional 

• sentenças que julgarem procedentes embargos à execução fiscal 



 
 

 

 
 

Resumos - Reta Final MPU (Analista) 
www.estrategiaconcursos.com.br 

 321 
512 

Resumo - Reta Final MPU (Analista) 
Material Gratuito 

 
¦ A regra é a remessa necessária das condenações CONTRÁRIAS à Fazenda Pública.  

• REGRA 

• condenações contra a União, DF, Estados e Municípios (+ autarquias e fundações 

públicas) 

• julgamento procedente de embargos à Execução 

• EXCEÇÕES 

• Condenação contrária à União (+ autarquias/fundações) não superior a 1000 salários-

mínimos. 

• Condenação contrária ao Estado, DF ou município de capital não superior a 500 

salários-mínimos. 

• Condenação contrária ao município (exceto o de capital) não superior a 100 salários-

mínimos. 

• Condenação contrária à Fazenda Pública quando fundamentada em súmula de tribunal 

superior, acórdão do STF/STJ em julgamento de recursos repetitivos, entendimento 

firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou assunção de 

competência, entendimento pacificado administrativamente em parecer ou súmula 

administrativa. 

10.32 - COISA JULGADA 

¦ COISA JULGADA FORMAL x MATERIAL 

Ä formal: preclusão temporal que não permite mais a discussão daquele processo 

Ä material: qualidade da sentença que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não 

mais sujeita a recurso 

Ä A sentença de mérito tem força de lei nos limites daquilo que foi decido e em relação às 

questões expressamente decididas pelo juiz. Assim, é possível que tenhamos questões que 

dizem respeito ao mérito de determinado processo, mas que não foram decididas 

expressamente e, em razão disso, não são qualificadas pela coisa julgada material. 

Ä Apenas fará coisa julgada material aquilo que constar do dispositivo da sentença.  

¦ COISA JULGADA 
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• FAZ - o dispositivo, inclusive as questões prejudiciais, se necessárias para o julgamento do 

mérito, com efetivo contraditório e competente o magistrado (em razão da matéria e da 

pessoa) 

• NÃO FAZEM 

• motivos 

• verdade dos fatos 

¦ É VEDADO à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas a cujo respeito se 

operou a preclusão. 

• PRECLUSÃO 

• Temporal - perda da prerrogativa de praticar ato processual em face do tempo 

• Lógica - perda da prerrogativa de praticar ato processual pela prática de ato 

incompatível 

• Consumativa - perda da prerrogativa de praticar ato processual pelo exercício da 

referida faculdade. 

10.33 - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA 

¦ CONCEITO: incidente processual, que tem por finalidade apurar quantias ilíquidas fixadas na 

sentença (apuração do quantum debeatur).  

¦ ESPÉCIE: 

Ø LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - apuração do valor devido pelo arbitramento do juiz ou 

por perícia. 

Ø LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS - apuração do valor devido com procedimento comum 

Ø LIQUIDAÇÃO POR CÁLCULOS - apuração do valor devido por cálculo aritmético 

¦ liquidação por arbitramento – HIPÓTESES: 

Ä convenção das partes; ou 

Ä exigido pela natureza do objeto da condenação. 

¦ liquidação pelo procedimento comum (por artigos) a apuração do valor devido depende de 

provar fatos novos. 
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¦ liquidação por cálculos será utilizada quando necessário tão somente cálculo aritmético para 

apuração do valor devido. 

10.34 - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 

¦ DISPOSIÇÕES GERAIS 

Ä CONCEITO: fase de realização material do que foi previsto na sentença.  

Ä INTIMADO: 

- no Diário da Justiça na pessoa do advogado da parte ré; 

- por carta com AR quando o réu for representado pela Defensoria Pública ou quando 

não tiver procurador constituído no processo, a não ser na hipótese de réu revel, cuja 

intimação ocorre por edital; 

- por meio eletrônico em relação às empresas que são obrigadas a manter cadastro 

perante os órgãos judiciários. 

- por edital, quando o réu for citado por edital (desconhecido ou incerto o citando, 

quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando) no 

processo de conhecimento e permaneceu revel ao longo do procedimento. 

¦ TÍTULO EXECUTIVOS JUDICIAIS 

Ä As decisões judiciais, de um modo geral, são consideradas títulos executivos judiciais. 

Ä As decisões homologatórias de autocomposição são também espécies de título executivo 

judicial. Esses acordos de homologação podem ser executados no bojo do processo 

(autocomposição judicial) ou independentemente da existência do processo 

(autocomposição extrajudicial). 

Ä O formal e a certidão de partilha também são considerados títulos executivos judiciais, 

pois constituem a sentença de inventário.  

Ä O crédito de auxiliar da justiça referente às despesas do processo (custas, emolumentos 

ou honorários), concedido na sentença, são títulos executivos judiciais. 

Ä Do mesmo modo, a sentença arbitral poderá ser levada ao Poder Judiciário a fim de que 

seja efetivada judicialmente. É importante destacar que essa sentença produz título 

executivo judicial!  
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Ä As decisões estrangeiras possuem, também, natureza de título executivo judicial. Tanto as 

sentenças como as decisões interlocutórias podem ser consideradas título executivo judicial. 

• PARA SER CONSIDERADA COMO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL 

• a sentença deve ser homologada pelo STJ 

• a decisão interlocutória depende de exequatur pelo STJ 

¦ COMPETÊNCIA PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

Ä São três hipóteses de competência para o cumprimento de sentença e uma regra de 

flexibilização. 

Ø Caso se trate de processo que esteja tramitando originariamente no tribunal, será o 

próprio tribunal o órgão competente para o cumprimento. 

Ø Caso se trate de processo que tramite no primeiro grau de jurisdição, a competência será, 

em regra, do órgão que sentenciou o processo. 

Ø Caso se trate de processo cujo título executivo se formou no juízo penal, arbitral, no 

estrangeiro ou em tribunal marítimo, o cumprimento de sentença tramitará no juízo 

competente para analisar a matéria cível, caso o processo fosse ajuizado diretamente no 

juízo cível. 

Ä Em relação às duas últimas hipóteses, há a possibilidade de que o cumprimento da sentença 

seja promovido: 

- no domicílio do executado; 

- no juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução; ou 

- no juízo do local onde deve ser cumprida a obrigação de fazer ou de não fazer. 

¦ PROTESTO 

Ä CONCEITO: técnica extrajudicial adotada para induzir o pagamento de determinada 

prestação.  

Ä Da prolação da sentença transitada em julgado o exequente (credor) poderá requerer ao 

juiz a intimação do executado (devedor) para efetuar o cumprimento da sentença no prazo 

de 15 dias. Decorrido esse prazo sem o pagamento, temos a possibilidade de utilização do 

protesto da sentença judicial. 
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¦ CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO 

DE PAGAR QUANTIA CERTA 

¦ PREMISSAS PARA O CUMPRIMENTO PROVISÓRIO: 

Ø Sentença condenatória de pagar quantia certa; e 

Ø Recurso desprovido de efeito suspensivo. 

Ä REGRAS ESPECÍFICAS  

Ø A responsabilidade pelo cumprimento provisório de sentença é do exequente, de forma que, 

se reformada ou anulada a sentença, ainda que parcialmente, será objetivamente 

responsável por reparar eventuais danos. 

Ø O cumprimento provisório de sentença perde o efeito caso haja decisão posterior que 

modifique ou anule a sentença. 

Ø Eventual levantamento de dinheiro, transferência da posse, ou outro direito real sobre bem 

do executado em cumprimento provisório de sentença exige caução por parte do exequente. 

A caução pode ser dispensada: 

1. Se o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; 

2. Se o credor demonstrar situação de necessidade; 

3. Se pender o agravo contra decisão do Presidente do Tribunal que não conhece do RExt 

(Recurso Extraordinário) e do REsp (Recurso Especial). 

4. Se a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com a súmula 

da jurisprudência do STF ou do STJ ou em conformidade com acórdão proferido no 

julgamento de casos repetitivos. 

Ø O condenado tem prazo de 15 dias para cumprir espontaneamente a decisão condenatória. 

Assim, passado prazo, incide multa e verba honorária. Essa cominação aplica-se tanto à 

execução definitiva como ao cumprimento provisório de sentença. 

10.35 - PROCEDIMENTOS ESPECIAIS 

m PROCESSO x PROCEDIMENTO 

Ä RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL: constitui o conjunto de direitos, deveres, ônus, obrigações 

e faculdades que relacionam os atores do processo 
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Ø regras de suspeição e impedimento, ônus da prova, coisa julgada 

Ø competência privativa da União (art. 2, I, da CF) 

Ä PROCEDIMENTO: forma como os atos processuais se combinam no espaço e no tempo 

Ø fixação da ordem dos atos processuais (petição, contestação, saneamento, produção de 

provas) 

Ø competência concorrente da União, estados e DF (art. 24, IX, da CF). 

m PROCESSO 

Ä de conhecimento: 

Ø procedimento comum 

Ø procedimentos especiais (art. art. 539 a 770) 

Ä de execução 

Ø procedimentos comuns 

o pagar 

o fazer e não fazer 

o entregar coisa 

Ø procedimentos especiais 

o contra a Fazenda Pública 

o de alimentos  

m FUNGIBILIDADE 

Ä regra: a parte poderá optar pelo procedimento comum não obstante a existência de 

procedimento específico 

Ä exceções: 

Ø impossibilidade de tutela do direito, a não ser pelo procedimento especial  

Ø expressa disposição legal vedando a utilização do procedimento comum 

m TIPICIDADE, DÉFICIT E FLEXIBILIZÇÃO PROCEDIMENTAL - não obstante a tipicidade dos 

procedimentos, há situações de déficit procedimental que viabilizam a flexibilização do 

procedimento que pode ocorrer: 

Ä pelo juiz, com fundamento no art. 139, VI, do NCPC; ou 
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Ä pelas partes, por intermédio da cláusula geral dos negócios jurídicos processuais, que 

admitem a flexibilização procedimental e a criação de convenções processuais sobre 

situações jurídicas, tudo na forma do art. 190, do NPCP. 

10.36 - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO 

m CONCEITO: é a ação que visa à liberação do devedor de determinada obrigação, que objetiva 

declaração judicial liberando o devedor da obrigação. 

m HIPÓTESES DE CABIMENTO DA CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO 

Ä credor não puder ou injustificadamente se recursar a receber; 

Ä credor não receber a coisa no lugar, no tempo e na condição devidos; 

Ä credor for incapaz de receber, não for conhecido, for declarado ausente ou residir em local 

incerto ou cujo acesso seja perigoso ou difícil acesso; 

Ä houver dúvida em relação a quem deve receber o pagamento; e 

Ä pender litígio sobre o objeto do pagamento. 

m OBRIGAÇÕES CONSIGNÁVEIS 

Ä pagar quantia 

Ä entregar coisa 

Ä NÃO APLICA: obrigação de fazer e de não fazer 

m CONSIGNAÇÃO EXTRAJUDICIAL ($) 

Ä depósito em rede bancária 

Ä notificação do credor para, em 10 dias: 

Ø levantar o valor consignado ou nada fazer (quitação da dívida) 

Ø não aceitar (não precisa justificar) 

Ø ação judicial no prazo de 30 dias 

Ä não ingressou, fica sem efeito o depósito 

m COMPETÊNCIA: lugar do pagamento 

m DEPÓSITO faz cessar juros e riscos, salvo se improcedente a ação 

m CONSIGNAÇÃO DE PRESTAÇÕES SUCESSIVAS: consignada uma das parcelas, as demais devem 

ser depositadas no prazo de 5 dias, a contar do vencimento. 
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m DETERMINAÇÃO DE COISA INCERTA: 

Ä SE DEPENDER DO AUTOR: deverá fazê-lo no momento da petição inicial 

Ä SE DEPENDER DO RÉU: juiz fixa prazo (ou em 5 dias) para determinação da coisa 

m MATÉRIAS QUE PODEM SER ALEGADAS NA CONTESTAÇÃO 

Ä NÃO houve recusa ou mora em receber a quantia ou a coisa devida; 

Ä foi justa a recusa; 

Ä depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento; 

Ä depósito não é integral, caso em que deverá indicar o valor que entende devido. 

m ALEGAÇÃO DE DEPÓSITO INSUFICIENTE (com indicação do valor devido) 

Ä intima-se o autor para: complementar o depósito no prazo de 10 dias 

Ä se não houver complementação, há liberação parcial do autor e o réu poderá levantar o 

valor incontroverso, o processo segue para discutir a diferença: 

Ø se julgada procedente a ação, libera-se o autor da diferença e o réu pagará as custas e 

os honorários 

Ø se julgada improcedente a ação, o réu terá um título executivo para executar contra o 

réu 

m DÚVIDA ACERCA DE QUEM É O CREDOR 

Ä citam-se todos os possíveis credores 

Ä assim: 

Ø não comparecendo ninguém – converte-se o depósito em arrecadação de coisa vaga 

Ø comparecendo apenas um – o juiz decidirá a consignação 

Ø comparecendo mais de um ou todos – o juiz declara efetuado o depósito, extingue a 

obrigação do devedor (consignante) e o processo terá seu curso 

10.37 - EMBARGOS DE TERCEIRO 

¦ CONCEITO: ação que visa impedir ou livrar constrição de bem que esteja na posse ou na 

propriedade de terceiro. 

¦ NÃO PODE SER PARTE (terceiro) 

¦ sofreu CONSTRIÇÃO ou AMEAÇA de constrição em relação a bens sobre os quais tem direito. 
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¦ LEGITIMADOS ATIVOS 

Ä cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação 

(exceto expropriação de bem indivisível) 

Ä adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da 

alienação realizada em fraude à execução 

Ä quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade 

jurídica, de cujo incidente não fez parte 

Ä credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de 

garantia, caso não tenha sido intimado nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos 

¦ AJUIZAMENTO 

Ä FASE DE CONHECIMENTO: a qualquer tempo, antes do trânsito em julgado 

Ä FASE DE EXECUÇÃO: até 5 dias após adjudicação, alienação ou arrematação, DESDE QUE 

antes da assinatura da carta 

¦ DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO 

Ä REGRA: por dependência 

Ä no caso de embargos de terceiro por ato praticado em carta precatória executória: 

Ø REGRA: ajuizamento no juízo deprecado; ou 

Ø NO CASO DE DEVOLUÇÃO DA CARTA: juízo deprecante. 

¦ PETIÇÃO INICIAL: 

Ä prova sumária da posse/domínio 

Ä prova de que é exercício 

Ä provas a produzir (rol de testemunhas) 

¦ CONTESTAÇÃO: 15 dias 

Ä Se o autor dos embargos for detentor de DIREITO REAL DE GARANTIA SOBRE O BEM IMÓVEL, 

na peça de defesa poderá ser alegado: 

Ø a insolvência do réu; 

Ø que o título que concede o direito real é nulo ou não vincula terceiros; 

Ø que a coisa dada em garantia é outra e não a coisa litigiosa. 
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10.38 - OPOSIÇÃO 

m CONCEITO: Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem 

autor e réu poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos. 

m AJUIZAMENTO: até a sentença. 

m DISTRIBUIÇÃO: por dependência. 

m DISTRIBUÍDA: 

Ä 15 dias para contestar; 

Ä trâmite conjunto com sentença na mesma data (primeiro decide a oposição, após o 

processo originário).  

Ä excepcionalmente, a decisão será em momento distinto, caso: 

Ø a oposição seja ajuizada após a audiência de instrução e julgamento; e 

Ø houver prejuízo à duração razoável do processo. 

10.39 - RESTAURAÇÃO DE AUTOS 

m CONCEITO: procedimento para recuperação de autos que foram extraviados.  

m PODEM INSTAURAR O PROCEDIMENTO: 

Ä juiz de ofício 

Ä a requerimento da parte 

Ä a requerimento do MP 

m PETIÇÃO INICIAL 

Ä declaração do estado do processo ao tempo do desaparecimento 

Ä juntada de documentos: certidões, cópias de peças e informações que possam auxiliar na 

recuperação das informações. 

m CONTESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA (PRAZO 5 DIAS) 

Ä não concordar, concordar parcialmente ou não se manifestar (procedimento comum para 

que o juiz possa avaliar o que aconteceu com os autos) 

Ä concordar (exibir os documentos que eventualmente possua e que possam propiciar a 

restauração do procedimento) 
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m PROVAS JÁ PRODUZIDAS 

Ä É admissível ouvir novamente as testemunhas, admitindo-se, nesse caso, a oitiva de outras 

testemunhas; 

Ä Haverá também, se for o caso, a realização de nova perícia que deve ser efetuada 

preferencialmente com o mesmo perito; e 

Ä Se necessário, os documentos serão reconstituídos. 

m RESPONSABILIDADE DE QUEM DER CAUSA AO DESAPARECIMENTO 

Ä pelas custas 

Ä pelos honorários 

Ä responsabilidade civil ou penal (a ser avaliada em procedimento próprio). 

10.40 - EXECUÇÃO 

¦ PRINCÍPIOS 

Ä PRINCÍPIO DA NULLA EXECUTIO SINE TITULO: não existe execução sem título executivo. 

Ä PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO: a execução – que se realiza em favor 

do credor – deve se valer de todos os atos necessários com a finalidade de satisfazer o crédito. 

Ä PRINCÍPIO DO MENOR SACRIFÍCIO PARA O DEVEDOR: quando, por mais de um meio 

igualmente vantajoso para o credor, for possível efetuar a execução, deverá ser feita pelo 

meio menos gravoso ao executado. 

Ä PRINCÍPIO DA ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS: o juiz poderá adotar as medidas que 

entender necessárias para o bem do cumprimento da execução. 

Ä PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE DA EXECUÇÃO: o juiz deve prestar a tutela jurisdicional 

específica em relação às obrigações de fazer, de não fazer e de dar e, apenas 

excepcionalmente, convertê-la em perdas e danos. 

Ä PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA: o exequente, independentemente de ser 

execução definitiva ou provisória, tem o dever de reparar todos os dados que, por ventura, 

causar ao executado em razão do processo de execução. 

¦ APLICABILIDADE DAS REGRAS DE EXECUÇÃO: 

Ä ao processo de execução de título extrajudicial;  
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Ä aos procedimentos especiais em execução; e 

Ä aos procedimentos de cumprimento de sentença. 

¦ PODERES DO JUIZ NA EXECUÇÃO: 

Ä ordenar o comparecimento; 

Ä advertir prática de ato atentatório à dignidade da justiça; 

Ä ordenar a colaboração com a execução. 

¦ ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA EXECUÇÃO 

Ä Hipóteses 

• Fraude à execução. 

• Oposição maliciosa à execução, empregando ardis e meios artificiosos. 

• Dificultar ou embaraçar a realização da penhora. 

• Resistência injustificada às ordens judiciais. 

• Não indicar os bens passíveis de penhora e valores ou não exigir prova de propriedade 

quando intimado pelo Juiz para fazê-lo. 

Ä Consequência: multa revertida para o exequente não superior a 20%, calculado sobre o 

valor atualizado do débito. 

¦ DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO: não implica desistência do direito de executar e implica a extinção 

automática da impugnação e dos embargos quando envolver questões processuais, mas será 

necessária concordância do impugnante/embargante quando houver discussão de outros assuntos 

(o exequente deve pagar custas e honorários). 

¦ LEGITIMIDADE ATIVA 

Ä legitimado ordinário: credor 

Ä legitimado derivado ou superveniente: recebeu o crédito por sucessão 

Ä legitimado extraordinário: em nome próprio cobra crédito alheio 

¦ LEGITIMIDADE PASSIVA 

Ä ordinária: devedor, que consta do título 

Ä derivado ou superveniente: 

a) espólio, herdeiro ou sucessores 

b) cessão de débito 
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c) fiador 

d) concessão de bem de terceiro com garantia real 

Ä responsável tributário 

¦ CUMULAÇÃO SUBJETIVA NA EXECUÇÃO: Admite-se a formação de litisconsórcio no 

procedimento de execução. 

¦ CUMULAÇÃO OBJETIVA NA EXECUÇÃO: condições: 

Ä mesmo executado; 

Ä igual competência do juízo; e 

Ä igualdade de procedimento. 

¦ INTERVENÇÃO DE TERCEIRO: admite-se o incidente de desconsideração de personalidade 

jurídica. 

¦ JUÍZO COMPETENTE PARA A EXECUÇÃO (à escolha do exequente) 

Ä foro do domicílio do executado 

Ä foro de eleição 

Ä foro dos bens executados 

¦ Requisitos - INADIMPLEMENTO (situação de fato) 

Ä não satisfação de obrigação certa, líquida e exigível. 

Ä em obrigações bilaterais, o credor somente poderá exigir do devedor quando cumprir com 

a sua parte. 

¦ TÍTULO EXECUTIVO (situação de direito) 

Ä CONCEITO: ato ou fato a quem a lei atribui eficácia executiva. 

Ä ROL TAXATIVO: 

1) Letra de câmbio, nota promissória, duplicata, debênture e cheque. 

2) Escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor. 

3) Documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. 

4) Instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria 

Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador 

ou mediador credenciado por tribunal. 
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5) Contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia 

e aquele garantido por caução. 

6) Contrato de seguro de vida em caso de morte. 

7) Crédito decorrente de foro e laudêmio. 

8) Crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem 

como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio. 

9) Certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei. 

10) Crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio 

edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde 

que documentalmente comprovadas. 

11) Certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativa a valores de 

emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados nas 

tabelas estabelecidas em lei. 

12) Todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força 

executiva. 

¦ Características do título executivo 

Ä certeza: 

Ø Quem deve? 

Ø Para quem deve? 

Ø Como deve? 

Ø O que deve? 

Ä liquidez: 

Ø Quanto deve? 

Ä exigibilidade: 

Ø Já venceu? 

¦ Responsabilidade patrimonial 

1ª premissa: a regra geral é que a responsabilidade seja do devedor. É a situação na qual o 

responsável é o próprio devedor. 
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2ª premissa: a responsabilidade é patrimonial (presente e futuro), embora ainda existam 

alguns resquícios da responsabilização pessoal do devedor. 

¦ BENS PASSÍVEIS DE EXECUÇÃO: 

Ä REGRA: bens do executado. 

Ä LIMITAÇÕES: 

Ø limitações lógicas: se o produto arrecadado não for suficiente nem mesmo para 

pagamento das custas de execução. 

Ø limitações políticas: impenhorabilidades. 

Ø Limitação voluntária: negócio jurídico processual (controvertido). 

¦ FRAUDE CONTRA CREDORES – hipóteses 

Ä Alienação ou oneração de bem quando já houver averbação da existência de ação 

envolvendo direito real ou pretensão reipersecutória. 

Ä Averbação de certidão de que a execução foi admitida pelo juiz no registro de imóveis, de 

veículos ou registro de outros bens sujeitos à penhora. Nesse caso, a alienação ou oneração 

na pendência de processo de execução é fraude contra credores. 

Ä Alienação ou oneração após averbação de hipoteca judiciária ou ato de constrição judicial 

originário do processo em que fora arguida a fraude. 

Ä Alienação ou oneração de bens quando tramitava, contra o credor, ação capaz de reduzi-

lo à insolvência. 

¦ Disposições Gerais das Espécies de Execução 

● NA PETIÇÃO DE EXECUÇÃO: 

Ä instruir: título e demonstrativo do débito (atenção à condição ou termo e às 

obrigações bilaterais). 

Ä indicar: espécie de execução, qualificação e bens suscetíveis de penhora.  

● QUANTO AO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – deve constar: 

Ä índice de correção monetária, com termos inicial e final de incidência 

Ä taxa de juros, com termos inicial e final de incidência 

Ä periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso 

Ä especificação do desconto obrigatório realizado 



 
 

 

 
 

Resumos - Reta Final MPU (Analista) 
www.estrategiaconcursos.com.br 

 336 
512 

Resumo - Reta Final MPU (Analista) 
Material Gratuito 

 
● EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA 

Ä regra: escolha pelo devedor 

Ä exceção: se o devedor não indicar no prazo (10 dias ou que prever o contrato) ou se 

couber ao credor 

● A ordem judicial para a CITAÇÃO INTERROMPE A PRESCRIÇÃO e será considerada a partir 

da propositura da ação, ainda que o despacho emane de juízo incompetente. 

¦ NULIDADE DA EXECUÇÃO 

Ä Hipóteses: 

• Obrigação incerta, ilíquida ou inexigível. 

• Irregularidade de citação. 

• Não ocorrência de termo ou condição do título. 

Ä Pronunciamento de ofício ou a requerimento (independe de embargos). 

10.41 - EMBARGOS À EXECUÇÃO 

¦ AJUIZAMENTO: 

Ä Independe de penhora. 

Ä Autuação em apartado (vinculação ou apenso). 

Ä Instrução com peças processuais relevantes. 

Ä Prazo de 15 dias. 

Ä Formas de Ajuizamento: 

Ø juízo da execução: regra. 

Ø Juízo deprecado, para o ajuizamento com processamento no juízo deprecante ou para 

o ajuizamento e processamento perante o juízo deprecado quando envolve penhora, 

avaliação ou alienação. 

¦ CONTAGEM DO PRAZO: 

Ä EMBARGOS AO PROCESSO DE EXECUÇÃO 

Ø Considera-se começo do prazo de 15 dias da juntada aos autos do comprovante de citação 

cumprido. 

Ä EMBARGOS AO PROCESSO DE EXECUÇÃO POR CARTA 
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Ø Considera-se o começo do prazo de 15 dias, quando a competência for do juízo 

deprecante, da comunicação nos autos de origem da citação ou, caso não haja tal 

comunicação, da juntada dos autos de precatória no processo de execução. 

Ø Considera-se o começo do prazo de 15 dias, quando a competência para julgar for do juízo 

deprecado (irregularidade ou vícios na penhora, avaliação ou alienação) a comunicação 

de realização da citação nos autos da carta precatória. 

¦ PARCELAMENTO DA EXECUÇÃO 

Ä Não se aplica ao cumprimento de sentença. 

Ä Requerimento: deposita 30% do débito atualizado com custas e honorários e requere o 

parcelamento do restante em 6 vezes mensais, com correção monetária e juros de 1%. 

Ä A decisão poderá ser: 

Ø Pelo deferimento, situação em que o exequente fará o levantamento dos 30%. O 

executado deverá efetuar o pagamento mensal de forma rigorosa sob pena de: 

A) vencimento das prestações subsequentes e continuidade do processo de 

execução em relação ao valor remanescente. 

B) multa de 10% sobre o valor das prestações pagas. 

Ø Pelo indeferimento, hipótese em que os 30% depositados serão convertidos em 

penhora e a execução prosseguirá pelo restante. 

¦ MATÉRIAS ARGUÍVEIS 

Ä inexequibilidade do título  

Ä inexigibilidade da obrigação 

Ä penhora incorreta  

Ä avaliação errônea 

Ä excesso de execução 

Ø Considera-se excesso de execução: a) o exequente pleiteia quantia superior à do título; 

b) ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título; c) ela se processa de modo 

diferente do que foi determinado no título; d) o exequente, sem cumprir a prestação 

que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado; e e) 

exequente não prova que a condição se realizou. 
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Ä cumulação indevida de execuções 

Ä retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de 

coisa certa 

Ä incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução 

Ä qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento 

¦ HIPÓTESES DE REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS 

Ä intempestivos 

Ä indeferimento da petição inicial 

Ä improcedência liminar 

Ä manifestamente protelatórios 

¦ PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO: 15 dias. 

10.42 - PRECEDENTES 

¦ NOÇÕES INICIAIS 

Ä Não se pretende tornar nosso sistema um sistema de comom law, mas conferir 

estabilidade, previsibilidade e padronização para o julgamento dos processos perante o 

tribunal. 

Ä Conceitos: 

• PRECEDENTE - decisões anteriores utilizados como justificativa de entendimento 

anterior 

• JURISPRUDÊNCIA - resultado de várias decisões judicias no mesmo sentido sobre uma 

mesma matéria proferida pelos tribunais 

• SÚMULA - consolidação objetiva da jurisprudência 

Ä OS TRIBUNAIS DEVEM OBSERVAR NA EDIÇÃO DAS SÚMULAS 

• a regulamentação contida nos regimentos internos; 

• as circunstâncias fáticas dos precedentes que motivam a criação do entendimento. 

Ä Jurisprudência estável, íntegra e coerente: 

• Jurisprudência estável envolve a consolidação de entendimentos, que não podem ser 

modificados sem justificativas plausíveis.  
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• Jurisprudência íntegra envolve o respeito às decisões anteriores que envolvem a 

mesma matéria jurídica.  

• Jurisprudência coerente reflete a ideia de isonomia de entendimento em relação a 

casos semelhantes ou que abordem teses jurídicas semelhantes.  

Ä PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS 

• decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade; 

• enunciados de Súmula Vinculante; 

• acórdão em incidente de assunção de competência e resolução de demandas 

repetitivas em recursos extraordinário ou especial; 

• enunciados do STF em matéria constitucional do STJ em matéria infraconstitucional; 

• orientação do plenário do órgão em relação a julgadores vinculados. 

¦ RATIO DECIDENDI E OBITER DICTA 

• RATIO DECIDENDI 

• razões de decidir vinculativas 

• constituem o núcleo do procedente  

• OBITER DICTA 

• fundamentos prescindíveis do julgamento 

• não alteram o resultado do julgamento 

¦ DISTINGUISHING E OVERRULLING 

Ä DISTINGUISHING (distinção): demonstra a distinção do caso concreto em relação aos 

entendimentos citados. 

Ä OVERRRULLING (superação): não aplicação do precedente citado sob o argumento de que 

aquele precedente está superado, momento em que é firmado novo entendimento a 

respeito. 

Ä Observações: 

• Ao decidir, os juízes e os tribunais não podem proferir decisões surpresas, seguindo 

uma fundamentação adequada e racional. 
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• A superação de tese jurídica poderá ser precedida de audiência pública e da admissão 

do amicus curiae no processo a fim de que haja amplo debate acerca da superação do 

entendimento. 

• Quando houver superação de entendimento, em razão dos efeitos que essa decisão 

poderá gerar, admite-se a modulação dos efeitos, a fim de que sejam considerados a 

partir de determinado lapso de tempo, tendo em vista o interesse social ou a 

segurança jurídica. 

• Para a superação de teses, devem ser observados os princípios da segurança jurídica e 

da proteção da confiança e da isonomia. 

• Os Tribunais devem dar publicidade a seus precedentes. 

¦ JULGAMENTOS REPETITIVOS: consideram-se casos repetitivos a decisão proferida em incidentes 

de resolução de demandas repetitivas e os recursos especial e extraordinário repetitivos.  

10.43 - INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA 

¦ Destinada a tratar do julgamento de processos que envolvem questões relevantes. 

¦ Finalidade do órgão é o julgamento do processo quando provocado por intermédio do IAC, bem 

como a promoção da uniformização da jurisprudência desse órgão, que terá força vinculativa sobre 

os juízes e órgãos fracionários do tribunal. 

¦ Se o relator identificar que o recurso, a remessa necessária ou determinado processo de 

competência originária do tribunal envolve relevante questão de direito, que possa trazer grande 

repercussão social e sem repetição em múltiplos processos, temos a possibilidade de utilização do 

IAC. 

10.44 - INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 

¦ Controle que ocorre no caso concreto, não de forma abstrata por intermédio das ações 

constitucionais. No caso do controle incidental, se arguida a inconstitucionalidade de determinada 

lei ou ato normativo será instaurado o incidente. 

¦ Deve-se: 

1. ouvir o Ministério Público; 
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2. submeter a questão a julgamento perante a turma/câmara; 

3. se rejeitado o incidente, o julgamento prosseguirá; mas, caso haja admissão do incidente, em 

razão da reserva de plenário, o processo será submetido ao plenário; 

4. Presidente irá designar data para análise do incidente; 

5. Admite-se: 

a. Manifestação da pessoa de direito público que editou o ato questionado; 

b. Manifestação por escrito dos legitimados para propor ações concentradas de 

constitucionalidade (Presidente da República, Mesa do Senado Federal, Mesa da 

Câmara dos Deputados, Mesa da Assembleia Legislativa, Governador, Procurador-

Geral da República, Conselho Federal da OAB, partido político com representação no 

Congresso Nacional e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional). 

c. Manifestação de outros órgãos ou entidades por decisão irrecorrível do relator. 

10.45 - AÇÃO RESCISÓRIA 

m MEIO AUTÔNOMO DE IMPUGNAÇÃO 

Ä finalidade: desconstituir julgado protegido pela coisa julgada e obter novo julgamento. 

Ä Juízos: 

1º - juízo de admissibilidade – verificação do cabimento da ação rescisória; 

2º - juízo rescindente – desconstituição da coisa julgada; 

3º - juízo rescisório – novo julgamento 

m HIPÓTESES DE CABIMENTO 

Ä Sentença de mérito do juiz for proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção 

do juiz. 

Ä Sentença de mérito por Juiz impedido ou absolutamente incompetente. 

Ä Sentença de mérito resultar de dolo, coação da parte vencedores ou de simulação entre 

as partes. 

Ä Sentença de mérito ofender à coisa julgada. 

Ä Sentença de mérito violar manifestamente norma jurídica. 
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Ä Sentença de mérito fundada em prova comprovadamente falsa (em processo penal ou na 

própria ação rescisória). 

Ä Prova nova capaz de assegurar provimento favorável que, à época do processo originário, 

o autor ignorava ou não pode usar. 

ÄSentença de mérito fundada em erro de fato extraível dos autos originários. 

m ROL TAXATIVO 

m AÇÃO ANULATÓRIA – para as sentenças homologatórias que ingressarem nas hipóteses acima. 

m LEGITIMADOS PARA PROPOR A AÇÃO RESCISÓRIA 

Ä parte no processo originário 

Ä sucessor da parte a título universal ou singular 

Ä terceiro juridicamente interessado 

Ä Ministério Público, quando: 

 a) não foi ouvido no processo quando obrigatória a intervenção;  

 b) a sentença é efeito de simulação ou colusão das partes; ou 

 c) for caso de atuação do Ministério Público na qualidade de fiscal da ordem jurídica.d)  

a parte não participou do processo que deveria ter sido ouvida. 

m Cabe ação rescisória tanto nas sentenças com análise do mérito como nas sentenças terminativas 

(ou que não analisam o mérito). 

m PRAZO DECADENCIAL DE 2 ANOS - contagem 

Ä regra: do trânsito em julgado. 

Ä exceções: 

Ø da descoberta ou acesso à prova nova; 

Ø do conhecimento da simulação ou colusão pela parte interessada.  

mPROCEDIMENTO: 

1) Ajuizamento. 

2) Registro e distribuição a um relator. 

3) Admissibilidade da ação e análise de pedido de tutela provisória (se for o caso). 

4) Citação do réu para contestar (15-30 dias) 

5) Relatório 
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6) Remessa de cópia do relatório aos demais julgadores. 

7) Instrução probatória (se for o caso). Possibilidade de expedição de carta de ordem (1-3 

meses). 

8) Alegações finais no prazo sucessivo de 10 dias (autor-réu) 

9) Julgamento. 

9.1) Se unanimemente rejeitado, inadmitido ou improcedente, reverte-se os 5% ao 

réu. 

9.2) Se dado provimento, restitui-se os 5% e, se for o caso, procede-se novo 

julgamento. 

10.46 - TEORIA GERAL DOS RECURSOS 

m PRESSUPOSTOS RECURSAIS: são requisitos formais dos recursos, analisados no juízo de 

admissibilidade do recurso, que implicam, caso algum deles esteja ausente, a não admissão do 

recurso. 

Ä requisitos intrínsecos 

Ø cabimento/adequação: ato impugnado suscetível de ataque 

Ø legitimidade: parte vencida, terceiro prejudicado e MP na qualidade de fiscal da ordem 

jurídica (o amicus curie pode ingressar apenas com embargos de declaração e IRDR) 

Ø interesse: demonstração da necessidade de ajuizamento do recurso e a adequação do 

expediente recursal escolhidos. 

Ø inexistência de: 

o fato impeditivo: parte proibida de falar nos autos (ex. abuso processual e 

litigância de má-fé) e desistência; e 

o extintivo: renúncia e aquiescência à decisão. 

Ä requisitos extrínsecos 

Ø tempestividade recursal: prazo (em regra, 15 dias) 

Ø regularidade formal: exigências formais para que possa ser admitido 

Ø preparo: pagamento das custas processuais incidentes sobre aquela espécie recursal, 

e a respectiva comprovação no ato de interposição recursal. 
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10.47 - RECURSOS - DISPOSIÇÕES GERAIS 

m CONCEITO: O recurso é um remédio voluntário e idôneo, apto a ensejar, dentro do mesmo 

processo, a reforma, a invalidação, a integração ou o esclarecimento da decisão judicial que se 

impugna. 

m ESPÉCIES 

Ä apelação 

Ä agravo de instrumento 

Ä agravo interno 

Ä embargos de declaração 

Ä recurso ordinário 

Ä recurso extraordinário 

Ä agravo em recurso especial ou extraordinário 

Ä embargos de divergência 

m EFEITOS 

Ä EFEITO DEVOLUTIVO: Será devolvida ao conhecimento do tribunal toda a matéria efetivamente 

impugnada pela parte em seu recurso (tantum devolutum quantum appellatum). 

Ø EXTENSÃO DO EFEITO DEVOLTIVO: delimitação do objeto do recurso pela parte 

recorrente (horizontal) 

Ø PROFUNDIDADE DO EFEITO DEVOLUTIVO: possibilidade de reanálise de todas as 

questões suscitadas ou de ordem pública (vertical) 

Ä EFEITO TRANSLATIVO: Efeito que viabiliza a análise a qualquer tempo de matérias cognoscíveis 

de ofício, ainda que não tenham sido analisadas pelo juiz ou alegadas pela parte. 

Ä EFEITO SUSPENSIVO: forma de evitar a produção de efeitos da decisão atacada enquanto 

estiver pendente o julgamento do recurso. 

Ø pode ser:  

o ope legis: quando expressamente previsto na legislação. 

o ope judicis: concedido pelo relator quando houver: 

§ risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; E 
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§ demonstração de probabilidade de provimento do recurso. 

Ä EFEITO SUBSTITUTIVO: julgamento do recurso substituirá os efeitos da decisão anterior. 

Ä EFEITO OBSTATIVO: o recurso impede o trânsito em julgado da decisão recorrida. 

Ä EFEITO REGRESSIVO: possibilidade de o juiz prolator da decisão recorrida (sentença ou 

interlocutória) “voltar atrás” e modificar a sentença, retratando-se. 

Ä EFEITO EXPANSIVO: o recurso terá efeito para além dos limites das partes (subjetivo) e de 

outros atos processuais ao longo do processo (objetivo). 

m LEGITIMIDADE RECURSAL 

Ä a parte vencida; 

Ä o terceiro prejudicado; ou 

Ä o Ministério Público (como parte ou como fiscal da ordem jurídica). 

m RECURSO ADESIVO:  

Ä forma adesiva de interposição do: 

Ø recurso de apelação; 

Ø RExt; 

Ø REsp. 

Ä O recurso adesivo deve ser dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora 

interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder. 

Ä O recurso adesivo não será conhecido se houver desistência do recurso principal ou se ele 

for considerado inadmissível. 

m DESISTÊNCIA 

Ä impede o direito de recorrer 

Ä independe de aceitação 

Ä sentença homologatória 

m RENÚNCIA 

Ä extingue o direito de recorrer 

Ä independe de aceitação 

Ä independe de sentença homologatória 

m RECORRE-SE DE SENTENÇA E DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS 
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m PREPARO 

Ä CONCEITO: custas do recurso + valor de porte e de remessa (esse último não tem se o 

recurso for eletrônico) 

Ä DISPENSADOS DO PREPARO: 

Ø MP 

Ø Administração Direta (União, DF, Estados e Municípios) 

Ø Autarquias 

Ä Insuficiência/ausência:  

Ø NÃO PAGAMENTO DO PREPARO NO PRAZO: a parte será intimada para pagar o 

preparo em dobro, sob pena de deserção; 

Ø PAGAMENTO A MENOR: a parte será intimada para complementar o preparo no prazo 

de 5 dias, sob pena de deserção. 

Ä Não admissão do recurso por falta de preparo poderá ser relevada quando a parte 

demonstrar a impossibilidade de efetuar o preparo (reconhecido esse justo motivo, a parte 

será intimada para, no prazo de 5 cinco dias, efetuar o preparo); 

Ä O equívoco no preenchimento da guia também não gerará deserção (sanar o vício, no 

prazo de 5 dias, em caso de dúvida). 

Ä Independem de Preparo 

Ø embargos de declaração 

Ø agravo em REsp e RExt 

Ø embargos infringentes na LEF 

Ø recursos do ECA 

10.48 - APELAÇÃO 

m CONCEITO: o recurso que se interpõe das sentenças dos juízes de primeiro grau de jurisdição para 

levar a causa ao reexame dos tribunais de segundo grau, visando à obtenção de uma reforma total 

ou parcial da decisão impugnada, ou mesmo a sua invalidação. 

m CABIMENTO: 

Ä de sentença; 
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Ä de decisões interlocutórias das quais não cabe agravo de instrumento. 

m JUÍZO DE RETRATABILIDADE – apenas: 

Ä indeferimento de inicial 

Ä improcedência liminar do pedido  

Ä sentenças terminativas 

m PRAZO: 15 dias 

m ADMITE INTERPOSIÇÃO NA FORMA ADESIVA 

m COM A CHEGADA NO TRIBUNAL, O RELATOR: decide monocraticamente ou elabora voto. 

Ä decidir o processo monocraticamente (cabe agravo interno). 

Ø não admitir o recurso por ausência dos pressupostos de admissibilidade do recurso ou 

quando prejudicado ou que não tiver impugnado especificamente os fundamentos da 

decisão recorrida. 

Ø negar provimento a recurso que for contrário: 

a) à súmula do STF, do STJ ou do próprio tribunal que faça parte o relator; 

b) ao acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos 

repetitivos; 

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas 

(IRDR) ou de assunção de competência; 

Ø depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a 

decisão recorrida for contrária: 

a) à súmula do STF, do STJ ou do próprio tribunal que faça parte o relator; 

b) ao acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos 

repetitivos; 

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas 

(IRDR) ou de assunção de competência; 

Ä elaborar seu voto para julgamento do recurso pelo órgão colegiado do tribunal. 

m EFEITO SUSPENSIVO LEGAL (ope legis) – exceções: 

Ä homologação de divisão ou demarcação de terras 

Ä condenação em alimentos 
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Ä extinção do processo sem resolução de mérito 

Ä improcedência dos embargos 

Ä procedência de pedido de instituição de arbitragem 

Ä confirmação, concessão ou revogação de tutela provisória 

Ä decreto de interdição 

m EFEITO DEVOLUTIVO: todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não 

tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado (profundidade). 

m JULGAMENTO DESDE LOGO DA APELAÇÃO “MADURA”: 

Ä decisão sem o conhecimento do mérito 

Ä decreto de nulidade da sentença por incongruência 

Ä omissão do juízo “a quo” 

Ä falta de fundamentação 

10.49 - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

m CONCEITO: é o recurso adequado para atacar decisões interlocutórias proferidas no curso do 

processo. 

m HIPÓTESES DE CABIMENTO 

Ä tutelas provisórias 

Ä mérito do processo, que não põe fim ao processo 

Ä rejeição da alegação de convenção de arbitragem 

Ä incidente de desconsideração da personalidade jurídica 

Ä rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação 

Ä exibição ou posse de documento ou coisa 

Ä exclusão de litisconsorte 

Ä rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio 

Ä admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros 

Ä concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução 

Ä redistribuição do ônus da prova 
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Ä decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento 

de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. 

Ä outros casos expressamente referidos em lei. 

m FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO 

Ä peças obrigatórias: 

Ø petição inicial 

Ø petição que ensejou a decisão agravada 

Ø decisão agravada 

Ø certidão de intimação das partes da decisão agravada ou outro documento que comprove 

a tempestividade 

Ø procurações outorgadas aos advogados das partes 

Ä facultativas + declaração: a parte poderá juntar outras peças e deverá declarar se não existir 

nos autos algumas das peças obrigatórias. 

m NÃO HÁ PRECLUSÃO CONSUMATIVA PELA NÃO JUNTADA DE ALGUM DOS DOCUMENTOS 

OBRIGATÓRIOS: parte deve ser intimada para se manifestar. 

m INTERPOSIÇÃO: 

Ä ocorre diretamente no tribunal. 

Ä informação do juízo “a quo” da interposição: há uma obrigatoriedade de informar o juízo 

de origem da interposição do agravo, mas a inadmissibilidade do recurso por falta de 

comunicação depende de provocação da parte agravada. 

• 1ª hipótese: uma das partes agrava diretamente no tribunal e comunica o juízo na 

origem. Nesse caso, se presentes os requisitos, o agravo será admitido. Nada poderá 

fazer a parte contra quem se agravou. 

• 2ª hipótese: uma das partes agrava diretamente no tribunal, não comunica o juízo na 

origem e a parte agravada nada alega. Nesse caso, devido à inércia do agravado, o 

recurso de agravo de instrumento será admitido (se presentes os demais requisitos). 

• 3ª hipótese: uma das partes agrava diretamente no tribunal, não comunica o juízo na 

origem e a parte agravada prova a não comunicação no prazo de 3 dias. Nesse caso, o 

recurso de agravo de instrumento não será admitido. 
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m CONHECIMENTO DO AGRAVO: 

Ä NEGATIVO: não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha 

impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 

Ä IMPROVIMENTO LIMINAR: negar provimento a recurso que for contrário: 

a) à súmula do STF, do STJ ou do próprio tribunal; 

b) ao acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos 

repetitivos; 

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas 

ou de assunção de competência; 

Ä POSITIVO: Se não verificar uma das hipóteses acima, o relator terá prazo de 5 dias para: 

Ø atribuir efeito suspensivo ao recurso; 

Ø analisar eventual requerimento de antecipação de tutela; 

Ø determinar a intimação do agravado para apresentar a contraminuta no prazo de 15 

dias; 

Ø determinar a intimação do Ministério Público para que, na qualidade de fiscal da 

ordem jurídica, se manifeste no prazo de 15 dias. 

10.50 - AGRAVO INTERNO 

m CONCEITO: expediente recursal utilizado para se insurgir contra decisões interlocutórias do 

relator de processos que tramitam em tribunais. 

m PRAZO: 15 dias 

m ADMITE JUÍZO DE RETRATAÇÃO 

m MULTA POR AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL 

Ä decisão que é considerada manifestamente inadmissível por todo o colegiado (unânime); 

Ä valor de 1 a 5% sobre o valor atualizado da causa; 

Ä reverte em favor da parte agravada; e 

Ä o pagamento da multa é condicionante para interposição de outros recursos. 
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10.51 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

m CONCEITO: não tem por finalidade cassar ou reformar a decisão proferida. Pretende-se, com os 

embargos de declaração, esclarecer, integrar, corrigir e completar a decisão prolatada. 

m PRAZO: 5 dias 

m CABIMENTO: sentenças e decisões interlocutórias, para: 

Ä esclarecer obscuridade: falta clareza na redação da decisão, afetando a compreensão da 

ideia exposta. 

Ä eliminar contradição: há duas ou mais proposições ou enunciados inconciliáveis na 

sentença. 

Ä suprir omissão: verificação de omissão na análise de algum dos pedidos formulados. 

Considera-se omissa a decisão que 

Ø deixar de se manifestar em relação a teses trazidas por uma das partes em julgados de 

casos repetitivos ou de incidentes de assunção de competência. 

Ø Faltar fundamentação, que: 

o apenas indicar, reproduzir ou parafrasear o ato normativo sem relacioná-lo com 

as questões a serem decididas. 

o empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar a incidência no caso 

concreto. 

o invocar motivos genéricos, que possam justificar qualquer outra decisão no 

processo. 

o não enfrentar todos os argumentos apresentados pelas partes capazes de 

contrariar a tese adotada pelo julgador. 

o apenas fizer referência a determinado precedente ou súmula, sem demonstrar 

que o caso concreto se amolda aos fundamentos do julgado ou súmula. 

o pelo contrário, deixar de seguir súmula, jurisprudência ou precedentes 

invocados pela parte sem demonstrar a inaplicabilidade ao caso concreto ou a 

superação do entendimento anteriormente adotado. 

Ä corrigir erro material 
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m INTERRUPÇÃO DO PRAZO: oposto o recurso de embargos de declaração, o prazo para 

interposição de outros recursos é INTERROMPIDO e, após o julgamento, o prazo será integralmente 

devolvido à parte para apresentação do recurso 

m 5 DIAS 

Ä prazo para opor os embargos de declaração 

Ä prazo para a parte contrária se manifestar quanto aos embargos opostos (se infringentes) 

Ä prazo para o magistrado julgar os embargos. 

m DECISÃO 

Ä colegiada: quando impugnada a decisão do tribunal 

Ä monocrática: quando impugnada a decisão do juízo ou no caso de decisão monocrática no 

tribunal. 

m PREQUESTIONAMENTO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 

Ä para que o recurso especial ou extraordinário sejam conhecidos, deve constar pré-análise 

e julgamento prévio pelos tribunais de segunda instância da matéria que se pretende 

recorrer. 

Ä a mera interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a 

matéria, independentemente de rejeição dos embargos pelo tribunal de segundo grau. 

m EFEITO SUSPENSIVO: regra (ope legis) 

Ä a parte recorrente poderá requerer tal efeito se (ope judicis): 

Ø demonstrar a probabilidade de provimento do recurso; ou 

Ø relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. 

m EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIO 

1ª interposição: multa de até 2% 

2ª interposição: multa de até 10% 

3ª interposição: inadmissibilidade imediata 

Ä valor calculado sobre o valor atualizado da causa 

Ä reverte em favor da parte contrária 

m EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ATÍPICOS (modificativos ou com efeitos infringentes): 
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Ä CONCEITO: ao efetuar o esclarecimento, a complementação ou a correção de erro material 

em sede de embargos de declaração, há a possibilidade de que decorra alguma alteração no 

bojo daquilo que foi decidido, hipótese excepcional em que os embargos terão efeitos 

infringentes. 

Ä CONTRADITÓRIO: necessidade de intimar o embargado para complementar as razões (no 

prazo de 15 dias) e a parte contrária para se manifestar (prazo de 5 dias). 

10.52 - MANDADO DE SEGURANÇA 

m CABIMENTO CONSTITUCIONAL: conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito 

líquido e certo, NÃO amparado por “habeas-corpus” ou “habeas-data”, quando o responsável pela 

ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 

atribuições do Poder Público. 

m MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – legitimidade ativa 

ü partido político (com representação no CN) 

ü organização sindical 

ü entidade de classe 

ü associação (funcionamento há 1 ano e para a defesa dos membros) 

m FINALIDADE: proteger o direito líquido e certo contra a ilegalidade ou o abuso de poder do Estado. 

m AÇÃO SUBSIDIÁRIA: ajuizável apenas se não couber habeas corpus ou habeas data. 

m DIREITO LÍQUIDO E CERTO: direito que não gera dúvidas, que pode ser demonstrado com os 

documentos constantes do processo, sem a necessidade de instrução probatória. 

m LEGITIMIDADE PASSIVA (quem poderá ser réu em ação de mandado de segurança) 

Ä litisconsórcio passivo: autoridade coatora e pessoa jurídica a que se encontra vinculada. 

Ä autoridade coatora federal: se a consequência do ato abusivo ou ilegal houver de ser 

suportado pela União ou por entidade controlada pela União. 

Ä autoridade equiparada: a) representantes ou órgãos de partidos políticos; b) 

administradores de entidades autárquicas; e c) dirigentes de pessoas jurídicas ou pessoas 

naturais que exerçam atribuições do Poder Público. 

m LEGITIMIDADE ATIVA 
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Ä MS Individual: pessoa natural ou jurídica, de direito privado ou público 

Ä MS Coletivo:  

• partido político com representação no Congresso Nacional, para defesa dos interesses 

dos filiados ou em defesa da finalidade partidária 

• organização sindical 

• entidade de classe 

• associação, regulamente constituída há mais de 1 ano, para defesa de parte ou de 

todos os seus membros, sem a necessidade de concessão de autorização especial para 

agir 

m LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA: o titular de direito líquido e certo decorrente de direito, em 

condições idênticas, de terceiro poderá impetrar mandado de segurança a favor do direito 

originário, se o seu titular não o fizer, no prazo de 30 (TRINTA) DIAS, quando notificado 

judicialmente.  

m NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA 

ü ato pendente de recurso administrativo com efeito suspensivo 

ü decisão judicial da qual caiba recurso 

ü decisão judicial transitada em julgado 

m PROCEDIMENTO 

Ä Petição Inicial 

• Petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, 

será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira 

reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica 

que esta integra, a qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.  

• Providências iniciais 

o determinar a notificação da autoridade coatora para que preste informações no 

prazo de 10 dias; 

o cientificar o órgão de representação judicial da pessoa jurídica vinculada para 

integrar no feito; e 

o determinar a suspensão liminar do ato que deu origem ao pedido. 
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• NÃO SERÁ CONCEDIDA MEDIDA LIMINAR 

o compensação de créditos tributários. 

o entrega de mercadorias e bens proveniente do exterior. 

o reclassificação ou equiparação de servidores públicos. 

o concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer 

natureza. 

• TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM MANDADO DE SEGURANÇA 

o Regra: admissível. 

o Requisitos:  a) relevância do fundamento; e b) ineficácia da medida, se 

concedida apenas ao final. 

o Decisão interlocutória: da qual cabe agravo de instrumento, seja concessivo ou 

negativo. 

o Tramitação preferencial: se concedida. 

o Não será concedida em: a) compensação de créditos tributários; b) entrega de 

mercadorias e bens proveniente do exterior; c) reclassificação ou equiparação 

de servidores públicos; e d) concessão de aumento ou a extensão de vantagens 

ou pagamento de qualquer natureza 

Ä PEREMPÇÃO OU CADUCIDADE DA MEDIDA LIMINAR: será decretada a perempção ou 

caducidade da medida liminar ex officio ou a requerimento do Ministério Público quando, 

concedida a medida, o impetrante criar obstáculo ao normal andamento do processo ou 

deixar de promover, por mais de 3 (três) dias úteis, os atos e as diligências que lhe 

cumprirem.  

Ä INDEFERIMENTO LIMINAR 

• Indefere-se liminarmente a petição de mandado de segurança quando não for 

hipótese de cabimento da ação. 

• Indefere-se liminarmente a petição de mandado de segurança quando faltar algum dos 

requisitos legais da ação. 

• Indefere-se liminarmente a petição de mandado de segurança quando já houver 

decaído o direito de impetrar o mandado (cujo prazo é de 120 dias). 
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Ä MANIFESTAÇÃO DO MP E SENTENÇA 

• PRAZO PARA PARECER DO MP: 10 dias 

• PRAZO PARA SENTENÇA: 30 dias 

Ä RECURSO 

• recurso de agravo de instrumento: da decisão interlocutória que analisa o pedido 

liminar 

• recurso de apelação: da decisão que indefere liminarmente a petição de mandado de 

segurança 

Ä EFEITO DA APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA 

• Devolutivo: todos os recursos possuem. 

• Suspensivo: em regra não existe, exceto: 

o compensação de créditos tributários 

o entrega de mercadorias e bens proveniente do exterior 

o reclassificação ou equiparação de servidores públicos 

o concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer 

natureza 

10.53 - AÇÃO CIVIL PÚBLICA E DA AÇÃO POPULAR 

m A ACP e a AP podem ser utilizadas tanto para proteção do patrimônio público como para a 

defesa do meio ambiente. 

m FUNDAMENTO 

Ä ACP 

Ø patrimônio público e social 

Ø meio ambiente 

Ø interesses difusos e coletivos 

Ä AP 

Ø moralidade administrativa 

Ø meio ambiente 

Ø patrimônio histórico e cultural 
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m PRINCÍPIOS 

Ø Princípio do acesso à justiça 

Ø Princípio da universalidade de jurisdição 

Ø Princípio da participação no processo e pelo processo 

Ø Princípio da economia processual 

Ø Princípio do interesse jurisdicional no conhecimento do mérito do processo coletivo 

Ø Princípio da máxima prioridade jurisdicional da tutela coletiva 

Ø Princípio da disponibilidade motivada da ação coletiva 

Ø Princípio da não taxatividade da ação coletiva 

Ø Princípio do máximo benefício da tutela jurisdicional coletiva comum 

Ø Princípio da máxima amplitude do processo coletivo 

Ø Princípio da obrigatoriedade da execução coletiva pelo Ministério Público 

Ø Princípio da ampla divulgação da demanda 

Ø Princípio da informação aos órgãos legitimados 

Ø Princípio da integração 

10.54 - LEI Nº 4.717/1965 

m Informações básicas 

Ä ação constitucional 

Ä visa tutelar liberdades públicas (patrimônio público e violações à moralidade e ao meio 

ambiente) 

Ä garantia constitucional (direito meio) 

Ä propiciar uma ação fiscalizadora pelo cidadão das atividades estatais 

Ä cidadão legitimado ativo 

m NATUREZA JURÍDICA 

Ä ação especial 

Ä ação constitucional 

Ä instrumento para controle popular de atos ilegais e lesivos ao patrimônio popular 

m LEGITIMIDADE 
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Legitimidade Ativa 

É legitimado: Não tem legitimidade: 

Ä Cidadão 

Ä Brasileiro equiparado (ou quase 

nacional)  

     * prova da reciprocidade 

Ä Maior de 16 e menor de 18, se estiver 

no pleno gozo dos direitos políticos 

     * necessita de assistência em razão da 

incapacidade de estar em juízo 

Ä Menor de 16 anos 

Ä Estrangeiros e apátridas, ainda que 

residentes. 

Ä Pessoa jurídica 

Ä Ministério Público 

     * atua como fiscal da ordem jurídica 

É hipótese de substituição processual  

Legitimidade Passiva 

Ä Administração Pública de uma forma geral, direta ou indireta, e pessoas jurídicas que 

administrarem ou receberem verbas de natureza pública podem ser demandas como rés 

na ação popular. 

     * se o patrimônio público da PJ representar menos de 50% do patrimônio da empresa 

ou da receita anual, a responsabilidade patrimonial é limitada à repercussão sobre a 

contribuição pública.  

Ä Objeto: 

Objeto da Ação Popular 

São objeto de ação popular: Não podem ser objeto de ação popular: 

Ä Atos administrativos e equiparados. 

Ä Atos do Poder Judiciário de caráter 

administrativo. 

Ä Atos do Poder Legislativo de efeitos 

concretos. 

Ä Atos jurisdicionais (sentença, acórdão, 

decisão interlocutória) 

Ä Lei em tese. 

m COMPETÊNCIA: conforme a origem do ato impugnado, é competente para conhecer da ação, 

processá-la e julgá-la, o juiz que, de acordo com a organização judiciária de cada Estado, o for para 

as causas que interessem à União, ao Distrito Federal, ao Estado ou ao Município. 

m PROCESSO 

• CITAR partes + intimação do MP + REQUISIÇÃO de documentos (a requerimento ou de ofício) 

– 15 a 30 dias para cumprir. 
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• CONTESTAÇÃO - prazo de 20 dias (prorrogação por mais 20 dias, QUANDO difícil a produção 

da prova documental) 

• DESPACHO SANEADOR – determinação da PRODUÇÃO DE PROVAS (testemunhal ou pericial). 

• ALEGAÇÕES FINAIS – prazo de 10 dias 

• SENTENÇA (prazo de 15 dias) – se superior, deve justificar, sob pena de responsabilidade. 

Ä Da sentença que implicar a extinção sem julgamento de mérito ou improcedência haverá 

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO. 

Ä Das decisões interlocutórias, cabe AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

Ä Da sentença, pode recorrer a parte, qualquer outro CIDADÃO ou o MINISTÉRIO PÚBLICO. 

10.55 - LEI Nº 7.347/1985 

m INTERESSES ESSENCIALMENTE COLETIVOS x INTERESSES ACIDENTALMENTE COLETIVOS 

Ä Interesse essencialmente coletivo 

Ø Interesse Difuso 

Ø Interesse Coletivo 

Ä Interesse acidentalmente coletivo à Interesses Individuais Homogêneos 

DIFUSOS COLETIVOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS 

Transindividual Real 

(material): essencialmente 

coletivo. 

Transindividual Real 

(material): essencialmente 

coletivo. 

Transindividual artificial (formal): Acidentalmente 

Coletivos 

Objetivo Indivisível Objetivo Indivisível Objetivo divisível 

Titulares agregados por 

circunstâncias de fato 

Titulares agregados por 

relação jurídica entre si ou 

com a parte contrária. 

Titulares agregados por situação em comum: de 

fato ou de direito. 

Indivisibilidade absoluta dos 

titulares. 

Determinabilidade dos 

titulares 

(indeterminabilidade 

relativa) 

Determinabilidade dos titulares 
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Recomendabilidade do tratamento conjunto 

(característica apontada pela doutrina e 

jurisprudência). 

 

m LEGITIMIDADE 

Ä Ativa: legitimação para a ação civil pública é disjuntiva e concorrente. É denominada de 

concorrente pois qualquer pessoa poderá agir em defesa de direito próprio. Por outro lado, 

denomina-se disjuntiva porque, na medida em que uma parte legítima ingressa com a ACP, 

os demais não poderão mais ingressar em juízo com a mesma ação, sob pena de 

caracterização da litispendência. 

m SÃO LEGITIMADOS PARA A ACP 

Ä Ministério Público 

Ä Defensoria Pública 

Ä União, Estados, DF e Municípios 

Ä autarquias, empresas públicas, fundações ou sociedades de economia mista 

Ä associação constituída há, pelo menos, 1 ano e que tenha, entre suas finalidades, a 

proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem 

econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao 

patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico 

Ä Passiva: podem ser demandadas tanto pessoas naturais quanto pessoas jurídicas, de 

direito público ou de direito privado.  

m OBJETO 

Ä meio-ambiente 

Ä consumidor 

Ä ordem urbanística 

Ä bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 

Ä por infração da ordem econômica e da economia popular  

Ä ordem urbanística 

m NÃO SERÁ CABÍVEL ACP PARA TRATAR DE 

Ä tributos 
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Ä contribuições previdenciárias 

Ä FGTS  

Ä fundos de natureza institucional 

m COMPETÊNCIA: a competência para a propositura da ACP é funcional e leva em consideração o 

local de ocorrência do dano. 

m PROCEDIMENTO 

Ä REQUERIMENTO DE DOCUMENTOS PELOS LEGITIMADOS: 15 dias 

Ä REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO MP: 10 dias úteis 

m EFEITO SUSPENSIVO DO RECURSO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA: o juiz conceder efeito suspensivo ao 

recurso DESDE QUE seja demonstrada a possibilidade de dano irreparável à parte. 

m Execução de sentença 

Ä princípio da obrigatoriedade da execução coletiva pelo Ministério Público. 

Ä SE A ASSOCIAÇÃO NÃO PROMOVER A EXECUÇÃO NO PRAZO DE 60 DIAS, O MP É OBRIGADO A 

FAZÊ-LO. 

m COISA JULGADA ERGA OMNES: a indivisibilidade do objeto confere à coisa julgada, em ações 

coletivas sobre direitos difusos, efeitos erga omnes, ou seja, a sentença que versar sobre tais direitos 

emanará sua eficácia para além das partes do processo, beneficiando a todos os que, mesmo não 

tendo composto um dos polos processuais, tiverem ameaçado ou lesado o direito. 

m LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ: condenação em honorários advocatícios e multa no valor de 10 vezes o 

montante devido de custas, além da condenação por perdas e danos. 

10.56 - MANDADO DE INJUNÇÃO 

m O mandado de injunção é a ação que visa preencher vazios deixados pela Constituição. No estudo 

das normas constitucionais, destacamos as normas de eficácia limitada que exigem a edição de 

norma regulamentadora. Esse é o contexto no qual é cabível o mandado de injunção. 

m Quanto ao cabimento do MI, lembre-se de que: 

• total ou parcial 

• falta de norma regulamentadora que obste o exercício: 

• de direitos 
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• de liberdade 

• ou de prrogativas como nacionalidade, soberania ou cidadania 

m LEGITIMADOS: Poderão ajuizar a ação tanto pessoas naturais (ou físicas) como pessoas jurídicas 

que sejam titulares de direitos que dependem de regulamentação estatal. Caso essa norma 

regulamentadora possa prejudicar o exercício de direitos, liberdade ou prerrogativas relacionadas à 

nacionalidade, à soberania ou à cidadania, admite-se o mandado de injunção.  

m Havido o prejuízo, a parte interessada poderá ingressar em juízo. Essa peça inicial deverá 

observar: 

Ä os requisitos estabelecidos pela legislação processual (arts. 319/321, do NCPC); 

Ä a indicação do órgão e da pessoa jurídica respectiva. 

m Além disso, a parte deverá juntar as provas documentais capazes de provar o alegado.  

m Caso deferido o requerimento, o juiz irá ordenar à parte contrária que efetue a juntada dos 

documentos no prazo de 10 dias.  

m De posse da petição inicial, o juiz determinará que a parte notifique o impetrado para prestar 

informações no prazo de 10 dias, além disso, determinará que o órgão de representação judicial seja 

notificado para que possa ingressar no processo e efetuar a defesa da entidade. 

m A sentença, se favorável, obedecerá a preceitos específicos. A sentença não é tradicional. Na 

realidade, se procedente, o magistrado estará reconhecendo que o Poder Legislativo ou o Poder 

Executivo deixou de cumprir com o seu papel, omitindo-se em relação a assuntos que deveria legislar 

ou regulamentar. Evidentemente que o Poder Judiciário não pode legislar o assunto em sentença, 

nem obrigar diretamente o órgão condenado a fazê-lo. Não obstante, o magistrado tem o dever de 

dar solução ao caso concreto posto em juízo. 

m Nesse contexto, a sentença, se entender que é caso de mora legislativa, decidirá com a 

observância de dois aspectos: 

Ä determinar prazo razoável; e 

Ä estabelecer condições para o exercício do direito até a superveniência da lei. 

m Assim, enquanto não houver a regulamentação pelo órgão efetivamente competente, a parte 

gozará do direito por intermédio da eficácia da sentença. Evidentemente que essa decisão é 
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intrapartes, ou seja, aplica-se apenas à parte que ingressar em juízo e obtiver pronunciamento 

favorável. 

m AÇÃO DE REVISÃO EM MANDADO DE INJUNÇÃO: A finalidade dessa ação não é desconstituir a 

coisa julgada (por isso, não é ação rescisória), mas analisar novamente a aplicabilidade da decisão 

em razão de novas circunstâncias de fato e de direito. 

m Quanto aos legitimados, podemos sistematizar do seguinte modo: 

Legitimado (substituto processual) Hipóteses de Cabimento 

Ministério Público 

Ä defesa da ordem jurídica 

Ä defesa do regime democrático  

Ä defesa dos interesses sociais ou individuais indisponíveis. 

Partido Político com representação no 

CN 

Ä assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas de seus 

integrantes ou relacionados com a finalidade partidária. 

Organização sindical, entidade de classe 

ou associação (no último caso, 

constituída há, pelo menos, 1 ano) 

Ä assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas em favor 

da totalidade ou de parte de seus membros ou associados. 

* deve observar o que diz o estatuto. 

* pertinentes às finalidades. 

* não é necessária a autorização especial. 

Defensoria Pública 
Ä defesa de direitos humanos e dos direitos individuais e coletivos dos 

hipossuficientes. 

m O mandado de injunção faz coisa julgada apenas em relação ao grupo beneficiado, mas admite 

que os efeitos sejam estendidos às ultrapartes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

Resumos - Reta Final MPU (Analista) 
www.estrategiaconcursos.com.br 

 364 
512 

Resumo - Reta Final MPU (Analista) 
Material Gratuito 

 

11 - RESUMO DE DIREITO PENAL - MPU 

Olá, pessoal! 

Neste arquivo eu apresento para vocês um RESUMO de Direito Penal, contendo os pontos mais 
importantes para a prova do MPU, para o cargo de ANALISTA.  

Tenho certeza de que irá ajudar bastante na preparação! 

 

Bons estudos! 

Prof. Renan Araujo 

11.1 - PRINCÍPIOS DO DIREITO PENAL 

Conceito  
Normas que, extraídas da Constituição Federal, servem como base interpretativa para todas as 
outras normas de Direito Penal do sistema jurídico brasileiro. Possuem força normativa, devendo 
ser respeitados, sob pena de inconstitucionalidade da norma que os contrariar. Em resumo: 
 
Legalidade - Uma conduta não pode ser considerada criminosa se antes de sua prática 
(anterioridade) não havia lei formal (reserva legal) nesse sentido. Pontos importantes: 
 

Ø O princípio da legalidade se divide em “reserva legal” (necessidade de Lei formal) e 
“anterioridade” (necessidade de que a Lei seja anterior ao fato criminoso) 

Ø Normas penais em branco não violam tal princípio 
Ø Lei penal não pode retroagir, sob pena de violação à anterioridade. EXCEÇÃO: poderá 

retroagir para beneficiar o réu. 
Ø Somente Lei formal pode criar condutas criminosas e cominar penas. OBS.: Medida Provisória 

pode descriminalizar condutas e tratar de temas favoráveis ao réu (há divergências, mas isto 
é o que prevalece no STF). 

 
Individualização da pena – Ocorre em três esferas: 

Ø Legislativa - Cominação de punições proporcionais à gravidade dos crimes, e com o 
estabelecimento de penas mínimas e máximas. 

Ø Judicial - Análise, pelo magistrado, das circunstâncias do crime, dos antecedentes do réu, etc. 
Ø Administrativa – Ocorre na fase de execução penal, oportunidade na qual serão analisadas 

questões como progressão de regime, livramento condicional e outras. 
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Intranscendência da pena – Ninguém pode ser processado e punido por fato criminoso praticado 
por outra pessoa. Isso não impede que os sucessores do condenado falecido sejam obrigados a 
reparar os danos civis causados pelo fato. 
OBS.: A multa não é “obrigação de reparar o dano”, pois não se destina à vítima. A multa é espécie 
de PENA, e não pode ser executada contra os sucessores. 
 
Limitação das penas (ou humanidade) – Determinadas espécies de sanção penal são vedadas. São 
elas: 

Ø Pena de morte. EXCEÇÃO: No caso de guerra declarada (crimes militares). 
Ø Pena de caráter perpétuo 
Ø Pena de trabalhos forçados 
Ø Pena de banimento 
Ø Penas cruéis 

OBS.: Trata-se de cláusula pétrea. 
 
Presunção de inocência (ou presunção de não culpabilidade) – Ninguém pode ser considerado 
culpado se ainda não há sentença penal condenatória transitada em julgado. 
Þ Uma regra probatória (regra de julgamento) - Deste princípio decorre que o ônus 
(obrigação) da prova cabe ao acusador (MP ou ofendido, conforme o caso).  
Þ Uma regra de tratamento - Deste princípio decorre, ainda, que o réu deve ser, a todo 
momento, tratado como inocente. 
Dimensão interna – O agente deve ser tratado, dentro do processo, como inocente.  
Dimensão externa – O agente deve ser tratado como inocente FORA do processo, ou seja, o fato de 
estar sendo processado não pode gerar reflexos negativos na vida do réu.  
 
OBS.: O STF decidiu, recentemente, que o cumprimento da pena pode se iniciar com a mera 
condenação em segunda instância por um órgão colegiado (TJ, TRF, etc.), relativizando o princípio 
da presunção de inocência (HC 126292/SP, rel. Min. Teori Zavascki, 17.2.2016). 
Desse princípio decorre que o ônus da prova cabe ao acusador. O réu é, desde o começo, inocente, 
até que o acusador prove sua culpa. 
Pontos importantes: 

Ø A existência de prisões provisórias (prisões decretadas no curso do processo) não ofende a 
presunção de inocência 

Ø Processos criminais em curso e inquéritos policiais em face do acusado NÃO podem ser 
considerados maus antecedentes (nem circunstâncias judiciais desfavoráveis) – Súmula 442 
do STJ 

Ø Não se exige sentença transitada em julgado (pelo novo crime) para que o condenado sofra 
regressão de regime (pela prática de novo crime) 

Ø Não se exige sentença transitada em julgado (pelo novo crime) para que haja revogação da 
suspensão condicional do processo. 
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OUTROS PRINCÍPIOS DO DIREITO PENAL 

 

Princípio da alteridade (ou lesividade) - O fato deve causar lesão a um bem jurídico de terceiro. 
Desse princípio decorre que o DIREITO PENAL NÃO PUNE A AUTOLESÃO.  

 

Princípio da ofensividade - Não basta que o fato seja formalmente típico. É necessário que este fato 
ofenda, de maneira grave, o bem jurídico pretensamente protegido pela norma penal.  

 

Princípio da Adequação social – Uma conduta, ainda quando tipificada em Lei como crime, quando 
não afrontar o sentimento social de Justiça, não seria crime (em sentido material). 

 

Princípio da Fragmentariedade do Direito Penal - Nem todos os fatos considerados ilícitos pelo 
Direito devam ser considerados como infração penal, mas somente aqueles que atentem contra 
bens jurídicos EXTREMAMENTE RELEVANTES. 

 

Princípio da Subsidiariedade do Direito Penal - O Direito Penal não deve ser usado a todo momento, 
mas apenas como uma ferramenta subsidiária, quando os demais ramos do Direito se mostrarem 
insuficientes. 

 

Princípio da Intervenção mínima (ou Ultima Ratio) - Decorre do caráter fragmentário e subsidiário 
do Direito Penal. A criminalização de condutas só deve ocorrer quando se caracterizar como meio 
absolutamente necessário à proteção de bens jurídicos ou à defesa de interesses cuja proteção, pelo 
Direito Penal, seja absolutamente indispensável à coexistência harmônica e pacífica da sociedade.  

 

Princípio do ne bis in idem – Ninguém pode ser punido duplamente pelo mesmo fato. Ninguém 
poderá, sequer, ser processado duas vezes pelo mesmo fato. Não se pode, ainda, utilizar o mesmo 
fato, condição ou circunstância duas vezes (como qualificadora e como agravante, por ex.). 

 

Princípio da proporcionalidade - As penas devem ser aplicadas de maneira proporcional à gravidade 
do fato. Além disso, as penas devem ser cominadas de forma a dar ao infrator uma sanção 
proporcional ao fato abstratamente previsto.  

 

Princípio da confiança - Todos possuem o direito de atuar acreditando que as demais pessoas irão 
agir de acordo com as normas que disciplinam a vida em sociedade. Ninguém pode ser punido por 
agir com essa expectativa. 
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Princípio da insignificância (ou da bagatela) - As condutas que não ofendam significativamente os 
bens jurídico-penais tutelados não podem ser consideradas crimes (em sentido material). A 
aplicação de tal princípio afasta a tipicidade MATERIAL da conduta.  

Quadro-resumo: 

 

 
 
 
 
 

PRINCÍPIO DA 
INSIGNIFICÂNCIA 

(Requisitos) 

Mínima ofensividade da 
conduta OBS.: Não cabe para: 

Ø Furto qualificado 
Ø Moeda falsa 
Ø Tráfico de drogas 
Ø Roubo (ou qualquer crime 

cometido com violência ou 
grave ameaça à pessoa)   

Ø Crimes contra a administração 
pública 

Ausência de 
periculosidade social da 

ação 

Reduzido grau de 
reprovabilidade da 

conduta 

Inexpressividade da lesão 
jurídica 

Importância do objeto 
material para a vítima* SOMENTE PARA O STJ 

 

Pontos importantes: 

 

Ø Descaminho – Cabe aplicação do princípio da insignificância. PATAMAR: R$ 20.000,00. 

 

Ø Reincidência – Há divergência jurisprudencial. STF: apenas a reincidência específica é capaz 
de afastar a aplicação do princípio da insignificância (há decisões em sentido contrário). 

 

CONCEITO E FONTES DO DIREITO PENAL 

 

Conceito - Ramo do Direito Público cuja função é selecionar os bens jurídicos mais importantes para 
a sociedade e buscar protege-los, por meio da criação de normas de conduta que, uma vez violadas, 
constituem crimes, sob ameaça de aplicação de uma pena. 
 
Fontes - são de duas ordens: material e formal. 
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Ø Materiais - São os órgãos encarregados de produzir o Direito Penal. No caso brasileiro, a 

União é o Ente responsável pela “criação” das normas de Direito Penal. 
Ø Formais - Também chamadas de cognitivas ou fontes de conhecimento, por sua vez, são os 

meios pelos quais o Direito Penal se exterioriza, ou seja, os meios pelos quais ele se apresenta 
ao mundo jurídico. Podem ser IMEDIATAS ou MEDIATAS. 

§ Imediatas - São aquelas que apresentam o Direito Penal de forma direta, 
sendo fruto dos órgãos responsáveis pela sua criação. No caso do Brasil, a 
única fonte formal imediata do Direito Penal é a LEI, Lei em sentido estrito. 
Obs.: MP pode tratar sobre matéria penal, desde que não seja mais 
gravosa (posição do STF). 

§ Mediatas - Também chamadas de secundárias, são aquelas que ajudam a 
formar o Direito Penal, de forma periférica, como os costumes, os atos 
administrativos e os princípios gerais do Direito. 

11.2 - LEI PENAL NO TEMPO 

REGRA – Princípio da atividade: lei é aplicada aos fatos praticados durante sua vigência. 
EXCEÇÃO: Extra-atividade da Lei penal benéfica. Duas formas:  

§ RETROATIVIDADE da Lei penal benéfica – Lei nova mais benéfica retroage, de forma que será 
aplicada aos fatos criminosos praticados antes de sua entrada em vigor. 

§ ULTRA-ATIVIDADE da Lei penal benéfica – Lei mais benéfica, quando revogada, continua a 
reger os fatos praticados durante sua vigência. 

 
Abolitio criminis – Lei nova passa a não mais considerar a conduta como criminosa 
(descriminalização da conduta). 
Continuidade típico-normativa - Em alguns casos, embora a lei nova revogue um determinado artigo 
que previa um tipo penal, a conduta pode continuar sendo considerada crime (não há abolitio 
criminis): 

§ Quando a Lei nova simultaneamente insere esse fato dentro de outro tipo penal.  
§ Quando, mesmo revogado o tipo penal, a conduta está prevista como crime em outro tipo 

penal. 
OBS.: Faz cessar a pena e os efeitos penais da condenação. 
 
Lei posterior que traz benefícios e prejuízos ao réu - Prevalece o entendimento de que não é 
possível combinar as duas Leis. Deve ser aplicada a Lei que, no todo, seja mais benéfica (teoria da 
ponderação unitária). 
 
Competência para a aplicação da Lei nova mais benéfica 

• Processo ainda em curso – Compete ao Juízo que está conduzindo o processo 
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• Processo já transitado em julgado – Compete ao Juízo da execução penal (enunciado 

nº 611 da súmula do STF) 
 
Leis excepcionais e temporárias - Continuam a reger os fatos praticados durante sua vigência, 
mesmo após expirado o prazo de vigência ou mesmo após o fim das circunstâncias que 
determinaram a edição da lei. 
OBS.: Se houver superveniência de lei abolitiva expressamente revogando a criminalização prevista 
na lei temporária ou excepcional, ela não mais produzirá efeitos. 
 
Tempo do crime – Considera-se praticado o delito no momento conduta (ação ou omissão), ainda 
que outro seja o momento do resultado (adoção da teoria da ATIVIDADE). 
 
Crimes continuados e permanentes – Consideram-se como sendo praticados enquanto não cessa a 
continuidade ou permanência. Consequência: se neste período (em que o crime está sendo 
praticado) sobrevier lei nova, mais grave, ela será aplicada (súmula 711 do STF). 
 

11.3 - LEI PENAL NO ESPAÇO 

REGRA – Aplica-se a lei brasileira ao crime cometido no território nacional (princípio da 
territorialidade mitigada ou temperada, pois há exceções). 
Território nacional - Espaço em que o Estado exerce sua soberania política. O território brasileiro 
compreende: 

• O Mar territorial; 
• O espaço aéreo (Teoria da absoluta soberania do país subjacente); 
• O subsolo 

Território nacional por extensão 
• Os navios e aeronaves públicos, onde quer que se encontrem 
• Os navios e aeronaves particulares, que se encontrem em alto-mar ou no espaço aéreo 

 
EXTRATERRITORIALIDADE – Aplicação da lei penal brasileira a um crime praticado fora do território 
nacional. 
Extraterritorialidade INCONDICIONADA - Aplica-se aos crimes cometidos: 

§ Contra a vida ou a liberdade do Presidente da República 
§ Contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de Território, de 

Município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação 
instituída pelo Poder Público 

§ Contra a administração pública, por quem está a seu serviço 
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§ De genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil 

 
OBS.: Estas hipóteses dispensam outras condições, bastando que tenha sido o crime cometido 
contra estes bens jurídicos.  
OBS.2: Será aplicada a lei brasileira ainda que o agente já tenha sido condenado ou absolvido no 
exterior. 
OBS.3: Caso tenha sido o agente condenado no exterior, a pena cumprida no exterior será abatida 
na pena a ser cumprida no Brasil (DETRAÇÃO PENAL). 
 
EXTRATERRITORIALIDADE CONDICIONADA - Aplica-se aos crimes: 

§ Que por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir 
§ Praticados por brasileiro 
§ Praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, 

quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados 
Condições: 

ü Entrar o agente no território nacional 
ü Ser o fato punível também no país em que foi praticado 
ü Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição 
ü Não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena 
ü Não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a 

punibilidade, segundo a lei mais favorável  
 
EXTRATERRITORIALIDADE HIPER-CONDICIONADA - ÚNICA HIPÓTESE: Crime cometido por 
estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. 
(hiper) Condições: 

Mesmas condições da extraterritorialidade condicionada 
+ 

Não ter sido pedida ou ter sido negada a extradição 
Haver requisição do MJ 

 
Lugar do crime - Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a conduta (ação ou 
omissão), bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado (adoção da teoria da 
UBIQUIDADE). 
 

11.4 - APLICAÇÃO DA LEI PENAL EM RELAÇÃO ÀS PESSOAS 

SUJEITO ATIVO 
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É a pessoa que, de alguma forma, participa do crime (como autor ou como partícipe). É a pessoa que 
pratica a infração penal. 
OBS.: Pessoa Jurídica pode ser sujeito ativo de crimes (atualmente, somente de crimes ambientais). 
Adotava-se a teoria da dupla imputação (necessidade de processar, concomitantemente, a pessoa 
física responsável pelo ato). STF e STJ abandonaram esta teoria. 
 
Imunidades – Regras específicas de (não) aplicação da lei penal a determinadas pessoas, em 
determinadas circunstâncias. 
 
Imunidades diplomáticas – Se baseiam no princípio da reciprocidade. Conferidas em razão do 
CARGO, não da pessoa. Previstas na Convenção de Viena, incorporada ao nosso ordenamento 
jurídico através do Decreto 56.435/65. Imunidade TOTAL aos Diplomatas, sendo estendida aos 
funcionários dos órgãos internacionais (quando em serviço) e aos seus familiares, bem como aos 
Chefes de Governo e Ministros das Relações Exteriores de outros países. Estão sujeitos à Jurisdição 
de seu país apenas. Irrenunciável. OBS.: Com relação aos cônsules a imunidade só é conferida aos 
atos praticados em razão do ofício. 
 
Imunidades parlamentares - Prerrogativas dos parlamentares, garantias conferidas para que 
possam desempenhar suas funções de forma livre. São irrenunciáveis. Duas espécies: 
Imunidade material - Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de 
suas opiniões, palavras e votos. Não é necessário que o parlamentar tenha proferido as palavras 
dentro do recinto (Congresso, Assembleia Legislativa, etc.), bastando que tenha relação com sua 
função. 
OBS.: A imunidade material dos vereadores só abrange os atos praticados na circunscrição do 
município. 
 
Imunidade formal - Não está relacionada à caracterização ou não de uma conduta como crime. Está 
relacionada a questões processuais. São duas espécies: 

§ Imunidade formal para a prisão – “Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso 
Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável”. Os autos da 
prisão devem ser remetidos dentro de 24h à A Casa respectiva (Senado ou Câmara), pelo voto 
da maioria de seus membros, deverá resolver sobre a prisão. OBS.: Tal imunidade não 
impede: (1) prisão em flagrante de crime inafiançável; (2) prisão decorrente de condenação 
definitiva. 

 
§ Imunidade formal para o processo – Possibilidade de a Casa respectiva (Senado ou Câmara) 

sustar o andamento de ação penal contra um de seus membros (Senadores ou deputados 
federais), relativa a crime praticado APÓS a diplomação. Tópicos importantes: 

§ Iniciativa de partido político com representação na Casa 
§ Voto da maioria absoluta dos membros 
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§ Caso o processo seja suspenso, suspende-se também a prescrição 

 
 As imunidades são aplicáveis aos parlamentares estaduais (Deputados estaduais).  
 Aos parlamentares municipais (vereadores) só se aplicam as imunidades materiais! 
 As imunidades não abrangem os suplentes. 

OBS.: Parlamentar afastado para exercer cargo de Ministro ou Secretário de Estado NÃO mantém 
as imunidades (INQ 725-RJ, rel. Ministra Ellen Gracie, 8.5.2002 – Informativo 267 do STF). 
 
SUJEITO PASSIVO 
É quem sofre a ofensa causada pela infração penal. Pode ser de duas espécies: 

§ Sujeito passivo mediato ou formal – É SEMPRE o Estado, pois a ele pertence o dever de 
manter a ordem pública e punir aqueles que cometem crimes.  

§ Sujeito passivo imediato ou material – É o titular do bem jurídico efetivamente lesado (Ex.: 
No furto, o dono da coisa furtada). 

OBS.: O Estado também pode ser sujeito passivo imediato (Ex.: crimes contra o patrimônio público). 
 
Tópicos importantes 

§ Pessoa jurídica pode ser sujeito passivo 
§ Mortos não podem ser sujeitos passivos (pois não são sujeitos de direitos) 
§ Animais não podem ser sujeitos passivos (pois não são sujeitos de direitos) 

OBS.: Crime ambiental (ex.: maus-tratos a animais): sujeito passivo é a coletividade. 
OBS.: Ninguém pode ser sujeito ativo e passivo do MESMO crime. Parte da Doutrina entende que 
isso é possível no crime de rixa, mas isso não é posição unânime 
 

11.5 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES DO CP 

Contagem de prazos – Inclui-se o dia do começo. As frações de dia (do dia do começo) são 
computadas como dia inteiro. Ex.: Começou a correr o prazo no dia 10.01.15 às 22h. O dia 10.01.15 
é contado como dia inteiro. 
Frações não computáveis de pena – As frações de dia (horas e minutos) são desprezadas 
(arredonda-se para baixo). Ex.: 15 dias e 12 horas viram 15 dias. Desprezam-se as frações monetárias 
na pena de multa (centavos). 
Aplicação subsidiária do CP – Regras gerais do CP se aplicam aos crimes regidos por Lei especial, 
naquilo que com elas não conflitar. 
 
EFICÁCIA DA SENTENÇA ESTRANGEIRA 
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A sentença estrangeira, para produzir efeitos no Brasil, precisa ser homologada. O regramento varia 
de acordo com o efeito pretendido: 

• Obrigação de reparar o dano (bem como restituições e outros efeitos civis) – Deve 
haver requerimento da parte interessada (em regra, a vítima ou seus sucessores). 

• Sujeitar o infrator à medida de segurança – Existir tratado de extradição entre o Brasil 
e o País em que foi proferida a sentença OU, caso não exista, deve haver requisição do 
Ministro da Justiça. 

 
Competência para homologação – STJ 
OBS.: Não há possibilidade de homologação da sentença penal estrangeira para fins de cumprimento 
de PENA. A aplicação de pena criminal é um ato de soberania do Estado. 
 
INTERPRETAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA LEI PENAL 
Interpretação da Lei penal 
Autêntica – É aquela realizada pelo próprio legislador (também é chamada de interpretação 
legislativa). 
Doutrinária – É a interpretação realizada pelos estudiosos do Direito. 
Judicial – É aquela efetuada pelos membros do Poder Judiciário, através das decisões que proferem 
nos processos que lhe são submetidos.  
Gramatical – Também é chamada de literal. É aquela que decorre da natural análise da lei. 
Lógica (ou teleológica) – É aquela que busca entender a vontade da lei. É uma das mais confiáveis e 
técnicas. 
Declaratória – Decorre da perfeita sintonia entre o que a lei diz e o que ela quis dizer.  
Extensiva – Trata-se de uma atividade na qual o intérprete estende o alcance do que diz a lei, em 
razão de sua vontade ser esta. 
Restritiva – Por outro lado, aqui o intérprete restringe o alcance do texto da lei, por ser essa a sua 
vontade  
Analógica – Como o nome diz, decorre da analogia, que é o mesmo que comparação. Assim, essa 
interpretação irá existir somente naqueles casos em que a lei estabeleça uma fórmula casuística (um 
exemplo) e criminalize outras situações idênticas (fórmula genérica). 
 
Integração da Lei penal 
Analogia - A analogia não é uma técnica de interpretação da Lei Penal. Trata-se de uma técnica 
integrativa, ou seja, aqui se busca suprir a falta de uma lei. Não confundir analogia com 
interpretação analógica! Na analogia, por não haver norma que regulamente o caso, o aplicador do 
Direito se vale de uma outra norma, parecida, de forma a aplicá-la ao caso concreto, a fim de que 
este não fique sem solução. 
Não se admite a analogia prejudicial ao réu (analogia in malam partem). 
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CONFLITO APARENTE DE NORMAS PENAIS 
Especialidade - O princípio da especialidade deve ser utilizado quando há conflito aparente entre 
duas normas, sendo que uma delas, denominada “norma especial”, possui todos os elementos da 
outra (norma geral), acrescida de alguns caracteres especializantes. 
OBS.: Não tem relevância o fato de a norma especial prever uma pena mais branda que a norma 
geral (ex.: infanticídio, que é norma especial em relação ao homicídio, e possui pena bem mais 
branda). 

 
Subsidiariedade - Aqui não há uma relação de “gênero e espécie”, como ocorre na especialidade. 
Aqui, a relação entre as normas aparentemente em conflito é de “subsidiariedade”, ou seja, uma é 
mais abrangente que a outra. A norma subsidiária, portanto, atua como uma espécie de “soldado 
de reserva”, ou seja, fica lá, esperando para ser aplicada quando nenhuma outra norma mais grave 
(primária) for aplicável. A subsidiariedade pode ser: 

Þ Expressa – A norma penal subsidiária já informa que sua aplicação só será cabível se não 
for prevista norma mais grave para o fato.  

Þ Tácita – Aqui a norma penal não é expressamente subsidiária, mas seu caráter 
subsidiário poderá ser aferido no caso concreto.  

 
Consunção (absorção) - Pode ocorrer em algumas hipóteses: 

Þ Crime progressivo – O agente, querendo praticar determinado crime, necessariamente 
tem que praticar um crime menos grave.  

Þ Progressão criminosa – Aqui o agente altera seu dolo, ou seja, durante a empreitada 
criminosa o agente altera sua intenção.  

Þ Antefato impunível (antefactum impunível) – Aqui o agente pratica fatos que estão na 
mesma linha causal do crime principal, mas responde apenas pelo crime principal, pois 
se considera que estes fatos anteriores são impuníveis.  

Þ Pós-fato impunível (postfactum impunível) – Aqui o agente pratica fatos que, 
isoladamente considerados, são considerados criminosos. Todavia, por serem 
considerados como desdobramento natural ou exaurimento do crime praticado, não 
são puníveis.  

 
Alternatividade - Seria aplicável nas hipóteses em que uma mesma norma penal descreve diversas 
condutas que são criminalizadas, sendo que a prática de qualquer uma delas já consuma o delito 
(não é necessário praticar todas), mas a prática de mais de uma das condutas, no mesmo contexto 
fático, não configura mais de um crime (chamados de “tipos mistos alternativos”). 
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11.6 - INFRAÇÃO PENAL 

Conceito - A conduta, em regra praticada por pessoa humana, que ofende um bem jurídico 
penalmente tutelado, para a qual a lei estabelece uma pena, seja ela de reclusão, detenção, prisão 
simples ou multa. 
Espécies 

§ Crime - Infração penal a que a lei comina pena de reclusão ou de detenção, isoladamente, 
alternativa ou cumulativamente com a pena de multa (conceito formal de crime). 

§ Contravenção - Infração penal a que a lei comina, isoladamente, pena de prisão simples ou 
de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente. 

OBS.: Crime (conceito analítico) – adoção da teoria tripartida: fato típico, ilicitude e culpabilidade. 
 
Principais diferenças entre crime e contravenção: 

CRIMES CONTRAVENÇÕES 

Admitem tentativa (art. 14, II). 
Não se admite punição de contravenção na modalidade 
tentada. Ou se pratica a contravenção consumada ou se trata 
de um indiferente penal 

Se cometido crime, tanto no 
Brasil quanto no estrangeiro, e 
vier o agente a cometer 
contravenção, haverá 
reincidência. 

A prática de contravenção no exterior não gera efeitos 
penais, inclusive para fins de reincidência. Só há efeitos 
penais em relação à contravenção praticada no Brasil! 

Tempo máximo de 
cumprimento de pena: 30 anos. Tempo máximo de cumprimento de pena: 05 anos. 

Aplicam-se as hipóteses de 
extraterritorialidade 

Não se aplicam as hipóteses de extraterritorialidade do art. 
7° do Código Penal. 

 

11.7 - FATO TÍPICO E ILICITUDE 

O Crime pode ser entendido sob três aspectos: Material, formal (legal) e analítico: 
• Formal (legal) – Crime é a conduta prevista em Lei como crime. No Brasil, mais 

especificamente, é toda infração penal a que a lei comina pena de reclusão ou detenção 
• Material – Crime é a conduta que afeta, de maneira significativa (mediante lesão ou 

exposição a perigo), um bem jurídico relevante de terceira pessoa. 
• Analítico – Adoção da teoria tripartida. Crime é composto por fato típico, ilicitude e 

culpabilidade. 
 



 
 

 

 
 

Resumos - Reta Final MPU (Analista) 
www.estrategiaconcursos.com.br 

 376 
512 

Resumo - Reta Final MPU (Analista) 
Material Gratuito 

 
FATO TÍPICO E SEUS ELEMENTOS 
O fato típico também se divide em elementos, são eles: 

• Conduta humana (alguns entendem possível a conduta de pessoa jurídica) – Adoção 
da teoria FINALISTA: conduta humana é a ação ou omissão voluntária dirigida a uma 
determinada finalidade. 

• Resultado naturalístico – É a modificação do mundo real provocada pela conduta do 
agente. Apenas nos crimes materiais se exige um resultado naturalístico. Nos crimes 
formais e de mera conduta não há essa exigência. Além do resultado naturalístico (que 
nem sempre estará presente), há também o resultado jurídico (ou normativo), que é a 
lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Esse resultado sempre estará 
presente. 

• Nexo de causalidade – Nexo entre a conduta do agente e o resultado. Adoção, pelo CP, 
da teoria da equivalência dos antecedentes (considera-se causa do crime toda conduta 
sem a qual o resultado não teria ocorrido). Utilização do elemento subjetivo (dolo ou 
culpa) como filtro, para evirar a “regressão infinita”. Adoção, subsidiariamente, da 
teoria da causalidade adequada, na hipótese de superveniência de causa relativamente 
independente que produz, por si só, o resultado. OBS.: Teoria da imputação objetiva 
não foi expressamente adotada pelo CP, mas há decisões jurisprudenciais aplicando a 
Teoria. 

• Tipicidade – É a adequação da conduta do agente à conduta descrita pela norma penal 
incriminadora (tipicidade formal). A tipicidade material é o desdobramento do conceito 
material de crime: só haverá tipicidade material quando houver lesão (ou exposição a 
perigo) significativa a bem jurídico relevante de terceiro (afasta-se a tipicidade material, 
por exemplo, quando se reconhece o princípio da insignificância). OBS.: Adequação 
típica mediata: Nem sempre a conduta praticada pelo agente se amolda perfeitamente 
ao tipo penal (adequação imediata). Às vezes é necessário que se proceda à conjugação 
de outro dispositivo da Lei Penal para se chegar à conclusão de que um fato é típico 
(adequação mediata). Ex.: homicídio tentado (art. 121 + art. 14, II do CP). 

 
CRIME DOLOSO E CRIME CULPOSO 
Crime doloso 
 
Dolo direto de primeiro grau - composto pela consciência de que a conduta pode lesar um bem 
jurídico + a vontade de violar (pela lesão ou exposição a perigo) este bem jurídico. 
Dolo direto de segundo grau - também chamado de “dolo de consequências necessárias”. O agente 
não quer o resultado, mas sabe que o resultado é um efeito colateral NECESSÁRIO, e pratica a 
conduta assim mesmo, sabendo que o resultado (não querido) ocorrerá fatalmente. 
Dolo eventual - consiste na consciência de que a conduta pode gerar um resultado criminoso + a 
assunção desse risco, mesmo diante da probabilidade de algo dar errado. Trata-se de hipótese na 
qual o agente não tem vontade de produzir o resultado criminoso, mas, analisando as circunstâncias, 
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sabe que este resultado pode ocorrer e não se importa, age da mesma maneira. OBS.: diferença em 
relação ao dolo direto de segundo grau: aqui o resultado não querido é POSSÍVEL OU PROVÁVEL; no 
dolo direto de segundo grau o resultado não querido é CERTO (consequência necessária). 
 
O dolo pode ser, ainda: 

• Dolo genérico – É, basicamente, a vontade de praticar a conduta descrita no tipo penal, 
sem nenhuma outra finalidade. 

• Dolo específico, ou especial fim de agir – Em contraposição ao dolo genérico, nesse 
caso o agente não quer somente praticar a conduta típica, mas o faz por alguma razão 
especial, com alguma finalidade específica.  

• Dolo geral, por erro sucessivo, ou aberratio causae – Ocorre quando o agente, 
acreditando ter alcançado seu objetivo, pratica nova conduta, com finalidade diversa, 
mas depois se constata que esta última foi a que efetivamente causou o resultado. 
Trata-se de erro na relação de causalidade, pois embora o agente tenha conseguido 
alcançar a finalidade proposta, somente o alcançou através de outro meio, que não 
tinha direcionado para isso.  

• Dolo antecedente, atual e subsequente – O dolo antecedente é o que se dá antes do 
início da execução da conduta. O dolo atual é o que está presente enquanto o agente 
se mantém exercendo a conduta, e o dolo subsequente ocorre quando o agente, 
embora tendo iniciado a conduta com uma finalidade lícita, altera seu ânimo, passando 
a agir de forma ilícita.	

 
Crime culposo 
No crime culposo a conduta do agente é destinada a um determinado fim (que pode ser lícito ou 
não), mas pela violação a um dever de cuidado, o agente acaba por lesar um bem jurídico de 
terceiro, cometendo crime culposo. Pode se dar por: 

• Negligência – O agente deixa de tomar todas as cautelas necessárias para que sua 
conduta não venha a lesar o bem jurídico de terceiro.  

• Imprudência – É o caso do afoito, daquele que pratica atos temerários, que não se 
coadunam com a prudência que se deve ter na vida em sociedade.  

• Imperícia – Decorre do desconhecimento de uma regra técnica profissional para a 
prática da conduta.  
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O crime culposo é composto de: 

• Uma conduta voluntária 
• A violação a um dever objetivo de cuidado 
• Um resultado naturalístico involuntário – O resultado produzido não foi querido pelo 

agente (salvo na culpa imprópria). 
• Nexo causal 
• Tipicidade – Adoção da excepcionalidade do crime culposo. Só haverá punição a título de 

culpa se houver expressa previsão legal nesse sentido. 

• Previsibilidade objetiva - O resultado ocorrido deve ser previsível mediante um 
esforço intelectual razoável. É chamada previsibilidade do “homem médio”.  

 
Modalidades de culpa 

• Culpa consciente e inconsciente – Na culpa consciente, o agente prevê o resultado 
como possível, mas acredita que este não irá ocorrer (previsibilidade SUBJETIVA). Na 
culpa inconsciente, o agente não prevê que o resultado possa ocorrer (há apenas 
previsibilidade OBJETIVA, não subjetiva). 

• Culpa própria e culpa imprópria – A culpa própria é aquela na qual o agente NÃO 
QUER O RESULTADO criminoso. É a culpa propriamente dita. Pode ser consciente, 
quando o agente prevê o resultado como possível, ou inconsciente, quando não há 
essa previsão. Na culpa imprópria, o agente quer o resultado, mas, por erro 
inescusável, acredita que o está fazendo amparado por uma causa excludente da 
ilicitude ou da culpabilidade. A culpa, portanto, não está na execução da conduta, mas 
no momento de escolher praticar a conduta. 

CONDUTA

Ação ou Omissão

Elemento subjetivo

Dolo

Direito

1º Grau

2º Grau

Indireto

Eventual

Alternativo

Culpa

Imprudência

Negligência

Imperícia
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OBS.: crime preterdoloso (ou preterintencional): O crime preterdoloso ocorre quando o agente, 
com vontade de praticar determinado crime (dolo), acaba por praticar crime mais grave, não com 
dolo, mas por culpa. 
 
CRIME CONSUMADO, TENTADO E IMPOSSÍVEL 
Crime consumado – ocorre quando todos os elementos da definição legal da conduta criminosa 
estão presentes. 
Crime tentado – há crime tentado quando o resultado não ocorre por circunstâncias alheias à 
vontade do agente. Adoção da teoria objetiva da punibilidade da tentativa: como regra, o agente 
responde pela pena do crime consumado, diminuída de um a dois terços. EXCEÇÃO: (1) crimes em 
que a mera tentativa de alcançar o resultado já consuma o delito. Ex: art. 352 do CP (Evasão 
mediante violência contra a pessoa); (2) outras exceções legais. 
Crime impossível (tentativa inidônea ou crime oco) – o resultado não ocorre por ser absolutamente 
impossível sua ocorrência, em razão: (1) da absoluta impropriedade do objeto; ou (2) da absoluta 
ineficácia do meio. Adoção da teoria objetiva da punibilidade da tentativa inidônea: a conduta do 
agente não é punível. 
Desistência voluntária - Na desistência voluntária o agente, por ato voluntário, desiste de dar 
sequência aos atos executórios, mesmo podendo fazê-lo. FÓRMULA DE FRANK: (1) Na tentativa – O 
agente quer, mas não pode prosseguir; (2) Na desistência voluntária – O agente pode, mas não quer 
prosseguir. Se o resultado não ocorre, o agente não responde pela tentativa, mas apenas pelos atos 
efetivamente praticados. 
Arrependimento eficaz - Aqui o agente já praticou todos os atos executórios que queria e podia, 
mas após isto, se arrepende do ato e adota medidas que acabam por impedir a consumação do 
resultado. Se o resultado não ocorre, o agente não responde pela tentativa, mas apenas pelos atos 
efetivamente praticados. 
Arrependimento posterior - Não exclui o crime, pois este já se consumou. Ocorre quando o agente 
repara o dano provocado ou restitui a coisa. Consequência: diminuição de pena, de um a dois 
terços. Só cabe: 

• Nos crimes em que não há violência ou grave ameaça à pessoa; 
• Se a reparação do dano ou restituição da coisa é anterior ao recebimento da denúncia ou 

queixa. 
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ILICITUDE (ANTIJURIDICIDADE) 
É a condição de contrariedade da conduta perante o Direito. Em regra, toda conduta típica é ilícita. 
Não o será, porém, se houver uma causa de exclusão da ilicitude. São elas: 
• Genéricas – São aquelas que se aplicam a todo e qualquer crime. Estão previstas na parte geral 

do Código Penal, em seu art. 23; 
• Específicas – São aquelas que são próprias de determinados crimes, não se aplicando a outros.  

 

 
CAUSAS GENÉRICAS DE EXCLUSÃO DA ILICITUDE 
 
ESTADO DE NECESSIDADE 

TENTATIVA Início da 
execução

Resultado não ocorre por 
circunstâncias alheias à vontade do 

agente

DESISTÊNCIA 
VOLUNTÁRIA

Início da 
execução

Agente voluntariamente
desiste de prosseguir na 

execução
Resultado 
não ocorre

ARREPENDIMENTO 
EFICAZ

Início da 
execução

Término 
da 

execução

Próprio agente se 
arrepende e atua para 

impedir o resultado

Resultado 
não ocorre

EXCLUDENTES DE 
ILICITUDE

Genéricas

Legítima defesa

Estado de 
necessidade

Estrito cumprimento 
do dever legal

Exercício regular de 
direito

Consentimento do 
ofendido

Específicas
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Conceito – “Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, 
que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo 
sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se”. 
Se bem sacrificado era de valor maior que o bem protegido – Não há justificação. A conduta é ilícita. 
O agente, contudo, tem a pena diminuída de um a dois terços. 
Requisitos 

• Não ter sido criada voluntariamente pelo agente (ou seja, se foi ele mesmo quem deu 
causa, não poderá sacrificar o direito de um terceiro a pretexto de salvar o seu).  

• Perigo atual – O perigo deve estar ocorrendo. A lei não permite o estado de necessidade 
diante de um perigo futuro, ainda que iminente. 

• A situação de perigo deve estar expondo à lesão um bem jurídico do próprio agente ou 
de um terceiro. 

• O agente não pode ter o dever jurídico de impedir o resultado. 
• Bem jurídico sacrificado deve ser de valor igual ou inferior ao bem protegido - Se o 

bem sacrificado era de valor maior que o bem protegido, não há justificação. A conduta 
é ilícita. O agente, contudo, tem a pena diminuída de um a dois terços. 

• Atitude necessária – O agente deve agir nos estritos limites do necessário. Caso se 
exceda, responderá pelo excesso (culposo ou doloso). 

Espécies: 
• Agressivo – Quando para salvar seu bem jurídico o agente sacrifica bem jurídico de um 

terceiro que não provocou a situação de perigo. 
• Defensivo – Quando o agente sacrifica um bem jurídico de quem ocasionou a situação 

de perigo. 
• Real – Quando a situação de perigo efetivamente existe. 
• Putativo – Quando a situação de perigo não existe de fato, apenas na imaginação do 

agente. 
  
LEGÍTIMA DEFESA 
Conceito – “Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, 
repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”. 
Requisitos: 

• Agressão Injusta – Assim, se a agressão é justa, não há legítima defesa.  
• Atual ou iminente – A agressão deve estar acontecendo ou prestes a acontecer. 
• Contra direito próprio ou alheio – A agressão injusta pode estar acontecendo ou prestes 

a acontecer contra direito do próprio agente ou de um terceiro. 
• Reação proporcional – O agente deve repelir a agressão injusta, valendo-se dos meios 

necessários, mas sem se exceder. Caso se exceda, responderá pelo excesso (culposo ou 
doloso). 
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OBS.: Na legítima defesa, diferentemente do que ocorre no estado de necessidade, o agredido (que 
age em legítima defesa) não é obrigado a fugir do agressor, ainda que possa. 
Espécies de legítima defesa: 

• Agressiva – Quando o agente pratica um fato previsto como infração penal.  
• Defensiva – O agente se limita a se defender, não atacando nenhum bem jurídico do 

agressor. 
• Própria – Quando o agente defende seu próprio bem jurídico. 
• De terceiro – Quando defende bem jurídico pertencente a outra pessoa. 
• Real – Quando a agressão a iminência dela acontece, de fato, no mundo real. 
• Putativa – Quando o agente pensa que está sendo agredido ou que esta agressão irá 

ocorrer, mas, na verdade, trata-se de fruto da sua imaginação. 
Tópicos importantes: 

• Não cabe legítima defesa real em face de legítima defesa real. 
• Cabe legítima defesa real em face de legítima defesa putativa. 
• Cabe legítima defesa sucessiva 
• Sempre caberá legítima defesa em face de conduta que esteja acobertada apenas por causa 

de exclusão da culpabilidade  
• NUNCA haverá possibilidade de legítima defesa real em face de qualquer causa de exclusão 

da ilicitude real. 
 
ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL 
Conceito – Ocorre quando o agente pratica fato típico, mas o faz em cumprimento a um dever 
previsto em lei. 
Observações importantes: 

• Se um terceiro colabora com aquele que age no estrito cumprimento do dever legal, a ele 
também se estende essa causa de exclusão da ilicitude (há comunicabilidade). 

• O particular também pode agir no estrito cumprimento do dever legal. 
 
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO 
Conceito – Ocorre quando o agente pratica fato típico, mas o faz no exercício de um direito seu. 
Dessa forma, quem age no legítimo exercício de um direito seu, não poderá estar cometendo crime, 
pois a ordem jurídica deve ser harmônica. Ex.: Lutador de vale-tudo que agride o oponente. 
Excesso punível – Da mesma forma que nas demais hipóteses, o agente responderá pelo excesso 
(culposo ou doloso). O excesso, aqui, irá se verificar sempre que o agente ultrapassar os limites do 
direito que possui (não estará mais no exercício REGULAR de direito).  
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11.8 - CULPABILIDADE 

CONCEITO - Juízo de reprovabilidade acerca da conduta do agente, considerando-se suas 
circunstâncias pessoais. 

TEORIAS 

TEORIAS ACERCA DA CULPABILIDADE 

PSICOLÓGICA Imputabilidade (pressuposto) + dolo ou culpa 

PSICOLÓGICO-
NORMATIVA 

Imputabilidade + exigibilidade de conduta diversa + culpa + dolo 
natural (consciência e vontade) + dolo normativo (consciência da 
ilicitude) 

EXTREMADA Imputabilidade + exigibilidade de conduta diversa + dolo normativo 
(POTENCIAL consciência da ilicitude)8 

LIMITADA Mesmos elementos da teoria extremada + 
divergência quanto ao tratamento das 
descriminantes putativas decorrentes de 
erro sobre pressupostos fáticos (entende 
que devem ser tratadas como erro de tipo, 
e não erro de proibição). 

ADOTADA PELO CP 

                                                   
8 O dolo natural (a mera vontade e consciência de praticar a conduta definida como crime) migra, portanto, para o fato típico, como elemento 
integrante da conduta. 

EXCLUDENTES DE 
ILICITUDE -

RESUMO 
ESQUEMATIZADO

Genéricas

Legais

Estado de 
necessidade

Salvar o bem (valor 
igual ou superior) de 
perigo atual que não 

provocou por sua 
vontade nem podia de 

outro modo evitar

Legítima defesa
Repelir injusta 

agressão, atual ou 
iminente, de forma 

moderada e proporcional

Estrito 
cumprimento 
do dever legal

Pratica o fato porque é 
seu dever

Exercício 
regular de 

direito
Pratica o fato porque é 

um direito seu

Supralegal Consentimento 
do ofendido

A vítima concorda com 
a prática do fato típico

Específicas



 
 

 

 
 

Resumos - Reta Final MPU (Analista) 
www.estrategiaconcursos.com.br 

 384 
512 

Resumo - Reta Final MPU (Analista) 
Material Gratuito 

 
 

 
 

 

ELEMENTOS 

IMPUTABILIDADE - Capacidade mental de entender o caráter ilícito da conduta e de comportar-se 
conforme o Direito. 
Critérios para aferição da imputabilidade: 
 

CRITÉRIOS PARA AFERIÇÃO DA IMPUTABILIDADE 

BIOLÓGIO Basta a existência de uma característica biológica (doença 
mental ou determinada idade) para que o agente seja 
inimputável. 
OBS.: Adotado pelo CP em relação à inimputabilidade por 
menoridade penal. 

PSICOLÓGICO Só se pode aferir a imputabilidade (ou não), na análise do caso 
concreto (se o agente tinha discernimento). 

BIOPSICOLÓGICO Conjuga a presença de um elemento biológico (doença mental 
ou idade) com a necessidade de se avaliar se o agente, no caso 
concreto, tinha discernimento. 
OBS.: Adotado pelo CP em relação à inimputabilidade por 
doença mental e embriaguez decorrente de caso fortuito ou 
força maior. 

CULPABILIDADE

Imputabilidade penal

Potencial consciência 
da ilicitude

Exigibilidade de 
conduta diversa
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OBS.: Em qualquer caso, a inimputabilidade é aferida no momento do fato criminoso. 

 
Causas de inimputabilidade penal (exclusão da imputabilidade) 
Menoridade penal – São inimputáveis os menores de 18 anos (critério biológico) 
Doença mental e Desenvolvimento mental incompleto ou retardado – Requisitos: 

• Que o agente possua a doença (critério biológico) 
• Que o agente seja inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato OU 

inteiramente incapaz de determinar-se conforme este entendimento (critério 
psicológico) 

Obs.: Se, em decorrência da doença, o agente tinha discernimento PARCIAL (semi-imputabilidade), 
NÃO É ISENTO DE PENA (não afasta a imputabilidade). Neste caso, há redução de pena (um a dois 
terços). 
 
Embriaguez – Requisitos: 

• Que o agente esteja completamente embriagado (critério biológico) 
• Que se trate de embriagues decorrente de caso fortuito ou força maior 
• Que o agente seja inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato OU 

inteiramente incapaz de determinar-se conforme este entendimento (critério 
psicológico) 

Obs.: Se, em decorrência da embriaguez, o agente tinha discernimento PARCIAL (semi-
imputabilidade), NÃO É ISENTO DE PENA (não afasta a imputabilidade). Neste caso, há redução de 
pena (um a dois terços). 
 
Esquema: 
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POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE - Possibilidade de o agente, de acordo com suas 
características, conhecer o caráter ilícito do fato. Quando o agente atua acreditando que sua 
conduta não é penalmente ilícita, comete erro de proibição.  
 
EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA - Não basta que o agente seja imputável e que tenha 
potencial conhecimento da ilicitude do fato, é necessário, ainda, que o agente pudesse agir de outro 
modo. Não havendo tal elemento, afastada está a culpabilidade. Exemplos: 

§ Coação MORAL irresistível – Ocorre quando uma pessoa coage outra a praticar determinado 
crime, sob a ameaça de lhe fazer algum mal grave. Obs.: A coação FÍSICA irresistível NÃO 
EXCLUI A CULPABILIDADE. A coação FÍSICA irresistível EXCLUI O FATO TÍPICO, por ausência 
de vontade (ausência de conduta). 

§ Obediência hierárquica – É o ato cometido por alguém em cumprimento a uma ordem não 
manifestamente ilegal proferida por um superior hierárquico. Obs.: prevalece que só se aplica 
aos funcionários públicos. 

 

IMPUTABILIDADE 
PENAL

Menoridade penal Sempre Exclui a 
imputabilidade

Sujeito às normas do 
E.C.A.

Paixão e emoção Não excluem

Doença mental ou 
desenvolvimento 

mental incompleto ou 
retardado

Interiramente incapaz Exclui a 
imputabilidade

Parcialmente incapaz Semi-imputável

Redução de pena (de 
um a dois terços).

Juiz pode substituir 
por medida de 
segurança, se 

necessário.

Embriaguez

Dolosa Não exclui

Culposa Não exclui

Acidental

Completa Exclui a 
imputabilidade

Parcial
Causa de diminuição 

de pena (de um a dois 
terços)

Preordenada Não exclui É agravante
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11.9 - ERRO 

ERRO DE TIPO ESSENCIAL – O agente pratica um fato considerado típico, mas o faz por ter incidido 
em erro sobre algum de seus elementos. É a representação errônea da realidade. O erro de tipo 
pode ser: 

§ Escusável – Quando o agente não poderia conhecer, de fato, a presença do elemento do tipo. 
Qualquer pessoa, nas mesmas condições, cometeria o mesmo erro. 

§ Inescusável – Ocorre quando o agente incorre em erro sobre elemento essencial do tipo, mas 
poderia, mediante um esforço mental razoável, não ter agido desta forma. 

 
OBS.: Erro de tipo permissivo - O erro de “tipo permissivo” é o erro sobre os pressupostos objetivos 
de uma causa de justificação (excludente de ilicitude). 
 
ERRO DE TIPO ACIDENTAL - O erro de tipo acidental nada mais é que um erro na execução do fato 
criminoso ou um desvio no nexo causal da conduta com o resultado. Pode ser: 
 
Erro sobre a pessoa (error in persona) - Aqui o agente pratica o ato contra pessoa diversa da pessoa 
visada, por confundi-la com a pessoa que deveria ser o alvo do delito. Não existe falha na execução, 
mas na escolha da vítima. CONSEQUÊNCIA - O agente responde como se tivesse praticado o crime 
CONTRA A PESSOA VISADA (teoria da equivalência). 
 
Erro sobre o nexo causal - O agente alcança o resultado efetivamente pretendido, mas em razão de 
um nexo causal diferente daquele que o agente planejou. Pode ser de duas espécies: 

§ Erro sobre o nexo causal em sentido estrito - Com um só ato, provoca o resultado pretendido 
(mas com nexo causal diferente). 

§ Dolo geral ou aberratio causae – Também chamado de DOLO GERAL OU SUCESSIVO. Ocorre 
quando o agente, acreditando já ter ocorrido o resultado pretendido, pratica outro ato, mas 
ao final verifica que este último foi o que provocou o resultado. CONSEQUÊNCIA: Responde 
por apenas um crime (há posições em contrário), pelo crime originalmente previsto (TEORIA 
UNITÁRIA ou princípio unitário). Responde, ainda, de acordo com o nexo causal 
efetivamente ocorrido. 

 
Erro na execução (aberratio ictus) - Aqui o agente atinge pessoa diversa daquela que fora visada, 
não por confundi-la, mas por ERRAR NA HORA DE EXECUTAR O DELITO. Pode ser de duas espécies: 

§ Erro sobre a execução com unidade simples (Aberratio ictus de resultado único ou em 
sentido estrito) - O agente atinge somente a pessoa diversa daquela visada. 

§ Erro sobre a execução com unidade complexa (Aberratio ictus de resultado duplo ou em 
sentido amplo) - O agente atinge a vítima não visada, mas atinge também a vítima 
originalmente pretendida. Nesse caso, responde pelos dois crimes, em CONCURSO FORMAL. 
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Erro sobre o crime ou resultado diverso do pretendido (aberratio delicti ou aberratio criminis) - 
Aqui o agente pretendia cometer um crime, mas, por acidente ou erro na execução, acaba 
cometendo outro. Aqui há uma relação de pessoa x coisa (ou coisa x pessoa). Pode ser de duas 
espécies: 

§ Com unidade simples - O agente atinge apenas o resultado NÃO PRETENDIDO. O agente 
responde apenas por um delito, da seguinte forma: 

Ø Pessoa visada, coisa atingida – Responde pelo dolo em relação à pessoa (tentativa de 
homicídio ou lesões corporais). 

Ø Coisa visada, pessoa atingida – Responde apenas pelo resultado ocorrido em relação 
à pessoa. 

 
§ Com unidade complexa - O agente atinge tanto o alvo (coisa ou pessoa) quanto a coisa (ou 

pessoa) não pretendida. Responderá por AMBOS OS CRIMES, em CONCURSO FORMAL. 
 
Erro sobre o objeto (error in objecto) - Aqui o agente incide em erro sobre a COISA visada, sobre o 
objeto material do delito. Prevalece que não há qualquer relevância para fins de afastamento do do 
dolo ou da culpa, bem como não se afasta a culpabilidade. CONSEQUÊNCIA: A doutrina majoritária 
(há divergência) sustenta que o agente deve responder pela conduta efetivamente praticada 
(independentemente da coisa visada). 
 
ERRO DETERMINADO POR TERCEIRO - No erro determinado (ou provocado) por terceiro o agente 
erra porque alguém o induz a isso. Só responde pelo delito aquele que provoca o erro (modalidade 
de autoria mediata). 
 
ERRO DE PROIBIÇÃO - Quando o agente age acreditando que sua conduta não é ilícita, comete ERRO 
DE PROIBIÇÃO (art. 21 do CP). O erro de proibição pode ser: 

§ Escusável – Qualquer pessoa, nas mesmas condições, cometeria o mesmo erro. Afasta a 
culpabilidade (agente fica isento de pena). 

§ Inescusável – O erro não é tão perdoável, pois era possível, mediante algum esforço, 
entender que se tratava de conduta penalmente ilícita. Não afasta a culpabilidade. Há 
diminuição de pena de um sexto a um terço.  

 
OBS.: Erro de proibição indireto - ocorre quando o agente atua acreditando que existe uma causa 
de justificação que o ampare. Diferença entre erro de proibição indireto e erro de tipo permissivo: 

§ Erro de tipo permissivo – O agente atua acreditando que, no caso concreto, estão presentes 
os requisitos fáticos que caracterizam a causa de justificação e, portanto, sua conduta seria 
justa.  

§ Erro de proibição indireto – O agente atua acreditando que existe, EM ABSTRATO, alguma 
descriminante (causa de justificação) que autorize sua conduta. Trata-se de erro sobre a 
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existência e/ou limites de uma causa de justificação em abstrato. Erro, portanto, sobre o 
ordenamento jurídico (erro normativo). 

 

11.10 - CONCURSO DE PESSOAS 

Conceito - Colaboração de dois ou mais agentes para a prática de uma infração penal. 
Teoria adotada pelo CP – Teoria monista temperada (ou mitigada): todos aqueles que participam 
da conduta delituosa respondem pelo mesmo crime, mas cada um na medida de sua culpabilidade. 
Há exceções à teoria monista (Ex.: aborto praticado por terceiro, com consentimento da gestante. 
A gestante responde pelo crime do art. 126 e o terceiro pelo crime do art. 124). 
Espécies: 

§ EVENTUAL – O tipo penal não exige que o fato seja praticado por mais de uma pessoa. 
§ NECESSÁRIO – O tipo penal exige que a conduta seja praticada por mais de uma pessoa. 

Divide-se em: a) condutas paralelas (crimes de conduta unilateral): Aqui os agentes 
praticam condutas dirigidas à obtenção da mesma finalidade criminosa (associação 
criminosa, art. 288 do CPP); b) condutas convergentes (crimes de conduta bilateral ou de 
encontro): Nesta modalidade os agentes praticam condutas que se encontram e produzem, 
juntas, o resultado pretendido (ex. Bigamia); c) condutas contrapostas: Neste caso os 
agentes praticam condutas uns contra os outros (ex. Crime de rixa) 

Requisitos 
§ Pluralidade de agentes - É necessário que tenhamos mais de uma pessoa a colaborar para 

o ato criminoso.  
§ Relevância causal da colaboração – A participação do agente deve ser relevante para a 

produção do resultado, de forma que a colaboração que em nada contribui para o resultado 
é um indiferente penal. 

§ Vínculo subjetivo (ou liame subjetivo) – É necessário que a colaboração dos agentes tenha 
sido ajustada entre eles, ou pelo menos tenha havido adesão de um à conduta do outro. 
Trata-se do princípio da convergência.  

§ Unidade de crime (ou contravenção) para todos os agentes (identidade de infração 
penal) – As condutas dos agentes, portanto, devem constituir algo juridicamente unitário. 

§ Existência de fato punível – Trata-se do princípio da exterioridade. Assim, é necessário que 
o fato praticado pelos agentes seja punível, o que de um modo geral exige pelo menos que este 
fato represente uma tentativa de crime, ou crime tentado. 

 
Modalidades 

Coautoria – Adoção do conceito restritivo de autor (teoria restritiva), por meio da teoria objetivo-
formal: autor é aquele que pratica a conduta descrita no núcleo do tipo penal. Todos os demais são 
partícipes. 
OBS.: Autoria mediata: situação na qual alguém (autor mediato) se vale de outra pessoa como 
instrumento (autor imediato) para a prática de um delito. Pode ocorrer quando: 

§ O autor imediato age sem dolo (erro provocado por terceiro) 
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§ O autor imediato age sem culpabilidade (Ex.: coação moral irresistível) 

 
Tópicos importantes: 

§ Pode haver autoria mediata nos crimes próprios - Desde que o autor MEDIATO reúna as 
condições especiais exigidas pelo tipo penal. 

§ Não há possibilidade de autoria mediata nos crimes de mão própria – Impossibilidade de se 
executar o delito por interposta pessoa 

§ AUTORIA POR DETERMINAÇÃO – Pune-se aquele que, embora não sendo autor nem 
partícipe, exerce sobre a conduta domínio EQUIPARADO à figura da autoria. 

 
Teoria do domínio do fato – Deve ser aplicada para as hipóteses de autoria mediata. Para esta teoria, 
o autor seria aquele que tem poder de decisão sobre a empreitada criminosa. Pode se dar por: 

§ Domínio da ação - O agente realiza diretamente a conduta prevista no tipo penal 
§ Domínio da vontade - O agente não realiza a conduta diretamente, mas é o "senhor 

do crime", controlando a vontade do executor, que é um mero instrumento do delito 
(hipótese de autoria mediata). 

§ Domínio funcional do fato - O agente desempenha uma função essencial e 
indispensável ao sucesso da empreitada criminosa, que é dividida entre os comparsas, 
cabendo a cada um uma parcela significativa, essencial e imprescindível. 

 
Tópicos importantes 

§ Não se admite coautoria nos crimes de mão própria 
§ Doutrina ligeiramente majoritária entende ser cabível coautoria em crimes culposos 
§ Não existe coautoria entre autor mediato e autor imediato 
§ Há possibilidade de coautoria entre dois autores mediatos 

 
PARTICIPAÇÃO 
Espécies 

• Moral – O agente não ajuda materialmente na prática do crime, mas instiga ou induz 
alguém a praticar o crime. 

• Material – A participação material é aquela na qual o partícipe presta auxílio ao autor, 
seja fornecendo objeto para a prática do crime, seja fornecendo auxílio para a fuga, 
etc.  

 
Punibilidade do partícipe – Adoção da teoria da acessoriedade: Como a conduta do partícipe é 
considerada acessória em relação à conduta do autor (que é principal), o partícipe deve responder 
pela conduta principal (na medida de sua culpabilidade). 
OBS.: A Doutrina majoritária defende que foi adotada a teoria da acessoriedade limitada, exigindo-
se que o fato seja típico e ilícito para que o partícipe responda pelo crime.  
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Participação de menor importância - redução da pena de 1/6 a 1/3 
Participação inócua - Não é punível 
Participação em crime culposo – Controvertido. STJ entende que não cabe participação em crime 
culposo. Doutrina se divide: parte entende que cabe participação culposa em crime culposo, outra 
parte entende que não cabe participação nenhuma (nem culposa nem dolosa) em crime culposo. 
UNANIMIDADE: não cabe participação dolosa em crime culposo. 
 
COMUNICABILIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS 

§ As circunstâncias e condições de caráter pessoal não se comunicam 
§ As circunstâncias de caráter real, ou objetivas, se comunicam 
§ As elementares sempre se comunicam, sejam objetivas ou subjetivas 

 
COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA 
Também chamada de “participação em crime menos grave” ou “desvio subjetivo de conduta”, 
ocorre quando ambos os agentes decidem praticar determinado crime, mas durante a execução, um 
deles decide praticar outro crime, mais grave. CONSEQUÊNCIA: agente responde pelo crime menos 
grave (que quis praticar). A pena, contudo, poderá ser aumentada até a metade, caso tenha sido 
previsível a ocorrência do resultado mais grave. 
 
“Multidão delinquente” ou “multidão criminosa - Aqueles atos em que inúmeras (incontáveis, uma 
multidão) pessoas praticam o mesmo delito. 

11.11 - CONCURSO DE CRIMES 

O concurso de crimes pode ser de três espécies: concurso formal, concurso material e crime 
continuado. 
Há, também, três sistemas de aplicação da pena: 

• Sistema do cúmulo material – É aplicada a pena correspondente ao somatório das 
penas relativas a cada um dos crimes cometidos isoladamente. 

• Sistema da exasperação – Aplica-se ao agente somente a pena da infração penal mais 
grave, acrescida de determinado percentual.  

• Sistema da absorção – Aplica-se somente a pena da infração penal mais grave, dentre 
todas as praticadas, sem que haja qualquer aumento. 

 
CONCURSO MATERIAL 
Conceito – Aqui o agente pratica duas ou mais condutas e produz dois ou mais resultados. 
Espécies: 
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§ Homogêneo - Quando todos os crimes praticados são idênticos 
§ Heterogêneo - Quando os crimes praticados são diferentes 

Sistema de aplicação da pena 
Aplica-se o sistema do CÚMULO MATERIAL. 
 
CONCURSO FORMAL 
Conceito – Aqui o agente pratica uma só conduta e produz dois ou mais resultados. 
Espécies: 

§ Homogêneo - Quando todos os crimes praticados são idênticos 
§ Heterogêneo - Quando os crimes praticados são diferentes 
§ Perfeito (próprio) – Aqui o agente pratica uma única conduta e acaba por produzir dois 

resultados, embora não pretendesse realizar ambos, ou seja, não há desígnios 
autônomos (intenção de, com uma única conduta, praticar dolosamente mais de um 
crime).  

§ Imperfeito (impróprio) – Aqui o agente se vale de uma única conduta para, 
dolosamente, produzir mais de um crime.  

Sistema de aplicação da pena 
REGRA – Sistema da exasperação: pena do crime mais grave, aumentada (exasperada) de 1/6 até a 
metade 
Como definir a quantidade de aumento? De acordo com a quantidade de crimes praticados 
EXCEÇÕES 

§ Concurso formal impróprio (imperfeito) – Neste caso, aplica-se o sistema do cúmulo material 
§ Cúmulo material benéfico – Ocorre quando o sistema da exasperação se mostra prejudicial 

ao réu 
 
CRIME CONTINUADO 
Conceito – Hipótese na qual o agente pratica diversas condutas, praticando dois ou mais crimes, que 
por determinadas condições são considerados pela Lei (por uma ficção jurídica) como crime único. 
OBS.: Em relação à prescrição não há ficção jurídica, de maneira que as condutas serão consideradas 
autonomamente (a prescrição incidirá sobre cada crime individualmente). 
Requisitos: 

§ Pluralidade de condutas 
§ Pluralidade de crimes da mesma espécie 
§ Condições semelhantes de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhanças 

 
v O que seriam crimes da mesma espécie? A corrente que prevalece, inclusive no STJ, é a de 
que crimes da mesma espécie são aqueles tipificados pelo mesmo dispositivo legal, na forma 
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simples, privilegiada ou qualificada, consumados ou tentados. Além disso, devem tutelar o mesmo 
bem jurídico. 
Conexão entre as condutas delitivas 

§ Conexão temporal - Exige que os crimes tenham sido cometidos na mesma época. 
JURISPRUDÊNCIA: como regra, os crimes não podem ter sido cometidos em um lapso 
temporal superior a 30 dias.  

§ Conexão espacial – Os crimes devem ser cometidos no mesmo local. JURISPRUDÊNCIA: os 
crimes devem ter sido cometidos na mesma cidade, ou, no máximo, na mesma região 
metropolitana. 

§ Conexão modal – Os crimes devem ter sido praticados da mesma maneira, com o mesmo 
modus operandi, seja pelo modo de execução, pela utilização de comparsas, etc. 

§ Conexão ocasional - Não possui previsão expressa na Lei, mas parte da Doutrina a entende 
como a necessidade de que os primeiros crimes tenham proporcionado uma ocasião que 
gerou a prática dos crimes subsequentes. 

 
Espécies e sistemas de aplicação da pena 
Em todos se aplica o sistema da exasperação, da seguinte forma: 

§ Crime continuado simples – Todos os crimes possuem a mesma pena. Nesse caso, aplica-se 
a pena de apenas um deles, acrescida de 1/6 a 2/3 

§ Crime continuado qualificado - As penas dos delitos praticados são diferentes, de modo que 
se aplica a pena do mais grave deles, aumentada de 1/6 a 2/3 

§ Crime continuado específico – Ocorre nos crimes dolosos cometidos com violência ou grave 
ameaça à pessoa, sendo as vítimas diferentes. O Juiz poderá aplicar a pena de um deles (ou a 
mais grave, se diversas), aumentada até o triplo. 

OBS.: Aqui também se aplica a regra do “concurso material benéfico”, ou seja, se o sistema da 
exasperação se mostrar mais gravoso, deverá ser aplicado o sistema do cúmulo material. 
 

CONCURSO DE CRIMES 

CONCURSO 
MATERIAL 

Pluralidade de 
condutas e de  
crimes 

CÚMULO 
MATERIAL 
(somatório das 
penas) 

 

CONCURSO 
FORMAL 
PRÓPRIO 

Unidade de conduta 
e pluralidade de 
crimes 

Sistema da 
EXASPERAÇÃO, de 
1/6 até a metade 

OBS.: Aplica-se o sistema 
do cúmulo material 
benéfico se a exasperação 
for mais prejudicial ao 
acusado. 
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CONCURSO 
FORMAL 

IMPRÓPRIO 

Unidade de conduta 
e pluralidade de 
crimes – HÁ 
DESÍGNIOS 
AUTÔNOMOS 

CÚMULO 
MATERIAL 
(somatório das 
penas) 

 

CRIME 
CONTINUADO 

SIMPLES 

§ Pluralidade 
de crimes da 
mesma espécie (e 
que protejam o 
mesmo bem 
jurídico 
§ Conexão 
entre os delitos 
§ Penas são as 
mesmas 

Sistema da 
EXASPERAÇÃO: 
pena de um deles + 
acréscimo de 1/6 a 
2/3 

 

CRIME 
CONTINUADO 
QUALIFICADO 

§ Pluralidade 
de crimes da 
mesma espécie (e 
que protejam o 
mesmo bem 
jurídico 
§ Conexão 
entre os delitos 
§ Penas dos 
delitos são 
diversas 

Sistema da 
EXASPERAÇÃO: 
pena do mais grave 
+ acréscimo de 1/6 
a 2/3 

OBS.: Aplica-se o sistema 
do cúmulo material 
benéfico se a exasperação 
for mais prejudicial ao 
acusado. 

CRIME 
CONTINUADO 

ESPECÍFICO 

§ Pluralidade 
de crimes da 
mesma espécie (e 
que protejam o 
mesmo bem 
jurídico 
§ Conexão 
entre os delitos 
§ Crimes 
necessariamente 
dolosos, 
praticados contra 
vítimas diferentes, 
mediante 

Sistema da 
EXASPERAÇÃO, de 
1/6 até o triplo 

OBS.: Aplica-se o sistema 
do cúmulo material 
benéfico se a exasperação 
for mais prejudicial ao 
acusado. 
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violência ou grave 
ameaça à pessoa 

 
Crime continuado e conflito de leis penais no tempo - Se durante a execução do crime continuado 
sobrevir lei nova, mais gravosa ao réu, esta última será aplicada, pois se considera que o crime 
continuado está sendo praticado enquanto não cessa a continuidade delitiva (súmula 711 do STF). 
Crime continuado e prescrição - Por haver mera ficção jurídica apenas para fins de aplicação da 
pena, a prescrição é calculada em relação a cada crime isoladamente. 
Crime continuado e pena de multa – Divergência. Doutrina majoritária entende que as penas de 
multa são aplicadas distinta e isoladamente (cumulativamente), conforme prevê o CP. 
Jurisprudência majoritária (STJ inclusive) e doutrina minoritária sustentam que não se aplica o 
cúmulo material em relação à pena de multa. 

11.12 - CRIMES CONTRA A PESSOA 

CRIMES CONTRA A VIDA 
Bem jurídico tutelado – Sempre a vida humana, intrauterina (aborto) ou extrauterina (demais crimes 
contra a vida). 
Elemento subjetivo – Todos são puníveis na forma dolosa. Na forma culposa só há previsão de 
punição para o homicídio (não há aborto culposo, infanticídio culposo, etc.). 
Pena – Todos são punidos com RECLUSÃO, à exceção dos crimes de: 

• Homicídio CULPOSO 
• Infanticídio 
• Aborto provocado pela gestante ou consentimento para realização de aborto 

Estes delitos são punidos com DETENÇÃO. 
 
Tentativa – Todos admitem tentativa, EXCETO o homicídio culposo. 
Perdão judicial – Só é previsto para o homicídio CULPOSO. 
Sujeito ativo – Todos são crimes comuns, podendo ser praticados por qualquer pessoa, EXCETO: 

• Infanticídio – só a mãe, logo após o parto e sob a influência do estado puerperal pode praticar 
o crime 

• Aborto praticado pela gestante – Só a gestante pode cometer o crime (é considerado, ainda, 
crime de mão própria) 

Em qualquer caso, porém, aquele que concorre para o delito (coautor ou partícipe) irá responder 
pelo crime, desde que tenha conhecimento da situação de seu comparsa. 
 
Ação penal – Todos os crimes contra a vida são de ação penal pública incondicionada. 
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Tópicos importantes 

 Homicídio como crime hediondo – Somente o homicídio simples, quando praticado em 
atividade típica de grupo de extermínio, e o homicídio qualificado (em qualquer caso). 

 Homicídio qualificado-privilegiado NÃO é hediondo. 
 Homicídio qualificado pela paga ou promessa de recompensa – A torpeza decorrente do 

homicídio mercenário não se estende automaticamente ao mandante (STJ, informativo 575). 
Todavia, em algumas decisões mais recentes, o próprio STJ tem entendido tratar-se de 
elementar do tipo qualificado, aplicando-se também ao mandante. Há, portanto, divergência 
jurisprudencial. 
 

 Motivo fútil = ausência de motivo? Doutrina diverge, mas prevalece que sim. STJ entende que 
NÃO. 

 
 Feminicídio – Só ocorre quando o agente pratica o homicídio contra mulher nas seguintes 

circunstâncias (“razões de sexo feminino”): 
• Contexto de violência doméstica e familiar; ou 
• Menosprezo ou discriminação à condição de mulher. 

 
 E se houver mais de uma circunstância qualificadora (meio cruel motivo torpe, por exemplo)? 

Uma delas qualifica o crime, e a outra (ou outras) é considerada como agravante genérica (se 
houver previsão) ou circunstância judicial desfavorável (art. 59 do CP), caso não seja prevista 
como agravante. 

 
 Consumação no crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio – Tem MUITO 

controvertido. Prevalece que: 
ü A vítima morre – Crime consumado (pena de 02 a 06 anos de reclusão) 
ü Vítima não morre, mas sofre lesões graves – Crime consumado (pena de 01 a 03 anos) 
ü Vítima não morre nem sofre lesões graves – INDIFERENTE PENAL 

 
LESÕES CORPORAIS 
Bem jurídico – A integridade física da pessoa. 
Sujeitos - A lesão corporal é um crime que pode ser praticado por qualquer sujeito ativo, também 
podendo ser qualquer pessoa o sujeito passivo. Em alguns casos, no entanto, somente pode ser 
sujeito passivo a mulher grávida (art. 129, §§1°, IV e 2°, V). 
Pena – Sempre a de DETENÇÃO, EXCETO para os crimes de lesão corporal qualificada pelo resultado 
(lesões graves ou morte). 
Espécies - A lesão corporal pode ser classificada como: 

§ Simples (caput) 
§ Qualificada (§§ 1°, 2° e 3°) – Ocorrência de lesão grave ou morte 
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§ Privilegiada (§§ 4° e 5°) - Por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio 

de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima – Redução de pena 
de um sexto a um terço. 

§ Culposa (§ 6°) 
 
Lesão corporal qualificada pelo resultado 

LESÕES CORPORAIS GRAVES 

RESULTADO PENA 

LESÕES GRAVES (Doutrina) 
§ Incapacidade para as ocupações habituais, 

por mais de trinta dias 
§ Perigo de vida 
§ Debilidade permanente de membro, sentido 

ou função 
§ Aceleração de parto 
 

PENA – 01 a 05 anos de 
reclusão 

LESÕES GRAVÍSSIMAS (Doutrina) 
§ Incapacidade permanente para o trabalho 
§ Enfermidade incurável 
§ Perda ou inutilização do membro, sentido ou 

função 
§ Deformidade permanente 
§ Aborto 

PENA – 02 a 08 anos de 
reclusão 

MORTE (culposa) 
PENA – 04 a 12 anos de 
reclusão 

 
Tópicos importantes sobre o crime de lesão corporal 
Lesão corporal culposa tem sempre a mesma pena (detenção de dois meses a 01 ano) – Não há 
agravação pelo resultado! 
Ação penal – A ação penal é pública incondicionada, EXCETO, no caso de lesões corporais leves e 
culposas. Neste caso, será condicionada à representação. 
OBS.: Em se tratando de lesões corporais praticadas em contexto de violência doméstica e familiar 
contra a mulher, a ação penal será sempre pública incondicionada. 
Perdão judicial – Admite-se para a lesão corporal culposa. 
 
PERICLITAÇÃO DA VIDA E SAÚDE 
Tópicos importantes 
Concurso de agentes no crime de omissão de socorro – Tema controvertido: 
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§ Parte entende que NÃO HÁ POSSIBILIDADE DE COAUTORIA OU PARTICIPAÇÃO (Concurso de 

agentes), pois TODAS AS PESSOAS PRATICAM O NÚCLEO DO TIPO, DE MANEIRA AUTÔNOMA. 
§ Outra parte da Doutrina entende que é possível tanto a coautoria quanto a participação, 

quando, por exemplo, duas pessoas combinam de não socorrer a vítima, de forma que 
poderia haver concurso de pessoas, na modalidade de coautoria, mas é minoritário. 

§ A Doutrina ligeiramente majoritária entende que é possível PARTICIPAÇÃO, mas NÃO 
COAUTORIA. 

Omissão de socorro em situação de acidente de trânsito – Duas situações distintas: 
§ O agente está envolvido no acidente - É regulada pelo CTB.  
§ O agente não está envolvido no acidente – Se apenas presenciou a situação na qual havia 

pessoa que necessitava de ajuda por ter se envolvido em acidente de trânsito, responde pelo 
art. 135 do CP. 

 
Omissão de socorro à pessoa idosa - É crime específico previsto no Estatuto do Idoso. 
Condicionamento de atendimento médico-hospitalar emergencial - Modalidade “especial” de 
omissão de socorro, trazida pela Lei 12.653/12. 
Ação penal – Todos são crimes de ação penal pública incondicionada, EXCETO o crime de perigo de 
contágio de doença VENÉREA, que é crime de ação penal CONDICIONADA à representação.  
 
RIXA 
Sujeitos - A Doutrina exige que haja três ou mais pessoas se agredindo mutuamente. 
Elemento subjetivo - Dolo de participar da rixa, EXCETO se nela entrar para separar os brigões. Não 
há previsão de modalidade culposa. 
Forma qualificada - Caso sobrevenha a ALGUMA PESSOA (que participa ou não da rixa), lesão grave 
ou morte. Nesse caso, a pena será de seis meses a dois anos. 
Todos respondem pela rixa qualificada? Prevalece que sim, exceto se entrou na rixa após o 
resultado (morte ou lesões corporais). 
E se o agente que deu causa à lesão ou morte for perfeitamente identificável? DIVERGÊNCIA 
DOUTRINÁRIA. Prevalece que deverá responder por este delito (lesão grave ou morte) em concurso 
com a rixa SIMPLES. Os demais respondem pela rixa qualificada. Há quem entenda que todo mundo 
responde pela rixa qualificada, apenas. 
Ação penal – Pública incondicionada. 
 
CRIMES CONTRA A HONRA 
Bem jurídico tutelado – Honra objetiva (calúnia e difamação) e honra subjetiva (injúria). 
 
Calúnia 
Conceito - Imputação falsa, a alguma pessoa, de fato definido como crime 
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Execução - Pode ser realizada mediante gestos, insinuações (calúnia reflexa) 
Sujeito passivo – Qualquer pessoa. É punível a calúnia contra os mortos (os familiares serão os 
sujeitos passivos). Inimputável pode ser caluniado. 
Consumação - O crime se consuma com a divulgação da calúnia a um terceiro. Crime formal, não se 
exige que a honra seja efetivamente atingida. 
Exceção da verdade – Admite-se, EXCETO: 

ü No caso de crime de ação penal privada, se não houve ainda sentença irrecorrível 
ü No caso de a calúnia se dirigir ao Presidente da República ou chefe de governo 

estrangeiro 
ü No caso de crime de ação penal pública, CASO O CALUNIADO JÁ TENHA SIDO 

ABSOLVIDO POR SENTENÇA PENAL TRANSITADA EM JULGADO 
 
Difamação 
Conceito - Imputação, a alguma pessoa, de fato ofensivo à sua reputação 
Execução - Pode ser realizada mediante gestos, insinuações. 
Sujeito passivo – Qualquer pessoa. Não se pune a difamação contra os mortos. 
Consumação - O crime se consuma quando um terceiro toma conhecimento da difamação. 
Exceção da verdade – SÓ É ADMITIDA SE O OFENDIDO É FUNCIONÁRIO PÚBLICO e a difamação se 
refere ao exercício das funções. 
 
Injúria 
Conceito – Ofensa dirigida a alguma pessoa (violação à honra subjetiva). Aqui não se trata de um 
FATO, mas da emissão de um conceito depreciativo sobre o ofendido (piranha, fedorento, safado, 
etc.). 
Execução - Pode ser realizada mediante gestos, insinuações (calúnia reflexa) 
Sujeito passivo – Qualquer pessoa.  
Consumação - O crime se consuma quando a VÍTIMA toma conhecimento da injúria. 
Exceção da verdade – Nunca é admitida. 
Perdão judicial – Cabível quando: 

§ O ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria 
§ Há retorsão imediata, que consista em outra injúria 

 
Injúria real – Há contato físico (ex.: tapa no rosto, de forma ultrajante, com intenção de ofender). 
Injúria qualificada - Utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a 
condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência 
 
Tópicos importantes sobre os crimes contra a honra 
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 Se o crime for cometido contra o Presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, 

contra funcionário público (no exercício da função), na presença de várias pessoas ou por 
meio que facilite a divulgação ou, ainda, contra pessoa maior de 60 anos ou deficiente (salvo 
no caso da injúria), a pena do agente é aumentada em 1/3. 

 Se o crime for cometido mediante paga ou promessa de recompensa, a pena é aplicada em 
DOBRO. 

 A injúria ou difamação não é punível se realizada em juízo, pela parte ou seu procurador (com 
a finalidade de defender seu direito), se decorre de mera crítica literária, artística ou científica 
(salvo se inequívoca intenção de injuriar), ou se realizada pelo funcionário público na 
avaliação e emissão de conceito acerca de informação que preste no exercício da função. 
Entretanto, quem dá publicidade à primeira e terceira hipótese, responde pelo crime. 

 Retratação – Cabível na calúnia e na difamação (não na injúria!). Deve ser realizada até a 
sentença. 

 ATENÇÃO! Em relação à retratação, a Lei 13.188/15 incluiu o parágrafo único no art. 143 do 
CP, estabelecendo que, nos casos em que tenha sido praticada a calúnia ou a difamação pelos 
meios de comunicação, a retratação deverá se dar, se assim desejar o ofendido, pelos 
mesmos meios em que foi praticada a ofensa. 

 
Ação penal 

AÇÃO PENAL NOS CRIMES CONTRA A HONRA 

REGRA Privada 

INJÚRIA REAL com violência real Pública (condicionada ou incondicionada, a 
depender das lesões) 

Crime cometido contra o Presidente 
da república ou Chefe de Governo 
estrangeiro 

Pública condicionada à requisição do MJ 

Crime cometido contra funcionário 
público em razão das funções 

Legitimidade concorrente (súmula 714 do STF) 
entre: 
§ MP (mediante ação penal pública condicionada 

à representação) 
§ Ofendido (mediante queixa) 

Injúria qualificada Pública condicionada à representação 

11.13 - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO 

FURTO 
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Bem jurídico – Tutela-se não só a propriedade, qualquer forma de dominação sobre a coisa 
(propriedade, posse e detenção legítimas). 
Coisa alheia móvel - O conceito de “móvel” aqui é “tudo aquilo que pode ser movido de um lugar 
para outro sem perda de suas características ou funcionalidades”. OBS.: Cadáver pode ser objeto de 
furto, desde que pertença a alguém. OBS.2: Equipara-se a coisa móvel a ENERGIA ELÉTRICA ou 
qualquer outra energia que possua valor econômico. 
Elemento subjetivo – Dolo, com a intenção de se apoderar da coisa (animus rem sibi habendi). Não 
se pune na forma culposa. OBS.: Furto de uso não é crime (subtrair só para usar a coisa, já com a 
intenção de devolver). 
Consumação – Teoria da amotio: furto se consuma quando o agente tem a posse sobre a coisa, ainda 
que por um breve espaço de tempo e ainda que não tenha a “posse e mansa e pacífica” sobre a 
coisa. 
OBS.: A existência de sistema de vigilância ou monitoramento eletrônico caracteriza crime 
impossível? Não. O STF e o STJ possuem entendimento pacífico no sentido de que, neste caso, há 
possibilidade de consumação do furto, logo, não há que se falar em crime impossível. O STJ, 
inclusive, editou o enunciado de súmula nº 567 nesse sentido. 
 
Repouso noturno – Se o crime for praticado durante o repouso noturno, a pena é aumentada em 
1/3. Disposições importantes sobre o repouso noturno: 

• Aplica-se tanto ao furto simples quanto ao furto qualificado 
• Aplica-se ainda que se trate de casa desabitada ou estabelecimento comercial 

Furto privilegiado – O Juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1/3 a 
2/3 ou aplicar somente a pena de multa, desde que: 

• O réu seja primário 
• Seja de pequeno valor a coisa furtada 

 
 É possível a aplicação do privilégio ao furto qualificado? Sim, desde que (súmula 511 do STJ): 

• Estejam presentes os requisitos que autorizam o reconhecimento do privilégio 
• A qualificadora seja de ordem objetiva 

Furto qualificado – Existem várias hipóteses que qualificam o furto. São elas: 
§ Destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa – Aquela conduta do agente 

que destrói ou rompe um obstáculo colocado de forma a impedir o furto. Se a violência for 
exercida contra o próprio bem furtado, não há a qualificadora. 

§ Abuso de confiança, fraude, escalada ou destreza – No abuso de confiança o agente se 
aproveita da confiança nele depositada, de forma que o proprietário não exerce vigilância 
sobre o bem, por confiar no infrator. Na fraude o infrator emprega algum artifício para 
enganar o agente e furtá-lo. Na escalada o agente realiza um esforço fora do comum para 
superar uma barreira física (ex.: Saltar um muro ALTO). A superação da barreira pode se dar 
de qualquer forma, não apenas pelo alto (ex.: Escavação de um túnel subterrâneo), desde 
que não ocorra a destruição da barreira (Neste caso, teríamos a qualificadora do rompimento 
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de obstáculo). Na destreza o agente se vale de alguma habilidade peculiar (ex.: Batedor de 
carteira, que furta com extrema destreza, sem ser percebido). Se a vítima percebe a ação, o 
agente responde por tentativa de furto simples, e não por tentativa de furto qualificado, pois 
o agente não agiu com destreza alguma. 

§ Chave falsa – O conceito de “chave falsa” abrange: a) A cópia da chave verdadeira, mas 
obtida sem autorização do dono; b) uma chave diversa da verdadeira, mas alterada com a 
finalidade de abrir a fechadura; c) Qualquer objeto capaz de abrir uma fechadura sem 
provocar sua destruição (pode ser um grampo de cabelo, por exemplo). 

§ Concurso de pessoas – Nessa hipótese o crime será qualificado se praticado por duas ou mais 
pessoas em concurso de agentes. Em caso de associação criminosa - Todos respondem pelo 
furto qualificado pelo concurso de pessoas + associação criminosa em concurso MATERIAL 
(STJ). 

§ Furto de veículo automotor (§ 5°) que venha A SER TRANSPORTADO PARA OUTRO ESTADO 
OU PARA O EXTERIOR – Se o veículo não chegar a ser levado para outro estado ou país, 
embora essa tenha sido a intenção, não há furto qualificado tentado, mas furto simples 
consumado, pois a subtração se consumou (Pena é diversa das demais formas qualificadas: 
03 a 08 anos). 

§ Furto de semovente domesticável de produção – Forma qualificada de furto. 
§ Se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum (Incluída 

pela Lei 13.154/18) - Pena: 04 a 10 anos de reclusão e multa. 
§ Se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, 

possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego (Incluída pela Lei 13.154/18) - Pena: 04 
a 10 anos de reclusão e multa. 

 
Tópicos importantes sobre o crime de furto 

• “É inadmissível aplicar, no furto qualificado, pelo concurso de agentes, a majorante do roubo” 
(Súmula 442 do STJ) 

• Furto de folha de cheque em branco – Há divergência doutrinária e jurisprudencial a respeito. 
Entretanto, prevalece no STJ o entendimento de que a mera subtração da folha de cheque, 
em branco, não caracteriza furto, por possuir valor insignificante. 

• Furto de coisas perdidas, abandonadas e que nunca tiveram dono – a) Furto de coisas 
perdidas (res desperdicta) – Incabível, pois o agente, neste caso, pratica o crime de 
apropriação de coisa achada, prevista no art. 169, § único do CP; b) Furto de coisas 
abandonadas e que nunca tiveram dono (res derelicta e res nullius, respectivamente) – 
Incabível, pois o agente, ao se apossar da coisa, torna-se seu dono, já que a coisa não 
pertence a ninguém. 

 
ROUBO 
Roubo próprio – O agente pratica a violência ou grave ameaça PARA subtrair a coisa. 
Roubo impróprio – O agente pratica a violência ou grave ameaça DEPOIS de subtrair a coisa, como 
forma de assegurar o sucesso do crime. 
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Roubo com violência imprópria – O agente, sem violência ou grave ameaça, reduz a vítima à 
condição de impossibilidade de defesa (ex.: coloca uma droga em sua bebida). 

 Roubo de uso é crime? Controvertido, mas prevalece que o agente responde pelo roubo. 
Doutrina minoritária sustenta que responde apenas por constrangimento ilegal (mais a pena relativa 
às lesões corporais que causar, se for o caso). 
Consumação - Quando o agente passa a ter o poder sobre a coisa (ainda que por um breve espaço 
de tempo e ainda que não seja posse mansa e pacífica – teoria da amotio), após ter praticado a 
violência ou grave ameaça. OBS.: No roubo impróprio o crime se consuma quando o agente, após 
subtrair a coisa, emprega a violência ou grave ameaça. OBS.: A inexistência de valores em poder da 
vítima não configura crime impossível (mera impropriedade RELATIVA do objeto). 
Tentativa – Cabível, em todas as formas (Doutrina minoritária, contudo, sustenta que não cabe no 
roubo impróprio). 
 
Majorantes do §2º do art. 157 do CP – A pena do crime de roubo será aumentada de um terço até 
a metade em determinadas situações: 

v Se há o concurso de duas ou mais pessoas 
OBS.: Se houver associação criminosa – Todos respondem por roubo majorado e por 
associação criminosa. 
 

v Se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância 
v Se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou 

para o exterior 
v Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade 
v No caso de a subtração ser de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou 

isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. 
 
Majorantes do §2º-A do art. 157 do CP (incluído pela Lei 13.654/18) – Aumento de pena de 2/3: 

v Emprego de arma de fogo (em substituição à majorante do emprego de arma, que foi 
revogada) 

 Exige-se o uso efetivo da arma (utilização ou porte ostensivo) 
 Uso de arma de fogo de brinquedo não autoria a aplicação da majorante 
 Perícia – Deve ser realizada, como regra, mas nada impede que a prova do fato 

se dê por outros meios 
 

v Roubo com destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de 
artefato análogo que cause perigo comum. 

 
Roubo qualificado pelo resultado 
Lesão corporal grave – Pena de 07 a 18 anos de reclusão e multa. 
Morte (latrocínio) – Pena de 20 a 30 anos de reclusão e multa. 
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Tópicos importantes sobre o latrocínio 

§ Caracterização - Ocorrerá sempre que o agente, VISANDO A SUBTRAÇÃO DA COISA, praticar 
a conduta (empregando violência) e ocorrer (dolosa ou culposamente) a morte de alguém. 
Caso o agente deseje a morte da pessoa, e, somente após realizar a conduta homicida, resolva 
furtar seus bens, estaremos diante de um HOMICÍDIO em concurso com FURTO. 

 
OBS.: E se o agente mata o próprio comparsa (para ficar com todo o dinheiro, por exemplo)? Neste 
caso, temos roubo em concurso material com homicídio, e não latrocínio. 
OBS.: E se o agente atira para acertar a vítima, mas acaba atingindo o comparsa? Temos erro na 
execução (aberratio ictus), e o agente responde como se tivesse atingido a vítima. Logo, temos 
latrocínio. 
 

§ Consumação - Em resumo, o entendimento acerca da consumação do latrocínio é o seguinte: 
§ SUBTRAÇÃO CONSUMADA + MORTE CONSUMADA = Latrocínio consumado 
§ SUBTRAÇÃO TENTADA + MORTE TENTADA = Latrocínio tentado 
§ SUBTRAÇÃO TENTADA + MORTE CONSUAMDA = Latrocínio consumado (súmula 610 do 

STF) 
§ SUBTRAÇÃO CONSUMADA + MORTE TENTADA = Latrocínio tentado (STJ) 

 
EXTORSÃO 
Caracterização - O constrangimento (violência ou grave ameaça) é mero “meio” para a obtenção da 
vantagem indevida. O verbo é “constranger”, que é sinônimo de forçar, obrigar alguém a fazer o que 
não deseja. Não se confunde com o delito de roubo, pois naquele o agente se vale da violência ou 
grave ameaça para subtrair o bem da vítima. Neste o agente se vale destes meios para fazer com 
que a vítima entregue a coisa, ou seja, deve haver a colaboração da vítima, sem a qual a vantagem 
não poderia ser obtida. 
 
Elemento subjetivo – Exige-se o dolo de obter a vantagem indevida. Não se pune na forma culposa. 
Casos especiais: 

 Vantagem devida – Teremos crime de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do 
CP). 

 Vantagem sexual – Teremos estupro. 
 Vantagem meramente moral, sem valor econômico – Constrangimento ilegal (art. 146 do 

CP). 
 
Consumação e tentativa – A tentativa é plenamente admissível. O crime se consuma com o mero 
constrangimento (emprego da violência ou grave ameaça), sendo irrelevante o eventual 
recebimento da vantagem. Trata-se de crime FORMAL (súmula 96 do STJ). 
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Causas de aumento de pena (majorantes) 
A pena será aumentada de um terço até a metade se o crime for: 

§ Cometido por duas ou mais pessoas 
§ Mediante emprego de arma – Qualquer arma (ainda que não se trate de objeto fabricado 

com tal finalidade). Arma de brinquedo não majora o delito. 
 
Extorsão qualificada pelo resultado 
Aplicam-se as mesmas regras previstas para o roubo qualificado pelo resultado (morte ou lesão 
corporal grave). 
 
Sequestro-relâmpago (art. 158, §3º do CP) 
A pena é mais elevada (seis a doze anos). O crime também será considerado qualificado (com penas 
mais severas) no caso de ocorrência de lesões graves ou morte. 
Caracterização - Segundo este dispositivo, é necessário: 

§ Que o crime seja cometido mediante a restrição da liberdade da vítima 
§ Que essa circunstância seja necessária para a obtenção da vantagem econômica – Se 

for desnecessária, o agente responde por extorsão simples em concurso material com 
sequestro ou cárcere privado. 

 
Extorsão indireta - ocorre quando um credor EXIGE ou RECEBE, do devedor, documento que possa 
dar causa à instauração de procedimento criminal contra a vítima (devedor) ou contra terceiro. Deve 
haver, ainda: 

§ Abuso de situação de necessidade (fragilidade) da vítima 
§ Intenção de garantir, futuramente, o pagamento da dívida (por meio da ameaça) 

Consumação e tentativa na extorsão indireta - O crime se consuma com a mera realização da 
exigência (nesse caso, crime formal) ou com o efetivo recebimento (nesse caso, material) do 
documento. A tentativa é possível. 
 
Extorsão mediante sequestro 
Caraterização - O verbo é sequestrar, ou seja, impedir, por qualquer meio, que a pessoa exerça seu 
direito de ir e vir. O CRIME OCORRERÁ AINDA QUE A VÍTIMA NÃO SEJA TRANSFERIDA PARA OUTRO 
LOCAL. Aqui a privação da liberdade se dá como meio para se obter um RESGATE, que é um 
pagamento pela liberdade de alguém (ou seja, o dolo específico consistente na intenção de obter a 
vantagem). 
Qualquer vantagem pode ser exigida? Doutrina entende que a vantagem deve ser PATRIMONIAL e 
INDEVIDA, pois se for DEVIDA, teremos o crime de exercício arbitrário das próprias razões. 
Quem é o sujeito passivo do delito? Quem é sequestrado ou a pessoa a quem se exige o resgate? 
Ambos. 
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OBS.: Pessoa jurídica pode ser sujeito passivo, na qualidade de vítima da lesão patrimonial (Ex.: 
Sequestra-se o sócio, para exigir da PJ o pagamento do resgate). 
Qualificadoras - A pena será de DOZE A VINTE ANOS SE: 

 O sequestro dura mais de 24 horas 
 Se o sequestrado é menor de 18 anos ou maior de 60 anos 
 Se o crime for cometido por quadrilha ou bando - Os agentes respondem tanto pela 

extorsão mediante sequestro qualificada quanto pela associação criminosa (art. 288 
do CP) 

Extorsão mediante sequestro qualificada pelo resultado 
Lesão corporal grave – Pena de 16 a 24 anos de reclusão 
Morte – Pena de 24 a 30 anos de reclusão 
OBS.: A maioria da Doutrina entende que o resultado (lesão grave ou morte) qualifica o crime, 
QUALQUER QUE SEJA A PESSOA QUE SOFRA A LESÃO, ainda que não seja o próprio sequestrado, 
mas desde que ocorra no contexto fático do delito de extorsão mediante sequestro. 
 
Delação premiada - Abatimento na pena (causa especial de redução de pena) daquele que delata os 
demais cúmplices (redução de 1/3 a 2/3). É indispensável que dessa delação decorra uma facilitação 
na liberação do sequestrado. 
 
DANO 
Caraterização - O tipo objetivo (conduta) pode ser tanto a destruição (danificação total), a 
inutilização (danificação, ainda que parcial, mas que torna o bem inútil) ou deterioração (danificação 
parcial do bem) da coisa. 
O crime é comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa, tendo como sujeito passivo o 
proprietário ou possuidor do bem danificado. O condômino pode ser sujeito ativo, mas se a coisa é 
fungível (substituível, como o dinheiro, por exemplo) e o agente deteriora apenas a sua cota-parte, 
não há crime, por analogia ao furto de coisa comum (Posição do STF). 
Elemento subjetivo – Dolo. Não se pune na forma culposa. 
OBS.: O crime de “pichação” é definido como CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE (ambiente 
urbano), nos termos do art. 65 da Lei 9.605/98. 
 
APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA 
Caracterização - A conduta é apenas uma: “deixar de repassar”, ou seja, reter, mas não repassar ao 
órgão responsável, os valores referentes às contribuições previdenciárias. Trata-se de norma penal 
em branco, pois deve haver a complementação com as normas previdenciárias, que estabelecem o 
prazo para repasse das contribuições retidas pelo responsável tributário. 
Elemento subjetivo – Dolo. Não se pune na forma culposa. Não se exige o dolo específico (STF e 
STJ). 
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Consumação e tentativa - A Doutrina majoritária sustenta que o crime é formal, e se consuma no 
momento em que se exaure o prazo para o repasse dos valores. STF e STJ - Trata-se de crime 
material, sendo necessária a constituição definitiva do tributo (contribuição previdenciária) para que 
possa ser considerado “consumado” o crime (aplicação da súmula vinculante nº 24). Não se admite 
tentativa (crime omissivo puro). 
Extinção da punibilidade 
O STF e o STJ entendem que o pagamento, a qualquer tempo (antes do trânsito em julgado) 
extingue a punibilidade. 
E se o réu adere ao parcelamento do débito? Neste caso, fica SUSPENSA a punibilidade (e também 
o curso do prazo prescricional). Uma vez quitado o parcelamento, extingue-se a punibilidade. 
Princípio da insignificância – Quando o valor do débito for igual ou inferior ao estabelecido pela 
previdência como sendo o mínimo para ajuizamento das ações fiscais, atualmente se entende que 
deve ser aplicado o princípio da insignificância. Patamar: STJ – R$ 20.000,00; STF – Vem 
entendendo, em decisões mais recentes, pela inaplicabilidade do princípio neste caso. 
 
ESTELIONATO 
Caracterização – O agente obtém vantagem ilícita (crime material, portanto), para si ou para outrem, 
em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante qualquer meio fraudulento. 
Considerado crime de resultado duplo (o agente deve obter a vantagem e a vítima deve sofrer 
prejuízo). 
Vantagem – Deve ser patrimonial (doutrina majoritária). 
Elemento subjetivo – Dolo. Não se pune a forma culposa. Exige-se, ainda, a finalidade especial de 
agir, consistente na intenção de obter vantagem ilícita em detrimento (prejuízo) de outrem. 
Estelionato privilegiado – Aplicam-se as mesmas disposições do furto privilegiado. 
 
Tópicos importantes 

 E se o agente fraudar concurso público? A conduta, que antes foi considerada atípica pelo 
STF, atualmente se encontra tipificada no art. 311-A do CPP (crime de fraude em certames de 
interesse público), incluído pela Lei 12.550/11. 

 E se o agente praticar o estelionato mediante a utilização de documento falso? O STJ e o 
STF entendem que se trata de concurso FORMAL. Contudo, se a potencialidade lesiva do falso se 
exaure no estelionato, o crime de estelionato absorve o falso, que foi apenas um meio para a sua 
prática (Súmula 17 do STJ). 

 E se o agente obtém um cheque da vítima? O crime é tentado ou consumado? Enquanto o 
agente não obtiver o valor prescrito no cheque, o crime ainda é tentado, apenas se consumando 
quando o agente obtiver o valor constante no cheque (posição majoritária da Doutrina). 

 Emissão de cheque sem fundos - Para que se configure crime, é necessário que o agente 
tenha, de antemão, a intenção de não pagar, ou seja, o agente sabe que não possui fundos para 
adimplir a obrigação contraída. Diferente da hipótese na qual o agente possui fundos, mas, antes da 
data prevista para o desconto do cheque, tem que retirar o dinheiro por algum motivo e o cheque 
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“bate sem fundos”. Isso não é crime. A emissão de cheques sem fundos para pagamento de dívidas 
de jogo NÃO CONFIGURA CRIME, pois estas dívidas não são passíveis de cobrança judicial, nos 
termos do art. 814 do CC. 
OBS.: Neste caso (art. 171, §2º, VI do CP), se o agente repara o dano ANTES DO RECEBIMENTO DA 
DENÚNCIA, obsta o prosseguimento da ação penal (súmula 554 do STF). 

 Estelionato contra idoso – A pena será aplicada em dobro se o crime de estelionato (qualquer 
de suas formas) for praticado contra pessoa idosa (60 anos ou mais). 
 
Estelionato previdenciário 
O §3° prevê o chamado estelionato contra entidade de direito público, que é aquele cometido contra 
qualquer das instituições previstas na norma penal citada. Trata-se de causa de aumento de pena 
(aumenta-se de um terço). 
Consumação – Tal delito possui natureza binária, e a consumação dependerá, portanto, do sujeito 
ativo do delito:  

§ Momento consumativo para o próprio beneficiário dos valores indevidos – Trata-se de 
crime permanente, que se “renova” a cada saque do benefício indevido. 

§ Momento consumativo para terceira pessoa que participou do delito – Ocorre com o 
recebimento da vantagem indevida pela primeira vez (já que o delito de estelionato é 
material, pois o tipo penal exige o efetivo recebimento da vantagem indevida), seja pelo 
próprio ou por outra pessoa. 

 
Disposições gerais sobre os crimes contra o patrimônio 
Causa pessoal de isenção de pena (Escusa absolutória) 
É isento de pena quem comete qualquer dos crimes contra o patrimônio em prejuízo: 

§ Do cônjuge, na constância da sociedade conjugal 
§ De ascendente ou descendente 

 
Contudo, isso NÃO se aplica: 

§ Se o crime é cometido com emprego de grave ameaça ou violência à pessoa 
§ Ao estranho que participa do crime 
§ Se o crime é praticado contra pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos 

 
Ação penal 
REGRA - AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA.  
EXCEÇÕES:  

§ AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO – Se o crime é cometido contra: 
§ Cônjuge desquitado ou judicialmente separado 
§ Irmão, legítimo ou ilegítimo 
§ Tio ou sobrinho, com quem o agente coabita 
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ATENÇÃO! Mesmo numa destas circunstâncias, o CRIME SERÁ DE AÇÃO PENAL PÚBLICA 
INCONDICIONADA quando ocorrerem as hipóteses em que não se aplicam as escusas absolutórias, 
ou seja: 

§ Se o crime é cometido com emprego de grave ameaça ou violência à pessoa 
§ Ao estranho que participa do crime 
§ Se o crime é praticado contra pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos 

 
Crimes patrimoniais e crimes hediondos 
Alguns crimes contra o patrimônio são considerados hediondos. São eles: 

§ Roubo com resultado morte (latrocínio) 
§ Extorsão qualificada pela morte (art. 158, §2º do CP) 
§ Extorsão mediante sequestro (forma simples e formas qualificadas) 

OBS.: O crime de extorsão mediante restrição da liberdade da vítima (art. 158, §3º) é considerado 
hediondo quando resultar em morte (doutrina majoritária). 

11.14 - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA 

MOEDA FALSA 
Conduta – Falsificar papel moeda ou moeda metálica de curso legal no Brasil ou no exterior. Pode 
ser praticado mediante: 

§ Fabricação – Cria-se a moeda falsa 
§ Adulteração – Utiliza-se moeda verdadeira para transformar em outra, falsa. 

Consumação - No momento em que a moeda é fabricada ou alterada (não precisa chegar a entrar 
em circulação). 
Forma equiparada (mesma pena) – Quem, por conta própria ou alheia: 

§ Importa ou exporta 
§ Adquire 
§ Vende 
§ Troca 
§ Cede 
§ Empresta 
§ Guarda 
§ Introduz na circulação moeda falsa 

 
Tópicos importantes 

 Falsificação for grosseira - Não há crime de moeda falsa, por não possuir potencialidade lesiva.  
 Forma qualificada prevista no § 3° - Só admite como sujeitos ativos aquelas pessoas ali 

enumeradas (crime próprio) 
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 E se a moeda ainda não foi autorizada a circular? Incorre nas mesmas penas da forma principal 

do delito.  
 Forma privilegiada - Ocorre quando o agente recebe a moeda falsa de boa-fé (sem saber que era 

falsa) e a restitui à circulação (já sabendo que é falsa) – IMPORTANTE! 
 Insignificância – NÃO CABE aplicação do princípio da insignificância. 

 

 
Petrechos para falsificação de moeda 
Conduta - Fabricar, adquirir, fornecer, a título oneroso ou gratuito, possuir ou guardar: 

§ Maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à 
falsificação de moeda. OBS.: Se o objeto serve para diversas finalidades, não sendo 
especialmente destinado à falsificação de moeda, não há o referido crime. 

OBS.: Trata-se de exceção à regra da impunibilidade dos atos preparatórios (Lei já considera como 
crime uma conduta que seria ato preparatório para outro delito). 
 
FALSIDADE DOCUMENTAL 
Falsificação de documento público 
Conduta – É a de falsificar, no todo ou em parte, documento público. Pode ocorrer mediante: 

§ Fabricação de um documento público falso 
§ Adulteração de um documento público verdadeiro 

 
Consumação - No momento em que o agente fabrica o documento falso ou altera o documento 
verdadeiro. 
Conceito de documento público – A Doutrina divide em: 

MOEDA 
FALSA

Forma simples

Forma 
equiparada

Forma 
privilegiada

Forma 
qualificada

Só pode ser 
praticado por:

Funcionário 
público; ou

Diretor;
Gerente; ou 

Fiscal de Banco 
de emissão
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§ Documento público em sentido formal e material (substancial) – A forma é pública 

(emanado de órgão público, ou seja, por funcionário público no exercício das funções, com o 
cumprimento das formalidades legais) e o conteúdo também é público (atos proferidos pelo 
poder público, como decisões administrativas, sentenças judiciais, etc.). 

§ Documento público em sentido formal apenas – Aqui a forma é pública (emanado de órgão 
público), mas o conteúdo é de interesse privado (Ex.: Escritura pública de compra e venda de 
um imóvel pertencente a um particular. O conteúdo é de interesse particular, embora 
emanado de um órgão público). 

 
Equiparados a documento público 

§ Emanado de entidade paraestatal 
§ Título ao portador ou transmissível por endosso 
§ Ações de sociedade comercial 
§ Livros mercantis 
§ Testamento particular 

 
Falso x estelionato 

§ Se o falso se exaure no estelionato – É absorvido pelo estelionato: 
Súmula 17 do STJ 
“Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este 
absorvido”. 

§ Se o falso não esgota sua potencialidade lesiva no estelionato – O agente responde por 
ambos os delitos. 

Falsificação de documento particular 
Caracterização – A lógica é a mesma da falsificação de documento público, só que com documento 
particular. 
Conceito de documento particular - Considera-se documento particular aquele que não pode ser 
considerado, sob qualquer aspecto, como documento público. 
Documento particular por equiparação – O CP equiparou a documento particular o cartão de 
crédito ou débito. 
 
Falsidade ideológica 
Caracterização – Aqui o agente não falsifica a estrutura do documento. O documento é 
estruturalmente verdadeiro, mas contém informações inverídicas. A falsificação ideológica ocorre 
quando o agente (com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 
juridicamente relevante): 

§ Omite declaração que devia constar no documento (conduta omissiva) 
§ Nele insere ou faz inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita (conduta 

comissiva) 
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Pena – A pena varia de acordo com o documento em que há falsidade ideológica (documento público 
– reclusão de um a cinco anos e multa; documento particular – reclusão de um a três anos e multa). 
Causa de aumento de pena – Há aumento de pena (1/6): 

§ Se o agente é funcionário público, e desde que cometa o delito valendo-se do cargo; ou 
§ Se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil. 

 
 

 Falsidade ideológica x falsidade material (falsificação de documento público ou particular) 
- A diferença básica entre a falsidade material e a falsidade ideológica reside no fato de que, na 
primeira, o documento é estruturalmente falso, e na segunda a estrutura é verdadeira, mas o 
conteúdo (a ideia que o documento transmite) é falsa. 
 
Falsidade de atestado médico 
Crime próprio - Somente o médico poderá praticar o crime (enfermeiro, dentista, etc., não podem). 
Elemento subjetivo – Dolo. OBS.: Se houver finalidade de lucro = há previsão de pena de multa 
cumulada com a privativa de liberdade. 
 
Consumação - Consuma-se no momento em que o médico FORNECE o atestado falso. Se elaborar 
o atestado falso, mas se arrepender, não há crime. 
 
Uso de documento falso 
Caracterização – Consiste em fazer uso dos documentos produzidos nos crimes previstos nos arts. 
297 a 302 do CP.  
Pena – É a mesma prevista para a falsificação do documento. 
OBS.: Isso é chamado pela Doutrina como tipo penal remetido, já que se remete a outros tipos 
penais para compor de forma plena a conduta criminosa. 
Consumação – No momento em que o agente leva o documento ao conhecimento de terceiros, 
pois aí se dá a lesão à credibilidade, à fé pública. NÃO SE ADMITE A TENTATIVA! 
 
ATENÇÃO! E se quem usa o documento falso é a própria pessoa que fabricou o documento falso? 
Neste caso, temos (basicamente) dois entendimentos: 
1 – O agente responde apenas pelo crime de “uso de documento falso”, pois a falsificação é “meio” 
para a utilização 
2 – O agente responde apenas pela falsificação do documento, e não pelo uso, pois é natural que 
toda pessoa que falsifica um documento pretenda utilizá-lo posteriormente, de alguma forma – 
Prevalece na Doutrina e na Jurisprudência. 
 
OUTRAS FALSIDADES 
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Falsa identidade 
Caracterização - Atribuir a si ou terceiro falsa identidade, que consiste, basicamente, em se fazer 
passar por outra pessoa.  
OBS.: Se o agente se vale de um documento falso para se fazer passar por outra pessoa, neste caso 
teremos USO DE DOCUMENTO FALSO. 
Elemento subjetivo – Dolo. Exige-se especial finalidade de agir, consistente na vontade de obter 
alguma vantagem ou causar prejuízo a alguém. 

 A prática da conduta (falsa identidade), perante a autoridade policial, para se esquivar de 
eventual cumprimento de prisão (por mandados anteriores), configuraria exercício legítimo de 
“autodefesa”? Não, trata-se de conduta típica (falsa identidade) entendimento sumulado do STJ 
(súmula 522). 

11.15 - CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM 
GERAL 

CONCEITO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO PARA FINS PENAIS 
Funcionário público – Quem exerce cargo, emprego ou função pública, ainda que transitoriamente 
ou sem remuneração. 
Funcionário público por equiparação - Quem exerce cargo, emprego ou função em entidade 
paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a 
execução de atividade típica da Administração Pública (ainda que transitoriamente ou sem 
remuneração). 
Causa de aumento de pena – Aplicada àqueles que ocuparem cargos em comissão ou função de 
direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, 
empresa pública ou fundação instituída pelo poder público (aumento de 1/3). 
OBS.: Por falha legislativa, em relação à causa de aumento de pena, não se aplica aos funcionários 
de autarquias. 
 
CRIMES FUNCIONAIS PRÓPRIOS (PUROS) X CRIMES FUNCIONAIS IMPRÓPRIOS (IMPUROS) 
Crimes funcionais próprios (puros) - Ausente a condição de “funcionário público” ao agente, a 
conduta passa a ser considerada a um indiferente penal (atipicidade absoluta). (Ex.: No crime de 
prevaricação (art. 319 do CP), se o agente não for funcionário público, não há prática de qualquer 
infração penal). 
Crimes funcionais impróprios (impuros) - Faltando a condição de “funcionário público” ao agente, 
a conduta não será um indiferente penal, deixará apenas de ser considerada crime funcional, sendo 
desclassificada para outro delito (atipicidade relativa) (Ex.: Crime de peculato-furto, art. 312, § 1° 
do CP). 
 
PECULATO 
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Conduta – “Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, 
público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo (peculato-apropriação), ou desviá-lo 
(peculato-desvio), em proveito próprio ou alheio.” (art. 312 do CP). 
Peculato-furto – Aplica-se àquele que, mesmo “não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o 
subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de 
facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. ” (art. 312, §1º do CP). ATENÇÃO! 
Diferença fundamental entre peculato furto e peculato (desvio ou apropriação) = No peculato-furto 
o agente não tem a posse da coisa. 
OBS.: Peculato de uso – Discutido na doutrina e jurisprudência, mas prevalece que é IMPUNÍVEL. 
Particular pode praticar peculato? Sim, desde que em concurso de pessoas com um funcionário 
público (e desde que o particular saiba que seu comparsa é funcionário público). 
 
Peculato culposo – Quando o agente concorre, de maneira CULPOSA, para o crime praticado por 
outra pessoa. 
OBS.: Se o agente reparar o dano antes de proferida a sentença irrecorrível (ou seja, antes do 
trânsito em julgado), estará extinta a punibilidade. Caso o agente repare o dano após o trânsito em 
julgado, a pena será reduzida pela metade. ISSO NÃO SE APLICA ÀS DEMAIS FORMAS DE PECULATO. 
 
Peculato mediante erro de outrem – Conduta daquele que se apropria de dinheiro ou qualquer 
utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem. OBS.: O agente não pode ter criado 
(dolosamente) a situação de erro (neste caso, responde por estelionato). 
 

 
 
 
CONCUSSÃO X CORRUPÇÃO PASSIVA 

PECULATO
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Diferença fundamental – Embora os tipos penais possuam a redação um pouco diferente, a 
diferença FUNDAMENTAL reside no fato de que: 

§ Na concussão – O agente EXIGE a vantagem indevida. 
§ Na corrupção passiva – O agente SOLICITA (ou recebe ou aceita a promessa de vantagem) a 

vantagem indevida. 
OBS.: Na concussão, se o agente exige a vantagem sob a ameaça de praticar um mal grave à vítima, 
não relacionado às atribuições do cargo, teremos EXTORSÃO, e não concussão (Ex.: Policial que exige 
dinheiro do motorista, para não aplicar multa = concussão. Ex.: Policial que exige dinheiro da vítima 
sob a ameaça de matar o filho da vítima = extorsão). 

 
 
CONSUMAÇÃO – Ambos os delitos se consumam com a mera prática da conduta (exigir, solicitar, 
aceitar promessa de vantagem, etc.), sendo DISPENSÁVEL o efetivo recebimento da vantagem 
indevida para que haja a consumação do delito. 
OBS.: No crime de corrupção passiva, na modalidade de “receber vantagem indevida”, exige-se o 
efetivo recebimento da vantagem. 
OBS.: Em todos as modalidades de corrupção passiva não se exige que o funcionário público 
efetivamente pratique ou deixe de praticar o ato (com infração de dever funcional) em razão da 
vantagem ou promessa de vantagem recebida. Caso isso ocorra, a pena será aumentada em 1/3. 
 
Corrupção passiva privilegiada – Modalidade menos grave de corrupção passiva. Hipótese do 
“favor”, aquela conduta do funcionário que cede a pedidos de amigos, conhecidos ou mesmo de 
estranhos, ou cede à influência de alguém, para que faça ou deixe de fazer algo ao qual estava 
obrigado. 

Corrupção 
passiva

Solicitar

Receber
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CUIDADO! Aqui temos um crime material (é indispensável que o funcionário efetivamente pratique 
o ato com infração de dever funcional ou deixe de pratica-lo, também com infração de dever 
funcional). 
 
Corrupção passiva privilegiada x prevaricação 
A diferença básica entre ambos reside no fato de que: 

§ Na corrupção passiva privilegiada – O agente cede a PEDIDO ou INFLUÊNCIA de alguém. 
§ Na prevaricação – O agente infringe o dever funcional (praticando ou deixando de praticar 

ato) para satisfazer SENTIMENTO OU INTERESSE PESSOAL. 
E a condescendência criminosa? Semelhante à prevaricação, mas HÁ DIFERENÇAS. Na 
condescendência criminosa o agente (por indulgência) deixa de responsabilizar SUBORDINADO que 
praticou infração no exercício do cargo ou, caso não tenha competência, deixa de levar o fato ao 
conhecimento da autoridade que o tenha. É um crime parecido com a prevaricação e com a 
corrupção passiva privilegiada (caso haja pedido do subordinado, por exemplo), mas tem o 
diferencial: 

§ Só quem pode praticar o delito é o superior hierárquico (há quem defenda que o colega, sem 
hierarquia, também pode, mas é minoritário) 

§ Por indulgência (sentimento de pena, misericórdia, clemência) 
OBS.: Cuidado!!! Se o agente deixa de responsabilizar o subordinado: 

§ Cedendo a pedido ou influência de alguém – pratica corrupção passiva privilegiada 
§ Para satisfazer sentimento ou interesse pessoal (amizade, etc.) – pratica prevaricação. 

 

 
 
FACILITAÇÃO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO 
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Conduta - Facilitar a prática de qualquer dos dois crimes (contrabando ou descaminho), seja por 
ação ou omissão. Só pode ser praticado pelo funcionário que POSSUI A FUNÇÃO DE EVITAR O 
CONTRABANDO E O DESCAMINHO. 
Mas e se o funcionário não tiver essa obrigação específica? Responderá como partícipe do crime 
praticado pelo particular (contrabando ou descaminho), e não pelo crime do art. 318 do CP. 
 
ADVOCACIA ADMINISTRATIVA 
Conduta - Patrocinar interesse privado perante a administração pública. O agente: 

§ Deve se valer das facilidades que a sua condição de funcionário público lhe proporciona 
§ Praticar a conduta em prol de um terceiro (majoritário) 

OBS.: O crime se consuma ainda que o interesse patrocinado seja legítimo. Caso seja um interesse 
ilegítimo, teremos a forma qualificada (pena mais grave). 

Interesse legítimo – Crime de advocacia administrativa na forma simples 
Interesse ilegítimo – Crime de advocacia administrativa na forma qualificada. 

 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Ø Todos os crimes são próprios – Devem ser praticados por quem ostente a condição de 
funcionário público. Em alguns casos, deve ser uma condição ainda mais específica (Ex.: 
Superior hierárquico, no crime de condescendência criminosa). 

Ø Todos os crimes são dolosos – Só há previsão de forma culposa para o peculato (peculato 
culposo, art. 312, §2º do CP). 

Ø Ação penal – Para todos, pública incondicionada. 
Ø Particular como sujeito do delito – É possível, em todos eles, desde que se trate de concurso 

de pessoas e que o particular saiba que seu comparsa é funcionário público. 

11.16 - CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL 

Usurpação de função pública - O agente não possui qualquer vínculo com a administração pública 
ou, caso possua, suas funções são absolutamente estranhas à função usurpada.  
OBS.: É necessário que o agente pratique atos inerentes à função. Não basta que apenas se 
apresente a terceiros como funcionário público. 
 
Resistência 
Conduta – Opor-se à execução de ato LEGAL de funcionário público (violência contra coisa não 
caracteriza o delito), mediante violência ou grave ameaça. O agente responde de, ainda, de maneira 
autônoma, pela violência ou ameaça 
OBS.: O ato deve ser legal, ou seja, deve estar fundamentado na Lei ou em decisão judicial. Assim, a 
decisão judicial injusta é considerada ato legal.  
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 E se o particular resistir à prisão em flagrante executada por um particular (atitude 

permitida pelo art. 301 do CPP)? Nesse caso, não pratica o crime em questão, pois o particular não 
é considerado funcionário público, não podendo ser realizada analogia in malam partem. 
 
Desobediência 
Conduta - O agente deixa de fazer algo que lhe fora determinado ou faz algo cuja abstenção lhe fora 
imposta mediante ordem de funcionário público competente.  

 A tentativa só será admitida nas hipóteses de desobediência mediante atitude comissiva 
(ação). 
Diversas Leis Especiais preveem tipos penais que criminalizam condutas específicas de 
desobediência. Nesses casos, aplica-se a legislação especial, aplicando-se este artigo do CP apenas 
quando não houver lei específica tipificando a conduta. 

 
Desacato 
Conduta – Ocorre quando um particular desacata (falta de respeito, humilhação, com gestos ou 
palavras, vias de fato, etc.) funcionário público. Exige-se que o ato seja praticado na presença do 
funcionário público. 
OBS.: Mas e se quem cometer o desacato for funcionário público? Três correntes existem, mas 
prevalece que: 

• É possível, em qualquer caso – Essa é a predominante, e entende que o funcionário 
público que desacata outro funcionário público, é, neste momento, apenas mais um 
particular, devendo responder pelo crime. Exige-se, apenas, que o infrator não esteja 
no exercício de suas funções.  

 
ATENÇÃO!! Não se exige que o funcionário esteja na repartição ou no horário de trabalho, mas sim 
que o desacato ocorra em razão da função exercida pelo servidor. 
 

 
 Tentativa - Há divergência. Parte entende incabível pois, exigindo-se que o funcionário 

público esteja presente no momento do desacato, é inviável a tentativa, por se tratar de crime 
unissubsistente (praticado mediante um único ato). Outra parcela entende cabível a tentativa, 
embora de difícil caracterização. 

 E se o ofendido já não é mais funcionário público (demitido, exonerado, etc.)? Neste caso, 
o crime não se caracteriza, ainda que praticado em razão da função anteriormente exercida pelo 
funcionário. 
 
OBS.: Há decisão do STJ reconhecendo a descriminalização do desacato, ao argumento de que a 
criminalização do desacato é uma afronta à liberdade de expressão e pensamento (violação ao Pacto 
de San José da Costa Rica). 
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Tráfico de influência 
Conduta – Conduta daquele que pretende obter vantagem em face de um particular, sob o 
argumento de que poderá influenciar na prática de determinado ato por um servidor público. É uma 
espécie de “estelionato”, pois o agente promete usar uma influência que não possui. 
E o particular que “contrata os serviços”? Doutrina entende que NÃO É SUJEITO ATIVO, mas sujeito 
PASSIVO do delito, pois, embora sua conduta seja imoral, não é penalmente relevante, tendo sido 
ele também lesado pela conduta do agente, que o enganou (considerado corruptor putativo). 
OBS.: Se a influência do agente for REAL, tanto ele quanto aquele que paga por ela são considerados 
CORRUPTORES ATIVOS (art. 333 do CP). 
Consumação - Quando o agente solicita, cobra ou exige a vantagem do terceiro. Assim, a obtenção 
da vantagem é mero exaurimento, sendo dispensável para a consumação do crime. Na modalidade 
de “obter vantagem indevida”, a obtenção é necessária. 
Causa de aumento de pena – Quando o agente diz que parte da vantagem se destina ao funcionário 
público. Aumento de metade. 
 
Corrupção ativa 
 
Conduta - Este crime pode ser cometido de duas formas diferentes (é, portanto, crime de ação 
múltipla): oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público. 
Elemento subjetivo – DOLO.  Exige-se, ainda, a finalidade especial de agir consistente no objetivo 
de fazer com que, mediante a vantagem oferecida ou prometida, o funcionário público aja de tal ou 
qual maneira. 
 

Desobediência

Mero 
descumprimento 

da ordem

Resistência

Oposição à 
realização do ato, 

mediante violência 
ou ameaça

Desacato

Atos de desrespeito 
(ofensas, deboche, 

etc.)
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ATENÇÃO! Se o funcionário público solicita a vantagem indevida e o particular a fornece 
(paga uma quantia, por exemplo), o particular NÃO comete o crime de corrupção ativa, 
eis que o tipo somente prevê os verbos de OFERECER e PROMETER vantagem indevida, 
que pressupõem que o particular tome a iniciativa. 

 
Causa de aumento de pena - Se em razão da vantagem oferecida ou prometida o funcionário 
público age da maneira que não deveria, a pena é aumentada de um terço. 

 
Contrabando 
Conduta - Importar ou exportar mercadoria proibida. Ou seja, a importação ou exportação da 
mercadoria, por si só, é vedada.  
Consumação - O contrabando se consuma quando a mercadoria ilícita ultrapassa a barreira 
alfandegária, sendo liberada pelas autoridades. 
Insignificância – NÃO CABE APLICAÇÃO do princípio da insignificância ao contrabando (STF e STJ). 
Tópicos importantes 

 Com a Lei 13.008/14 a pena do delito de contrabando foi AUMENTADA para 02 a 05 anos 
de reclusão. Essa alteração na quantidade da pena produz consequências negativas para o réu (e, 
portanto, sabemos que NÃO IRÁ RETROAGIR): 

• Não cabe mais suspensão condicional do processo (a pena mínima ultrapassa um ano) 
• Passa a admitir prisão preventiva (antes só cabia em hipóteses excepcionais) 
• O prazo prescricional passa de 08 para 12 anos (art. 109, III do CP) 

 
 Causa de aumento de pena - A pena é aplicada em dobro se o crime é praticado em 

transporte aéreo, marítimo ou fluvial. 
 Figuras equiparadas – Quem: 

 
§ Pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando 
§ Importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou 

autorização de órgão público competente - Ex.: importação de determinados produtos 
alimentícios sem autorização da Vigilância Sanitária (alguns queijos, por exemplo, que muita 
gente traz da Holanda). 

§ Reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação – Esta figura 
tem por finalidade punir aqueles que trazem de volta ao país determinados produtos que são 
aqui fabricados e depois exportados e não podem ser aqui comercializados, especialmente 
por questões tributárias. Ex.: Reimportação clandestina de cigarro destinado à exportação. 

§ Vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito 
próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida 
pela lei brasileira 

§ Adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade 
comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. 
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Descaminho 
Conduta – Ocorre quando o agente ilude, no todo em parte, o pagamento de direito ou imposto 
devido pela entrada, saída ou consuma da mercadoria. Burla ao sistema tributário. 
Consumação - Com a liberação na alfândega, sem o pagamento dos impostos devidos. Trata-se de 
crime FORMAL.  
Insignificância – CABÍVEL! STF e STJ possuem entendimento no sentido de que o patamar para 
consideração da insignificância é de R$ 20.000,00.  
 
Extinção da punibilidade pelo pagamento? Controvertido. STF – Existem algumas decisões nesse 
sentido. STJ – Também há decisões nesse sentido, mas vem prevalecendo que não. 

 Causa de aumento de pena - A pena é aplicada em dobro se o crime é praticado em 
transporte aéreo, marítimo ou fluvial. 
 
Sonegação de contribuição previdenciária 
Conduta - É a de suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária ou qualquer de seus 
acessórios, e pode ser praticada nas três modalidades diferentes previstas nos incisos I, II e III do art. 
337-A do CP. 
Normas penais em branco - As condutas incriminadas são normas penais em branco, pois precisam 
de complementação, já que a lei não diz quais são os documentos que devem conter as informações, 
prazos, etc. 
Crime comissivo ou omissivo? Controvertido. A Doutrina majoritária entende tratar-se de crime 
omissivo. Entretanto, alguns doutrinadores entendem que se trata de crime comissivo, pois quando 
o agente deixa de lançar o tributo correto, está lançando um errado; quando omite receitas e lucros, 
está declarando outros, ou seja, está prestando declaração falsa. 
Consumação - Crime é material, ou seja, é necessária a efetiva ocorrência da obtenção da vantagem 
relativa à redução ou supressão da contribuição social devida.  
 
Extinção da punibilidade – Duas hipóteses: 

§ Sem o pagamento - Se antes do início da ação do fisco o agente se retrata e presta as 
informações corretas. 

§ Com pagamento integral do tributo (inclusive acessórios) - O pagamento poderá ocorrer 
mesmo depois de iniciada a ação do fisco, mas antes do recebimento da denúncia. OBS.: O 
STF entende que o pagamento integral do débito, ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO 
(mesmo após o julgamento), extingue a punibilidade, com base no art. 69 da Lei 11.941/09 

 
Perdão judicial 
São três os requisitos para o perdão judicial ou aplicação apenas da pena de multa: 

a) Ter o agente bons antecedentes 
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a) Ser primário 
b) O valor das contribuições não ser superior ao valor estabelecido pela Previdência Social 

como o mínimo ao ajuizamento de execuções fiscais 
ATENÇÃO! Apesar de ser essa a previsão legal, o STJ entende que se o valor das contribuições 
sonegadas for inferior a este valor, não há hipótese de perdão judicial ou aplicação da pena de 
multa, mas sim ATIPICIDADE DA CONDUTA, em razão do princípio da insignificância. 

11.17 - CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTRANGEIRA 

Conceito de funcionário público estrangeiro para fins penais – Quem exerce cargo, emprego ou 
função pública em entidades estatais ou em representações diplomáticas de país estrangeiro, ainda 
que transitoriamente ou sem remuneração. 
Funcionário público estrangeiro por equiparação - Quem exerce cargo, emprego ou função em 
empresas controladas, diretamente ou indiretamente, pelo Poder Público de país estrangeiro ou em 
organizações públicas internacionais. 
Tópicos importantes 
Sujeitos – Ambos os delitos são crimes comuns (podem ser praticados por qualquer pessoa). 
Elemento subjetivo – Em ambos casos, só se pune a forma dolosa, não havendo punição para 
conduta culposa. Também nos dois casos se exige a finalidade especial de agir (dolo específico). 

11.18 - DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA 

Denunciação caluniosa 
Caracterização – Quando alguém dá causa à instauração de investigação policial, de processo 
judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade 
administrativa contra alguém, imputando a esta pessoa crime, sabendo que a vítima da denunciação 
é inocente. 
Consumação - Crime material. É necessário que o procedimento seja instaurado (IP, processo 
judicial, inquérito civil, etc.) ou, pelo menos, seja iniciada a investigação. Ou seja, exige-se, pelo 
menos, que a autoridade tome alguma providência. Caso contrário, teremos crime tentado. 
Elemento subjetivo – Dolo. 
Causa de aumento de pena – A pena é aumentada de 1/6 se o agente se vale de anonimato ou nome 
falso. 

 Se o agente imputa contravenção, responde pelo crime? Sim, mas a pena é diminuída de 
metade. 

 
Comunicação falsa de crime ou contravenção 
Caracterização – Quando alguém provoca a ação da autoridade, comunicando crime ou 
contravenção que o agente SABE QUE NÃO OCORREU.  
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Consumação - Crime material. Consuma-se no momento em que a autoridade, em razão da 
comunicação falsa (de crime ou contravenção, tanto faz), pratica algum ato, não sendo necessária a 
instauração do Inquérito. 
Elemento subjetivo – Dolo. Exige-se a finalidade especial de agir (intenção de ver a autoridade tomar 
alguma providência). 
 

 Denunciação caluniosa x Comunicação falsa de crime ou contravenção – A diferença básica 
entre ambos reside no fato de que no primeiro caso o agente quer prejudicar a vítima (imputa 
a uma pessoa um fato que sabe que ela não praticou). No segundo caso, o agente não imputa 
o fato a alguém, mas comunica falsamente a ocorrência de uma infração penal (crime ou 
contravenção) que sabe que não ocorreu. 

 
Autoacusação falsa de crime 
Caracterização – Quando alguém imputa a si próprio, perante a autoridade, crime que não cometeu 
(seja porque o crime não ocorreu, seja porque a pessoa não participou do crime). 
OBS.: O sujeito ativo aqui pode ser qualquer (crime comum). Contudo, não pratica o crime quem 
ASSUME SOZINHO A PRÁTICA DE UM CRIME DO QUAL PARTICIPOU (Ex.: José e Maria praticaram 
um roubo. José, apaixonado por Maria, assume sozinho a prática do delito). 
OBS.: Aqui o objeto NÃO PODE SER CONTRAVENÇÃO PENAL (Caso o agente impute a si próprio, 
falsamente, a prática de contravenção penal, não pratica este crime)! 
Se o motivo for nobre (ex.: evitar a punição de um filho), ainda assim o agente responde pelo 
crime? Sim! 
Consumação - No momento em que A AUTORIDADE TOMA CONHECIMENTO DA AUTOACUSAÇÃO 
FALSA, pouco importando se toma qualquer providência. 
 
Falso testemunho ou falsa perícia 
Caracterização – A conduta é a daquele que, atuando como testemunha, perito, contador, tradutor 
ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral: 

 Faz afirmação falsa 
 Nega a verdade; ou 
 Cala a verdade 

 
Sujeito ativo - Somente pode ser a testemunha, o perito, o contador, o tradutor ou o intérprete. 
Assim, o crime é PRÓPRIO. 
OBS.: Trata-se, ainda, de crime de mão própria, ou seja, só pode ser praticado pessoalmente pela 
própria pessoa que possui a qualidade (não pode ser praticado por interposta pessoa). 
Cabe concurso de pessoas? Prevalece o seguinte entendimento: 

 No crime de falso testemunho só cabe participação (alguém induz, instiga ou auxilia 
testemunha a não falar a verdade). 
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 No crime de falsa perícia, cabe tanto a coautoria quanto a participação (Ex.: perícia feita por 

dois peritos que, em conluio, decidem elaborar laudo falso). 
 
Testemunha sem compromisso de dizer a verdade (informante) comete o crime? É divergente, mas 
a maioria da Doutrina entende que sim. 
Elemento subjetivo – Dolo. Não se pune a forma culposa (Ex.: Testemunha faz afirmação falsa, mas 
sem intenção, porque se confundiu. Neste caso, não há crime). 
Consumação - No momento em que o agente faz a declaração ou perícia falsa, pouco importando 
se dessa afirmação falsa sobrevém algum resultado. 
Causas de aumento de pena – Aumenta-se a pena, de 1/6 a 1/3 se: 

§ Crime cometido mediante suborno. 
§ Praticado com vistas (dolo específico) a obter prova que deva produzir efeitos em 

processo civil em que seja parte a administração direta ou indireta. 
§ Praticado com vistas a obter prova que deva produzir efeitos em processo criminal. 

 
Extinção da punibilidade – Será extinta a punibilidade se houver a retratação antes da sentença 
(sentença recorrível). A retratação deve ocorrer no próprio processo em que ocorreu o crime de 
falso testemunho. 
 
Falso testemunho - esquema 

 
Exercício arbitrário das próprias razões 
Caracterização – É a conduta daquele que faz justiça com as próprias mãos, com a finalidade de 
satisfazer pretensão legítima. 
Mas e se o agente atua em legítima defesa? Neste caso, estamos diante de uma hipótese de 
autotutela (“justiça pelas próprias mãos”) permitida por lei, logo, o agente não pratica crime. 
OBS.: É fundamental que a pretensão “legítima” do sujeito ativo, que fundamenta a conduta, seja 
possível de ser obtida junto ao Poder Judiciário, caso contrário, teremos outro crime, e não este. 

Conduta

•Fazer afirmação 
falsa

•Calar a verdade
•Negar a 
verdade

Sujeitos

•Testemunha
•Perito
•Contador
•Tradutor
•Intérprete

Procedimentos

•Processo 
judicial

•Administrativo
•Inquérito 
policial

•Juízo arbitral
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Elemento subjetivo - Dolo, não havendo forma culposa. Se o agente pratica o ato sem saber que sua 
pretensão possui algum amparo legal, não comete este crime, podendo cometer, por exemplo, 
constrangimento ilegal ou cárcere privado (no caso do nosso exemplo). 
Consumação - No momento em que o agente tem sua pretensão satisfeita pelas próprias mãos. 
Ação penal – Em regra, pública, mas será privada se não houver violência. Assim: 

COM VIOLÊNCIA = PÚBLICA 
SEM VIOLÊNCIA = PRIVADA 

 
Favorecimento pessoal e favorecimento real 
Caracterização – São condutas parecidas, mas que não se confundem: 

§ Favorecimento pessoal – Quando o agente ajuda (que praticou crime) alguém a “fugir” da 
ação da autoridade. Se o crime (praticado por quem recebem o auxílio) não é punido com 
reclusão, a pena é mais branda (forma privilegiada). OBS.: Se o agente que presta o auxílio 
também participou do crime, não há favorecimento pessoal (responde apenas pelo crime 
praticado). 

§ Favorecimento real – Aqui o agente não ajuda ninguém a fugir. Aqui o agente ajuda alguém 
a tornar seguro o proveito do crime (uma espécie de “ajuda para guardar a coisa”). OBS.: Se 
o agente que presta o auxílio também participou do crime, não há favorecimento real 
(responde apenas pelo crime praticado). E se o agente adquire o proveito do crime? Neste 
caso, responde por receptação. 

Macete: 
Favorecimento PESSOAL = PESSOA 
Favorecimento REAL = Res (Do latim = COISA) 

 
Consumação – No favorecimento pessoal, o favorecimento deve ser CONCRETO, ou seja, o auxílio 
prestado deve ter sido eficaz para a subtração do infrator às autoridades. No favorecimento real, 
não se exige que a ajuda seja eficaz. Mesmo se o proveito do crime é encontrado pela polícia (por 
exemplo), estará consumado o delito de favorecimento real. Trata-se de crime formal. 

 
Elemento subjetivo – DOLO. Não se pune a forma culposa. No favorecimento real exige-se a 
finalidade especial de agir (intenção de tornar seguro o proveito do crime). 

 
 Não é necessário que o favorecedor saiba exatamente que crime acabara de cometer o 

favorecido, desde que saiba ou possa imaginar que ele acaba de cometer um crime. 
 Causa pessoal de isenção de pena (escusa absolutória) – Só se aplica ao favorecimento 

pessoal. Será isento de pena o agente que praticar o favorecimento pessoal sendo ascendente, 
descendente, irmão ou cônjuge do favorecido. 
 
Quadro esquemático 
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11.19 - CRIMES CONTRA AS FINANÇAS PÚBLICAS 

Tópicos importantes 
 Os sujeitos ativos, em todos os crimes, são sempre funcionários públicos (todos crimes 

próprios). Em alguns casos, no entanto, exige-se que seja detentor de mandato. 
 Os sujeitos passivos serão sempre os entes públicos lesados pela conduta. No tipo do art. 359-

H, é possível que um particular também seja lesado, sendo, portanto, sujeito passivo. 
 A ação penal, em todos os casos, é PÚBLICA INCONDICIONADA. 
 Não se admite nenhum desses crimes na forma culposa. 
 O bem jurídico tutelado é sempre a regularidade das finanças públicas. 
 Praticamente todos os crimes são de ação múltipla (PLURINUCLEARES). 
 Nada impede que o agente pratique quaisquer destas condutas sob o pálio de uma causa 

excludente de ilicitude ou culpabilidade. Imagine, por exemplo, a ordenação de uma despesa 
não autorizada para socorrer vítimas de uma catástrofe natural (calamidade pública). Nesse 
caso, nada impede que se considere a conduta como praticada sob estado de necessidade 
(causa de exclusão da ilicitude, nos termos do art. 23, I do CP). 

___________ 

Bons estudos! 

Prof. Renan Araujo 
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12- RESUMO DE DIREITO PROCESSUAL PENAL – MPU 

Olá, pessoal! 

Neste arquivo eu apresento para vocês um RESUMO de Direito Processual Penal, contendo os 
pontos mais importantes para a prova do MPU, para o cargo de ANALISTA.  

Tenho certeza de que irá ajudar bastante na preparação! 

Bons estudos! 

Prof. Renan Araujo 

12.1 - APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL PENAL 

Lei processual penal no espaço 
Princípio da territorialidade – A Lei processual penal brasileira só produzirá seus efeitos dentro do 
território nacional. O CPP, em regra, é aplicável aos processos de natureza criminal que tramitem 
no território nacional.  
EXCEÇÕES: 

Ø Tratados, convenções e regras de Direito Internacional 
Ø Jurisdição política – Crimes de responsabilidade  
Ø Processos de competência da Justiça Eleitoral 
Ø Processos de competência da Justiça Militar 
Ø Legislação especial 

OBS.: Em relação a estes casos, a aplicação do CPP será subsidiária. Com relação à Justiça Militar, há 
certa divergência, mas prevalece o entendimento de que também é aplicável o CPP de forma 
subsidiária. 
OBS.: Só é aplicável aos atos processuais praticados no território nacional. Se, por algum motivo, o 
ato processual tiver de ser praticado no exterior, serão aplicadas as regras processuais do país em 
que o ato for praticado. 
 
Lei processual penal no tempo 
REGRA – Adoção do princípio do tempus regit actum: o ato processual será realizado conforme as 
regras processuais estabelecidas pela Lei que vigorar no momento de sua realização (ainda que a Lei 
tenha entrado em vigor durante o processo). 
Obs.: A lei nova não pode retroagir para alcançar atos processuais já praticados (ainda que seja mais 
benéfica), mas se aplica aos atos futuros dos processos em curso. 
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Obs.: Tal disposição só se aplica às normas puramente processuais. 
Ø Normas materiais inseridas em Lei Processual (heterotopia) – Devem ser observadas as 

regras de aplicação da lei PENAL no tempo (retroatividade benéfica, etc.). 
Ø Normas híbridas (ou mistas) – Há controvérsia, mas prevalece que também devem ser 

observadas as regras de aplicação da lei PENAL no tempo. 
Ø Normas relativas à execução penal – Há controvérsia, mas prevalece que são normas de 

direito material (logo, devem ser observadas as regras de aplicação da lei PENAL no tempo). 
 

 

12.2 - PRINCÍPIOS DO DIREITO PROCESSUAL PENAL 

Princípio da inércia 
O Juiz não pode dar início ao processo penal, pois isto implicaria em violação da sua imparcialidade. 
Este princípio fundamenta diversas disposições do sistema processual penal brasileiro, como aquela 
que impede que o Juiz julgue um fato não contido na denúncia, que caracteriza o princípio da 
congruência (ou correlação) entre a sentença e a inicial acusatória. 
OBS.: Isso não impede que o Juiz determine a realização de diligências que entender necessárias 
(produção de provas, por exemplo) para elucidar questão relevante para o deslinde do processo (em 
razão do princípio da busca pela verdade real ou material, não da verdade formal). 
 
Princípio do devido processo legal 
Ninguém poderá sofrer privação de sua liberdade ou de seus bens sem que haja um processo prévio, 
em que lhe sejam assegurados instrumentos de defesa. 

Ø Sentido formal - A obediência ao rito previsto na Lei Processual (seja o rito ordinário ou 
outro), bem como às demais regras estabelecidas para o processo. 

NORMAS

Puramente 
processuais

Cuidam apenas de questões 
processuais

Regras da lei processual no 
tempo

Heterotópicas Normas de direito penal 
inseridas em lei processual

Regras da lei penal no 
tempo

Mistas (ou 
híbridas)

Normas que possuem 
conteúdo duplo

Regras da lei penal no 
tempo
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Ø Sentido material - O Devido Processo Legal só é efetivamente respeitado quando o Estado 
age de maneira razoável, proporcional e adequada na tutela dos interesses da sociedade e do 
acusado. 

 
Dos postulados do contraditório e da ampla defesa 
Contraditório – As partes devem ter assegurado o direito de contradizer os argumentos trazidos 
pela parte contrária e as provas por ela produzidas. 
Obs.: Pode ser limitado, quando a decisão a ser tomada pelo Juiz não possa esperar a manifestação 
do acusado ou a ciência do acusado pode implicar a frustração da decisão (Ex.: decretação de prisão, 
interceptação telefônica). 
Ampla defesa - Não basta dar ao acusado ciência das manifestações da acusação e facultar-lhe se 
manifestar, se não lhe forem dados instrumentos para isso. Principais instrumentos: 

§ Produção de provas 
§ Recursos 
§ Direito à defesa técnica 
§ Direito à autodefesa 

 
Presunção de inocência (ou presunção de não culpabilidade) – Ninguém pode ser considerado 
culpado se ainda não há sentença penal condenatória transitada em julgado. 
Þ Uma regra probatória (regra de julgamento) - Deste princípio decorre que o ônus 
(obrigação) da prova cabe ao acusador (MP ou ofendido, conforme o caso).  
Þ Uma regra de tratamento - Deste princípio decorre, ainda, que o réu deve ser, a todo 
momento, tratado como inocente. 
Dimensão interna – O agente deve ser tratado, dentro do processo, como inocente.  
Dimensão externa – O agente deve ser tratado como inocente FORA do processo, ou seja, o fato de 
estar sendo processado não pode gerar reflexos negativos na vida do réu.  
 
OBS.: O STF decidiu, recentemente, que o cumprimento da pena pode se iniciar com a mera 
condenação em segunda instância por um órgão colegiado (TJ, TRF, etc.), relativizando o princípio 
da presunção de inocência (HC 126292/SP, rel. Min. Teori Zavascki, 17.2.2016). 
Desse princípio decorre que o ônus da prova cabe ao acusador. O réu é, desde o começo, inocente, 
até que o acusador prove sua culpa. 
Pontos importantes: 

Ø A existência de prisões provisórias (prisões decretadas no curso do processo) não ofende a 
presunção de inocência 

Ø Processos criminais em curso e inquéritos policiais em face do acusado NÃO podem ser 
considerados maus antecedentes (nem circunstâncias judiciais desfavoráveis) – Súmula 442 
do STJ 

Ø Não se exige sentença transitada em julgado (pelo novo crime) para que o condenado sofra 
regressão de regime (pela prática de novo crime) 
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Ø Não se exige sentença transitada em julgado (pelo novo crime) para que haja revogação da 
suspensão condicional do processo. 

 
Princípio da obrigatoriedade da fundamentação das decisões judiciais 
Os órgãos do Poder Judiciário devem fundamentar todas as suas decisões. Guarda relação com o 
princípio da Ampla Defesa. 
Pontos importantes: 

§ A decisão de recebimento da denúncia ou queixa não precisa de fundamentação complexa 
(posição do STF e do STJ). 

§ A fundamentação referida é constitucional 
§ As decisões proferidas pelo Tribunal do Júri não são fundamentadas (não há violação ao 

princípio). 
 
Princípio da publicidade 
Os atos processuais e as decisões judiciais serão públicas, ou seja, de acesso livre a qualquer do povo.  
Essa publicidade NÃO É ABSOLUTA, podendo sofrer restrição, quando a intimidade das partes ou 
interesse público exigir (publicidade restrita). Pode ser restringida apenas às partes e seus 
procuradores, ou somente a estes.  
Impossibilidade de restrição da publicidade aos procuradores das partes. 
 
Princípio da isonomia processual 
Deve a lei processual tratar ambas as partes de maneira igualitária, conferindo-lhes os mesmos 
direitos e deveres. 
EXCEÇÃO: É possível que a lei estabeleça algumas situações aparentemente anti-isonômicas, a fim 
de equilibrar as forças dentro do processo (ex.: prazo em dobro para a Defensoria Pública). 
 
Princípio do duplo grau de jurisdição 
As decisões judiciais devem estar sujeitas à revisão por outro órgão do Judiciário. Não está expresso 
na Constituição. 
EXCEÇÃO: Casos de competência originária do STF, ações nas quais não cabe recurso da decisão de 
mérito. 
 
Princípio do Juiz Natural 
Toda pessoa tem direito de ser julgada por um órgão do Poder Judiciário brasileiro, devidamente 
investido na função jurisdicional, cuja competência fora previamente definida. Vedada a formação 
de Tribunal ou Juízo de exceção. 
OBS.: Não confundir Juízo ou Tribunal de exceção com varas especializadas. As varas especializadas 
são criadas para otimizar o trabalho do Judiciário, e sua competência é definida abstratamente, e 
não em razão de um fato isolado, de forma que não ofendem o princípio.  
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Obs.: Princípio do Promotor natural - Toda pessoa tem direito de ser acusada pela autoridade 
competente (admitido pela Doutrina majoritária). 
 
Princípio da vedação às provas ilícitas 
Não se admitem no processo as provas que tenham sido obtidas por meios ilícitos, assim 
compreendidos aqueles que violem direitos fundamentais. A Doutrina divide as provas ilegais em 
provas ilícitas (quando violam normas de direito material) e provas ilegítimas (quando violam 
normas de direito processual). 
ATENÇÃO! A Doutrina dominante admite a utilização de provas ilícitas quando esta for a única forma 
de se obter a absolvição do réu.  
 
Princípio da vedação à autoincriminação 
Também conhecido como nemo tenetur se detegere, tem por finalidade impedir que o Estado, de 
alguma forma, imponha ao réu alguma obrigação que possa colocar em risco o seu direito de não 
produzir provas prejudiciais a si próprio. O ônus da prova incumbe à acusação, não ao réu. Pode ser 
extraído da conjugação de três dispositivos constitucionais: 

§ Direito ao silêncio 
§ Direito à ampla defesa 
§ Presunção de inocência 

 
Princípio do non bis in idem – Ninguém pode ser punido duplamente pelo mesmo fato. Ninguém 
poderá, sequer, ser processado duas vezes pelo mesmo fato. Não se pode, ainda, utilizar o mesmo 
fato, condição ou circunstância duas vezes (como qualificadora e como agravante, por ex.). 

 
CONCEITO E FONTES DO DIREITO PROCESSUAL PENAL 
 
Conceito - Ramo do Direito que tem por finalidade a aplicação, no caso concreto, da Lei Penal 
outrora violada. 
 
Fontes – Origem do direito processual penal. Podem ser: 

Ø Fontes formais (ou de cognição) – Meio pelo qual a norma é lançada no mundo jurídico. 
Podem ser imediatas (também chamadas de diretas ou primárias) mediatas (também 
chamadas de indiretas, secundárias ou supletivas). 

§ IMEDIATAS – São as fontes principais, aquelas que devem ser aplicadas 
primordialmente (Constituição, Leis, tratados e convenções internacionais). 
Basicamente, portanto, os diplomas normativos nacionais e internacionais9. 

                                                   
9 Há quem inclua também, dentre as fontes imediatas, as SÚMULAS VINCULANTES, pois são verdadeiras normas de 
aplicação vinculada. Lembrando que a jurisprudência e a Doutrina não são consideradas, majoritariamente, como 
FONTES do Direito Processual Penal, pois representam, apenas, formas de interpretação do Direito Processual Penal. 
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§ MEDIATAS – São aplicáveis quando há lacuna, ausência de regulamentação pelas 
fontes formais imediatas (costumes, analogia e princípios gerais do Direito). 

Ø Fontes materiais (ou de produção) – É o órgão, ente, entidade ou Instituição responsável 
pela produção da norma processual penal. No Brasil, em regra, é a União, podendo os Estados 
legislarem sobre questões específicas. 

 
 

12.3 - INQUÉRITO POLICIAL 

Conceito - Conjunto de diligências realizadas pela Polícia Judiciária, cuja finalidade é angariar 
elementos de prova (prova da materialidade e indícios de autoria), para que o legitimado (ofendido 
ou MP) possa ajuizar a ação penal. 
Natureza – Procedimento administrativo pré-processual. NÃO é processo judicial. 
Características 

• Administrativo - O Inquérito Policial, por ser instaurado e conduzido por uma 
autoridade policial, possui nítido caráter administrativo. 

• Inquisitivo (inquisitorialidade) - A inquisitorialidade do Inquérito decorre de sua 
natureza pré-processual. No Processo temos autor (MP ou vítima), acusado e Juiz. No Inquérito 
não há acusação, logo, não há nem autor, nem acusado. No Inquérito Policial, por ser 
inquisitivo, não há direito ao contraditório pleno nem à ampla defesa.  

• Oficioso (Oficiosidade) – Possibilidade (poder-dever) de instauração de ofício quando 
se tratar de crime de ação penal pública incondicionada. 

• Escrito (formalidade) - Todos os atos produzidos no bojo do IP deverão ser escritos, e 
reduzidos a termo aqueles que forem orais. 

• Indisponibilidade – A autoridade policial não pode dispor do IP, ou seja, não pode 
mandar arquivá-lo. 

• Dispensabilidade – Não é indispensável à propositura da ação penal. 
• Discricionariedade na condução - A autoridade policial pode conduzir a investigação 

da maneira que entender mais frutífera, sem necessidade de seguir um padrão pré-
estabelecido. 

 
INSTAURAÇÃO DO IP 

FORMAS DE INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL 

FORMA CABIMENTO OBSERVAÇÕES 

DE OFÍCIO 

• Ação penal pública incondicionada 
• Ação penal pública condicionada 

(depende de representação ou 
requisição do MJ) 

OBS.: Requisição do MP ou 
do Juiz deve ser cumprida 
pela autoridade policial. 
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• Ação penal privada (depende de 
manifestação da vítima) 

OBS.: Requerimento do 
ofendido não obriga a 
autoridade policial. Caso 
seja indeferimento o 
requerimento, cabe 
recurso ao chefe de polícia. 
 

REQUISIÇÃO DO MP 
OU DO JUIZ 

• Ação penal pública incondicionada 
• Ação penal pública condicionada 

(requisição deve estar instruída com a 
representação ou requisição do MJ) 

• Ação penal privada (requisição deve 
estar instruída com a manifestação da 
vítima nesse sentido) 

REQUERIMENTO DO 
OFENDIDO 

• Ação penal pública incondicionada 
• Ação penal pública condicionada  
• Ação penal privada 

AUTO DE PRISÃO EM 
FLAGRANTE 

• Ação penal pública incondicionada 
• Ação penal pública condicionada 

(depende de representação ou 
requisição do MJ) 

• Ação penal privada (depende de 
manifestação da vítima) 

OBS.: Denúncia anônima (delatio criminis inqualificada) - Delegado, quando tomar ciência de fato 
definido como crime, através de denúncia anônima, não deverá instaurar o IP de imediato, mas 
determinar que seja verificada a procedência da denúncia e, caso realmente se tenha notícia do 
crime, instaurar o IP. 
 

 
TRAMITAÇÃO DO IP 

INSTAURAÇÃO 
DO IP

Crimes de ação penal 
pública 

INCONDICIONADA

De ofício

Por requisição do Juiz ou do 
MP

Por requerimento da vítima

APF (instauração de ofício, 
para alguns)

Crimes de ação penal pública 
CONDICIONADA À 

REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA

Sempre necessário que haja 
representação da vítima

Crimes de ação penal 
PRIVADA

Sempre necessário que haja 
requerimento da vítima
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Diligências 
Logo após tomar conhecimento da prática de infração penal, a autoridade deve: 

§ Dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das 
coisas, até a chegada dos peritos criminais. 

§ Apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais 
§ Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias 
§ Ouvir o ofendido 
§ Ouvir o indiciado (interrogatório em sede policial) 
§ Proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acareações 
§ Determinar, se for caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras 

perícias – O exame de corpo de delito é indispensável nos crimes que deixam vestígios. 
§ Ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar 

aos autos sua folha de antecedentes 
§ Averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua 

condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, 
e quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e 
caráter. 

§ colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma 
deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado 
pela pessoa presa.  

§ Possibilidade de se proceder à reprodução simulada dos fatos (reconstituição) - Desde que 
esta não contrarie a moralidade ou a ordem pública. 

 
OBS.: O procedimento de identificação criminal só é admitido para aquele que não for civilmente 
identificado. Exceção: mesmo o civilmente identificado poderá ser submetido à identificação 
criminal, nos seguintes casos: 

• Se o documento apresentado contiver rasuras ou indícios de falsificação. 
• O documento não puder comprovar cabalmente a identidade da pessoa. 
• A pessoa portar documentos de identidade distintos, com informações conflitantes; 
• A identificação criminal for indispensável às investigações policiais (Necessário 

despacho do Juiz determinando isso). 
• Constar nos registros policiais que a pessoa já se apresentou com outros nomes. 
• O estado de conservação, a data de expedição do documento ou o local de sua 

expedição impossibilitem a perfeita identificação da pessoa. 
 
OBS.: É permitida a colheita de material biológico para determinação do perfil genético, 
exclusivamente quando isso for indispensável às investigações – depende de autorização judicial. 
Deve ser armazenado em bando de dados sigiloso. 
 



 
 
 

 

 
 

Resumos - Reta Final MPU (Analista) 
www.estrategiaconcursos.com.br 

 435 
512 

Requerimento de diligências pelo ofendido e pelo indiciado – Ambos podem requerer a realização 
de diligências, mas ficará a critério da Autoridade Policial deferi-las ou não. 
 
FORMA DE TRAMITAÇÃO DO IP 
Sigiloso – A autoridade policial deve assegurar o sigilo necessário à elucidação do fato ou o exigido 
pelo interesse da sociedade. Prevalece o entendimento de que o IP é sempre sigiloso em relação às 
pessoas do povo em geral, por se tratar de mero procedimento investigatório. 
 
Acesso do advogado aos autos do IP 
O advogado do indiciado deve ter franqueado o acesso amplo aos elementos de prova já 
documentados nos autos do IP, e que digam respeito ao exercício do direito de defesa. Não se aplica 
às diligências em curso (Ex.: interceptação telefônica ainda em curso) – SÚMULA VINCULANTE nº 
14. 
OBS.: A Lei 13.24/16 alterou o Estatuto da OAB para estender tal previsão a qualquer procedimento 
investigatório criminal (inclusive aqueles instaurados internamente no âmbito do MP). 
 
Interrogatório em sede policial 
Necessidade de presença do advogado? Posição clássica da Doutrina e da Jurisprudência: NÃO. 
Alteração legislativa (Lei 13.245/16) – passou-se a exigir a presença do advogado no interrogatório 
policial? Ainda não há posição do STF ou STJ. Duas correntes: 

§ Alguns vão entender que o advogado, agora, é indispensável durante o IP. 
§ Outros vão entender que a Lei não criou essa obrigatoriedade. O que a Lei criou foi, na 

verdade, um DEVER para o advogado que tenha sido devidamente constituído pelo 
indiciado (dever de assisti-lo, sob pena de nulidade). Caso o indiciado deseje não constituir 
advogado, não haveria obrigatoriedade. 

 
PODER DE REQUISIÇÃO DURANTE O IP 
Requisição de dados e informações cadastrais 



 
 
 

 

 
 

Resumos - Reta Final MPU (Analista) 
www.estrategiaconcursos.com.br 

 436 
512 

 
 
Requisição de dados de telecomunicações e telemáticos 
 

 
 
CONCLUSÃO DO IP 
Prazo 

PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO IP 

PODER DE 
REQUISIÇÃO

Órgão 
responsável

Autoridade policial

MP

Destinatários da 
requisição

Órgãos públicos

Empresas privadas

Objeto da 
requisição

Dados e informações cadastrais das vítimas 
ou dos suspeitos

Cabimento

Sequestro ou cárcere privado

Redução à condição análoga à de escravo

Tráfico de pessoas

Extorsão mediante restrição da liberdade 
(“sequestro relâmpago”)

Extorsão mediante sequestro

Facilitação de envio de criança ou 
adolescente ao exterior (art. 239 do ECA)

PODER DE REQUISIÇÃO DE 
DADOS DE 

TELECOMUNICAÇÕES OU 
TELEMÁTICOS

Órgão responsável (DEPENDE DE 
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL)

Autoridade policial

MP

Destinatários da 
requisição

Empresas prestadoras de 
serviço de telecomunicações 

e/ou telemática

Objeto da requisição

Disponibilização imediata dos 
meios técnicos adequados –
como sinais, informações e 
outros – que permitam a 

localização da vítima ou dos 
suspeitos do delito em curso.

Cabimento
Crimes relacionados ao 
Tráfico de pessoas (em

curso)
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NATUREZA DA 
INFRAÇÃO 

PRAZO OBSERVAÇÕES 

REGRA GERAL • Indiciado preso: 10 dias 
• Indiciado solto: 30 dias 

OBS.: Em se tratando de indiciado solto, o 
prazo é processual. Em se tratando de 
indiciado preso o prazo é material (conta-se 
o dia do começo). 
OBS.: No caso de indiciado preso, o prazo se 
inicia da data da prisão. Em se tratando de 
indiciado solto, o prazo se inicia com a 
Portaria de instauração. 

CRIMES 
FEDERAIS 

• Indiciado preso: 15 dias 
(prorrogável por mais 15 
dias) 

• Indiciado solto: 30 dias 

LEI DE DROGAS • Indiciado preso: 30 dias 
• Indiciado solto: 90 dias 
OBS.: Ambos podem ser 
duplicados. 

CRIMES CONTRA 
A ECONOMIA 

POPULAR 

• Indiciado preso ou solto: 10 
dias 
 

OBS.: Em caso de indiciado solto o STJ entende tratar-se de prazo impróprio (descumprimento do 
prazo não gera repercussão prática). 
 
Indiciamento – Ato fundamentado por meio do qual a autoridade policial “direciona” a investigação, 
ou seja, a autoridade policial centraliza as investigações em apenas um ou alguns dos suspeitos. Ato 
privativo da autoridade policial, mas depende de autorização do Tribunal se o indiciado for pessoa 
detentora de foro por prerrogativa de função (STF – Inq. 2.411). STJ vem decidindo em sentido 
contrário (desnecessidade de autorização). 
 
Destinatário do IP – Prevalece que: 

§ Destinatário imediato – titular da ação penal 
§ Destinatário mediato – Juiz 

 
ARQUIVAMENTO DO IP 
Regra – MP requer o arquivamento, mas quem determina é o Juiz. Se o Juiz discordar, remete ao 
Chefe do MP (em regra, o PGJ). O Chefe do MP decide se concorda com o membro do MP ou com o 
Juiz. Se concordar com o membro do MP, o Juiz deve arquivar. Se concordar com o Juiz, ele próprio 
ajuíza a ação penal ou designa outro membro para ajuizar. 
Ação penal privada – Os autos do IP serão remetidos ao Juízo competente, onde aguardarão a 
iniciativa do ofendido ou de seu representante legal (ou serão entregues ao requerente, caso assim 
requeira, mediante traslado). 
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Arquivamento implícito – Criação doutrinária. Duas hipóteses: 

§ Quando o membro do MP deixar requerer o arquivamento em relação a alguns fatos 
investigados, silenciando quanto a outros. 

§ Requerer o arquivamento em relação a alguns investigados, silenciando quanto a outros. 
STF e STJ não aceitam a tese de arquivamento implícito. 
 
Arquivamento indireto – Quando o membro do MP deixa de oferecer a denúncia por entender que 
o Juízo (que está atuando durante a fase investigatória) é incompetente para processar e julgar a 
ação penal. Não é unânime. 
Trancamento do IP - Consiste na cessação da atividade investigatória por decisão judicial quando há 
ABUSO na instauração do IP ou na condução das investigações, geralmente quando não hé 
elementos mínimos de prova. 
 
Decisão de arquivamento de IP faz coisa julgada? Em regra, não, podendo ser reaberta a 
investigação se de outras provas (provas novas) a autoridade policial tiver notícia. Exceções: 

§ Arquivamento por atipicidade do fato 
§ Arquivamento em razão do reconhecimento de manifesta causa de exclusão da ilicitude ou 

da culpabilidade – STF não vem admitindo a coisa julgada neste caso. 
§ Arquivamento por extinção da punibilidade 

OBS.: Se o reconhecimento da extinção da punibilidade se deu pela morte do agente, 
mediante apresentação de certidão de óbito falsa (o agente não estava morto) é possível 
reabrir as investigações. 

ARQUIVAMENTO 
DO IP

CRIMES DE 
AÇÃO PENAL 

PRIVADA

Concluído o IP, os autos são remetidos 
ao Juízo, aguardando-se manifestação 
do ofendido (ajuizamento da queixa-
crime ou pedido de arquivamento)

CRIMES DE 
AÇÃO PENAL 

PÚBLICA
MP promove o 
arquivamento

Juiz concorda Inquérito é 
arquivado

Juiz discorda Remete ao 
Chefe do MP

Chefe do MP 
mantém a 

posição pelo 
arquivamento

Juiz está 
OBRIGADO a 

arquivar

Chefe do MP 
entende que 

deve ser 
oferecida 
denúncia

Próprio chefe 
do MP 

denuncia; ou

Chefe do MP 
designa outro 
membro para 

oferecer a 
denúncia
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ATENÇÃO! A autoridade policial NÃO PODE mandar arquivar autos de inquérito policial. 

PODER DE INVESTIGAÇÃO DO MP 
Entendimento pacífico no sentido de que o MP pode investigar, mediante procedimentos próprios, 
mas não pode presidir nem instaurar inquérito policial. 

12.4 - AÇÃO PENAL 

• A ação penal é o instrumento que dá início ao processo penal, através do qual o Estado 
poderá exercer seu ius puniendi. Pode ser de duas grandes espécies: 

§ Pública – (1) incondicionada (2) condicionada 
§ Privada – (1) exclusiva (2) personalíssima (3) subsidiária da pública 

Assim: 

AÇÃO PENAL 

PÚBLICA 
(titularidade do 

MP) 

INCONDICIONADA Não depende de qualquer condição 

CONDICIONADA Requisição do Ministro da Justiça 
Ø Não tem prazo (pode ser oferecida 

enquanto não extinta a punibilidade) 
Ø Não cabe retratação. 
Ø MP não está vinculado à requisição 

(oferecida a requisição, pode o MP deixar 
de denunciar) 

Representação do ofendido: 
Ø Deve ser oferecida dentro de 06 meses, 

sob pena de decadência 

DECISÃO DE 
ARQUIVAMENTO 

DO IP

REGRA 
GERAL

Arquivamento 
por falta de 
base para a 
denúncia

Não faz coisa 
julgada 
material

Cabível 
retomada 
futura das 

investigações

Se houver notícia 
de prova nova

EXCEÇÕES Arquivamento por:

Atipicidade do fato

Extinção da 
punibilidade

DISCUSSÃO 
JURISPRUDENCIAL 

- PREVALECE QUE 
NÃO FAZ COISA

JULGADA MATERIAL

Arquivamento por Excludente de ilicitude ou 
culpabilidade
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Ø É retratável, até o oferecimento da 
denúncia pelo MP 

Ø Não exige forma específica 
Ø Não é divisível quanto aos autores do fato 

criminoso 
PRIVADA 

(titularidade do 
ofendido) 

EXCLUSIVA O direito de queixa passa aos sucessores 

PERSONALÍSSIMA O direito de queixa não passa aos sucessores (nem 
pode ser exercido pelo representante legal). 

SUBSIDIÁRIA DA 
PÚBLICA 

Quando há INÉRCIA do MP, o ofendido passa a ter 
legitimidade para ajuizar a queixa-crime 
subsidiária. Essa legitimidade dura por seis meses, 
e neste período, tanto o MP quando o ofendido 
podem ajudar ação penal (legitimidade 
concorrente). 

 
CARACTERÍSTICAS 

• A ação penal pública (tanto a incondicionada quanto à condicionada) é de titularidade 
exclusiva do MP e goza das seguintes características: 

§ Obrigatoriedade 
§ Oficialidade 
§ Indisponibilidade 
§ Divisibilidade 

• A ação penal privada é de titularidade do ofendido e goza das seguintes características: 
§ Indivisibilidade 
§ Oportunidade 
§ Disponibilidade 
§ Deve ser ajuizada dentro de seis meses (contados da data em que foi conhecida a 

autoria do delito), sob pena de decadência do direito de queixa. 
 
INSTITUTOS PRIVATIVOS DA AÇÃO PENAL EXCLUSIVAMENTE PRIVADA – Não cabem na ação penal 
privada subsidiária da pública 
 
1. RENÚNCIA 

• Antes do ajuizamento da ação 
• Expressa ou tácita (Com relação à renúncia tácita, decorrente da não inclusão de algum 

dos infratores na ação penal, o STJ firmou entendimento no sentido de que a omissão do 
querelante deve ter sido VOLUNTÁRIA, ou seja, ele deve ter, de fato, querido não 
processar o infrator). 

• Oferecida a um dos infratores a todos se estende 
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• Não depende de aceitação pelos infratores (ato unilateral) 
 
2. PERDÃO 

• Depois do ajuizamento da ação 
• Expresso ou tácito 
• Processual ou extraprocessual 
• Oferecido a um dos infratores a todos se estende 
• Depende de aceitação pelos infratores (ato BILATERAL) 
• Se um dos infratores não aceitar, isso não prejudica o direito dos demais 

 

RENÚNCIA X PERDÃO DO OFENDIDO 

INSTITUTO RENÚNCIA PERDÃO 

MOMENTO Antes de iniciado o 
processo Depois de iniciado o processo 

ACEITAÇÃO Não depende (ato 
unilateral) 

Depende de aceitação pelo infrator (ato 
bilateral) 

FORMA Expressa ou tácita Expresso ou tácito (pode ser, ainda, 
processual ou extraprocessual) 

EXTENSÃO Oferecida a um, a todos se 
estende Oferecido a um, a todos se estende 

 
OBS.: O perdão pode ser aceito pessoalmente (pelo ofendido ou seu representante legal) ou por 
procurador com poderes especiais. 
 
3. PEREMPÇÃO 

• Penalidade ao querelante pela negligência na condução do processo 
• Cabível quando:  

Ø O querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias 
seguidos 

Ø Falecendo o querelante, ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em 
juízo, para prosseguir no processo, dentro do prazo de 60 dias, qualquer das 
pessoas a quem couber fazê-lo 

Ø O querelante deixar de comparecer, sem motivo justificado, a qualquer ato do 
processo a que deva estar presente 

Ø O querelante deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais 
Ø Sendo o querelante pessoa jurídica, esta se extinguir sem deixar sucessor. 
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DISPOSIÇÕES IMPORTANTES 
Ação penal privada subsidiária 
Cabimento - Quando se tratar de crime de ação penal pública, e o MP nada fizer no prazo legal de 
oferecimento da denúncia (inércia do MP), o ofendido, ou quem lhe represente, poderá ajuizar 
ação penal privada subsidiária da pública, tendo essa legitimidade um prazo de validade de seis 
meses, a contar do dia seguinte em que termina o prazo para manifestação do MP (consolidando 
sua inércia). 
OBS.: Não é cabível a ação penal privada subsidiária se o MP requer o arquivamento ou requer a 
realização de novas diligências (neste caso não há inércia). 
 
Atuação do MP na queixa-crime subsidiária 

Þ Aditar a queixa – Pode se referir a qualquer aspecto (inclusão de réus, inclusão de 
qualificadoras, etc.). 

Þ Repudiar a queixa – O MP só pode repudiar a queixa quando alegar que não ficou inerte, ou 
seja, que não é hipótese de ajuizamento da queixa-crime subsidiária. Neste caso, deverá 
desde logo apresentar a denúncia substitutiva. 

Þ Retomar a ação como parte principal – Aqui o querelante (a vítima) é negligente na 
condução de causa, cabendo ao MP retomar a ação como parte principal (como autor da 
ação). 

12.5 - JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIA 

JURISDIÇÃO 
Conceito - A atuação do Estado consistente na aplicação do Direito vigente a um caso concreto, 
resolvendo-o de maneira definitiva, cujo objetivo é sanar uma crise jurídica e trazer a paz social. 
Finalidades 

• Social – Trazer a paz social. 
• Jurídica - Resolver o imbróglio jurídico que perdura, dizer quem tem o direito no caso 

concreto, segundo o sistema jurídico vigente. 
• Política - fortalecer a imagem do Estado como entidade soberana, que tem o poder de dizer 

quem está certo e fazer valer essa decisão. 
• Educacional (ou pedagógica) - Transmitir à população a aplicação prática do Direito, fazendo 

com que a população se torne cada vez mais consciente daquelas condutas que são 
penalmente tuteladas 

 
Características 

§ Inércia - O Princípio da inércia da jurisdição significa que o Estado-Juiz só se movimenta, só 
presta a tutela jurisdicional se for provocado, se a parte que alega ter o direito lesado ou 
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ameaçado acioná-lo, requerendo que exerça seu Poder jurisdicional. Proteção da 
imparcialidade do Juiz. Há exceções (Ex.: habeas corpus de ofício). 

§ Substitutividade - A vontade do Estado (vontade da lei) substitui a vontade das partes. 
§ Definitividade - Em um dado momento, a decisão prestada pelo Estado-Juiz será definitiva, 

imodificável. EXCEÇÃO: Revisão criminal (se surgir prova nova), pois pode ser ajuizada a 
qualquer tempo, de forma a alterar a sentença condenatória. 

Princípios 
§ Investidura - Para se exercer a Jurisdição, deve-se estar investido do Poder jurisdicional. 

Como esse Poder pertence ao Estado, ele é quem delega esse Poder aos seus agentes. 
§ Indelegabilidade - Aqueles que foram investidos do Poder jurisdicional não podem delegá-lo 

a terceiros. 
§ Inevitabilidade - Vinculação obrigatória ao processo, e o outro é a vinculação obrigatória aos 

efeitos da jurisdição (ou estado de sujeição). 
§ Inafastabilidade – Duas vertentes: (1) possibilidade que todo cidadão tem, de levar à 

apreciação do Poder Judiciário uma demanda (cumprindo os requisitos e pressupostos legais) 
e de ter a prestação de uma tutela jurisdicional; (2) o processo deve garantir o acesso do 
cidadão à ordem jurídica justa. 

§ Juiz natural – Estabelecimento de regras prévias e abstratas de definição da competência, a 
fim de se evitar a “escolha” do Juiz da causa. Impossibilidade de criação de Juízos ou Tribunais 
de exceção. 

§ Territorialidade – Toda jurisdição possui um limite territorial, no caso, o território brasileiro. 
TODO JUIZ tem jurisdição no território nacional. Entretanto, por questão de organização 
funcional, a competência de cada um é delimitada de várias formas. 

Espécies 
§ Jurisdição superior e inferior – A inferior é exercida pelo órgão que atua no processo desde 

o início. Já a superior é exercida em grau recursal. 
§ Jurisdição comum e especial – A jurisdição especial, no processo penal, é formada pelas 02 

“Justiças especiais”: Justiça Eleitoral (art. 118 a 121 da CF/88) e Militar (122 a 125). Já a 
jurisdição comum é exercida residualmente. Tudo que não for jurisdição especial será 
jurisdição comum, que se divide em estadual e federal. OBS: A Justiça do trabalho não possui 
competência criminal. 

 
COMPETÊNCIA 
CONCEITO – Conjunto de regras que estabelecem, previamente, os limites em que cada Juiz pode 
exercer, de maneira válida, o seu Poder Jurisdicional.10 
COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA 
Esta espécie leva em consideração a natureza do fato criminoso para definir qual a “Justiça” 
competente (Justiça Eleitoral, Comum, Militar, etc.). 
Assim: 

                                                   
10 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 12.º edição. Ed. Forense. Rio de Janeiro, 2015, p. 205  
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COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA 

JUSTIÇA COMUM JUSTIÇA ESPECIAL 

FEDERAL ESTADUAL ELEITORAL MILITAR 

OBS.: Justiça do Trabalho não possui competência criminal. 

 
OBS.: Eventual existência de foro por prerrogativa de função pode, a depender do caso, afastar estas 
regras (Ex.: Juiz Estadual comete crime federal – será julgado pela Justiça Estadual, pelo TJ). 
OBS.: Competência do tribunal do Júri – crimes dolosos contra a vida. 
 
Competência criminal da Justiça Federal – Várias hipóteses 

§ Crimes que afetam bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias e empresas 
públicas – Não abrange as sociedades de economia mista. Ressalva-se a competência da 
justiça eleitoral e justiça militar. 

§ Crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no 
País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente. 

§ Crimes em que haja grave violação de direitos humanos – Só se o PGR suscitar ao STJ o 
deslocamento de competência. 

§ Crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, contra o sistema 
financeiro e a ordem econômico-financeira. 

§ HABEAS CORPUS e MANDADO DE SEGURANÇA em matéria criminal de sua competência ou 
quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente 
sujeitos a outra jurisdição. 

§ Crimes políticos 
§ Crimes relacionados à disputa sobre direitos indígenas 
§ Crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves – Ressalva-se apenas a competência da 

Justiça Militar. 
§ Crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro 
§ Execução de carta rogatória (após o "exequatur" pelo STJ) 
§ Execução de sentença estrangeira (após a homologação pelo STJ) 

OBS.: Justiça Federal não tem competência para julgar contravenções penais! 

DEFINIÇÃO DA 
COMPETÊNCIA EM 

RAZÃO DA 
MATÉRIA

É CRIME 
ELEITORAL

OU MILITAR?

SIM
CRIME 

ELEITORAL
JUSTIÇA

ELEITORAL

CRIME 
MILITAR

JUSTIÇA 
MILITAR

NÃO É CRIME 
FEDERAL?

SIM JUSTIÇA 
FEDERAL

NÃO JUSTIÇA 
ESTADUAL
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COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA 
Em regra, os processos criminais são julgados pelos órgãos jurisdicionais mais baixos, inferiores, 
quais sejam, os Juízes de primeiro grau. No entanto, pode ocorrer de, em determinados casos, 
considerando a presença de determinadas autoridades no polo passivo (acusados), que essa 
competência pertença originariamente aos Tribunais. Essa é a chamada prerrogativa de função 
(vulgarmente conhecida como “foro privilegiado”). 
 

PRINCIPAIS HIPÓTESES DE FORO PRIVILEGIADO 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA E 
VICE-PRESIDENTE 

Crime comum – STF 
Crime de responsabilidade - SENADO 

MEMBROS DO CONGRESSO 
(DEPUTADOS E SENADORES) 

Crime comum – STF 
Crime de responsabilidade – Não há previsão 

MEMBROS DOS TRIBUNAIS 
SUPERIORES E DO TCU Crimes comuns e de responsabilidade - STF 

GOVERNADORES 

Crime comum – STJ 
Crime de responsabilidade – Tribunal Especial misto 
(membros do Poder Legislativo local e desembargadores 
do TJ local). 

DESEBARGADORES DOS: 
TJs, TRFs, TREs e TRTs 

Crimes comuns e de responsabilidade - STJ 

Membros do (s): 
TCEs 
TCMs 
MPU que oficiem perante 
Tribunais 

Crimes comuns e de responsabilidade - STJ 

PREFEEITOS 

Crime comum – TJ 
Crime comum federal – TRF 
Crime eleitoral – TRE 
Crime de responsabilidade próprio – Câmara de 
vereadores. 

JUÍZES FEDERAIS 
JUÍZES DO TRABALHO 
JUÍZES DA JUSTIÇA MILITAR 
FEDERALIZADA 

Crimes comuns e 
de 
responsabilidade – 

EXCEÇÃO: Crimes eleitorais. Neste 
caso cabe ao TRE da área de 
jurisdição da autoridade. 
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TRF de sua área de 
jurisdição. 

Membros do MPU 

Crimes comuns e 
de 
responsabilidade – 
TRF de sua área de 
jurisdição. 

EXCEÇÃO: Crimes eleitorais. Neste 
caso cabe ao TRE da área de 
jurisdição da autoridade. 

Juízes estaduais e do DF 
Membros do MP estadual e do 
DF 

Crimes comuns e 
de 
responsabilidade – 
TJ de sua área de 
jurisdição. 

EXCEÇÃO: Crimes eleitorais. Neste 
caso cabe ao TRE da área de 
jurisdição da autoridade. 

 
Alcance do foro por prerrogativa de função 

Þ O foro por prerrogativa de função se aplica apenas aos crimes cometidos durante o exercício 
do cargo e relacionados às funções desempenhadas 

Þ Após o término da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para 
apresentação de alegações finais, a competência não mais se altera pelo fato de o agente 
deixar de ocupar o cargo, seja qual for o motivo (renúncia ao cargo, posse em outro cargo, 
etc.). 

 
Perda do cargo durante o processo 

 REGRA -  A competência também se desloca, ou seja, o Tribunal deixa de ser competente 
e o processo vai para a primeira instância. 

 EXCEÇÃO – Se já terminou a instrução processual, tendo já havido intimação para a 
apresentação de alegações finais, a competência permanece no Tribunal, não se 
deslocando. 

 
Conflito entre competência de foro por prerrogativa de função e competência do Tribunal do Júri 

§ Prerrogativa de função prevista na CF/88 x Competência do Júri – Prevalece a competência 
de foro por prerrogativa de função 

§ Prerrogativa de função NÃO prevista na CF/88 x Competência do Júri – Prevalece a 
competência do Tribunal do Júri (súmula vinculante nº 45). 

OBS.: Caso dos deputados estaduais: pelo princípio da simetria, entende-se que a competência de 
foro destas autoridades está prevista na CF/88. 
 
COMPETÊNCIA TERRITORIAL 
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REGRA – Teoria do resultado (competente o foro do lugar em que se consumar a infração). No caso 
de tentativa, o foro do lugar em foi praticado o último ato de execução. 
Principais regramentos: 

COMPETÊNCIA TERRITORIAL 

 Crimes plurilocais comuns Teoria do resultado 

Crimes plurilocais contra a vida Teoria da atividade 

Juizados Especiais Teoria da atividade 

Crimes falimentares Local onde foi decretada a falência 

Atos infracionais Teoria da atividade 

 Crime praticado no exterior e consumado no exterior - Na capital do estado em que o 
réu (acusado), no Brasil, tenha fixado seu último domicílio, ou, caso nunca tenha sido 
domiciliado no Brasil, na capital federal. 

 Crime praticado a bordo de aeronaves ou embarcações, mas, por determinação da Lei 
Penal, estejam sujeitos à Lei Brasileira - No local em que primeiro aportar ou pousar a 
embarcação ou aeronave, ou, ainda, no último local em que tenha aportado ou 
pousado. 

 

 
 
Fixação da competência territorial com base no domicílio do réu 

 Não sendo conhecido o lugar da infração – Será regulada pelo lugar do domicílio ou 
residência do réu. 

COMPETÊNCIA 
TERRITORIAL

Crimes comuns Teoria do resultado

Crimes contra a 
vida Teoria da atividade

Infrações de menor 
potencial ofensivo Teoria da atividade

Crimes 
falimentares Local da falência

Atos infracionais Teoria da atividade
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 Se o réu tiver mais de uma residência – Prevenção. 
 Se o réu não tiver residência ou for ignorado seu paradeiro - juiz que primeiro tomar 

conhecimento do fato. 
 Se for hipótese de crime de ação exclusivamente privada – Poderá o querelante 

escolher ajuizar a queixa no lugar do domicílio ou residência do réu, ainda que 
conhecido o lugar da infração. 

 
 
Conexão 

• Intersubjetiva por simultaneidade ocasional – pessoas diversas cometem infrações 
diversas no mesmo local, na mesma época, mas desde que não estejam ligadas por 
nenhum vínculo subjetivo. 

• Intersubjetiva por concurso – Na hipótese de concurso de pessoas.  
• Intersubjetiva por reciprocidade – Infrações praticadas no mesmo tempo e no mesmo 

lugar, mas os agentes praticaram as infrações uns contra os outros. 
• Conexão objetiva teleológica – Uma infração deve ter sido praticada para “facilitar” a 

outra. 
• Conexão objetiva consequencial – Nesta hipótese uma infração é cometida para ocultar 

a outra, ou, ainda para garantir a impunidade do infrator ou garantir a vantagem da 
outra infração. 

• Conexão instrumental – A prova da ocorrência de uma infração e de sua autoria 
influencie na caracterização da outra infração.  

 
Continência 

• Continência por cumulação subjetiva – É o caso no qual duas ou mais pessoas são 
acusadas pela mesma infração (concurso de pessoas). 

• Continência por concurso formal – Mediante uma só conduta o agente pratica dois ou 
mais crimes. 

 
Regras aplicáveis nos casos de determinação da competência pela conexão ou continência 

§ Um crime de competência do Tribunal do Júri e outro crime, de competência do Juízo 
comum – Competência do Júri para ambos. 

§ Crimes de competência de Juízos de mesma categoria - Primeiro se utiliza o critério de 
fixação da competência territorial com base na local em que ocorreu o crime que possuir 
pena mais grave. Se as penas forem idênticas, utiliza-se o critério do lugar onde ocorreu o 
maior número de infrações penais. Caso as penas sejam idênticas e tenha sido cometido o 
mesmo número de infrações penais, ou, ainda, em qualquer outro caso, aplica-se a fixação 
da competência pela prevenção. 
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§ Crimes de competência de Juízos de graus diferentes - A competência será fixada no órgão 
de Jurisdição superior (Ex.: Um Tribunal Superior e um Juiz singular). 

§ Um crime de competência da Justiça Comum e outro da Justiça Especial – Competência será 
fixada na Justiça Especial (Ex.: crime eleitoral conexo com crime comum). 

OBS.: “NÃO VIOLA AS GARANTIAS DO JUIZ NATURAL, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO 
LEGAL A ATRAÇÃO POR CONTINÊNCIA OU CONEXÃO DO PROCESSO DO CO-RÉU AO FORO POR 
PRERROGATIVA DE FUNÇÃO DE UM DOS DENUNCIADOS.” – SÚMULA 704 do STF 
 
Separação dos processos nos casos de conexão ou continência 
A reunião dos processos, nestes casos, é a regra. Contudo, existem exceções, hipóteses nas quais 
haverá o desmembramento dos processos: 

• Concurso entre a Jurisdição comum e militar 
• Concurso entre crime e infração de competência do Juizado da Infância e da Juventude 
• Insanidade mental de um dos corréus – Os processos devem ser separados, pois o 

processo, em relação ao correu declarado mentalmente insano, será suspenso. Só se 
aplica no caso de insanidade posterior ao fato criminoso. 

• Impossibilidade de formação do conselho de sentença no Tribunal do Júri – Se houver, 
no Tribunal do Júri, dois ou mais réus, e sendo diferentes os advogados, as recusas aos 
Jurados (Direito de recusar algum jurado) impossibilitarem a formação do conselho de 
sentença, o processo deverá ser desmembrado. 

• Separação facultativa quando os fatos criminosos tenham sido praticados em 
circunstâncias de tempo e lugar diferentes, ou o Juiz entender que a reunião de 
processos pode ser prejudicial ao Julgamento da causa ou puder implicar em 
retardamento do processo 

• Crime doloso contra a vida praticado em concurso de agentes quando um dos 
acusados possui foro por prerrogativa de função fixado na CF/88 – A competência do 
júri para julgar o corréu que NÃO tem foro privilegiado não pode ser afastada por regras 
infraconstitucionais (de conexão e continência). 

 
COMPETÊNCIA CRIMINAL DO STF 
Originária 

• Nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros 
do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República. 

• Nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado 
e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no 
art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os 
chefes de missão diplomática de caráter permanente. 

• A revisão criminal de seus próprios julgados. 
• A execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a 

delegação de atribuições para a prática de atos processuais. 
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Originária em HC 

HABEAS CORPUS NO STF - ORIGINÁRIA 

PACIENTE COATOR COATOR OU PACIENTE 

§ Presidente 
§ Vice-presidente 
§ Membros do Congresso 
§ Ministros do TCU 
§ Ministros dos Tribunais 

Superiores 
§ Ministros de Estado 
§ PGR 
§ Comandantes das Forças 

Armadas 
§ Chefes de Missão 

diplomática de caráter 
permanente 

Tribunal 
Superior 

§ Autoridade ou funcionário cujos atos 
estejam sujeitos diretamente à 
jurisdição do Supremo Tribunal 
Federal 

§ Crime sujeito à mesma jurisdição em 
uma única instância 

 
Recursal 

§ Crime político 
§ Habeas Corpus, quando o decidido em ÚNICA INSTÂNCIA pelos TRIBUNAIS SUPERIORES 

 
COMPETÊNCIA CRIMINAL DO STJ 
Originária 

§ Crimes comuns - Praticados por Governadores de estados ou do DF 
§ Crimes comuns e de responsabilidade - Praticados por (1) Desembargadores dos TJs, 

TRFs, TRTs e TREs; (2) Membros dos Tribunais de Contas dos Estados e dos Tribunais e 
Conselhos de Contas dos Municípios; (3) Membros do MPU que oficiem perante 
Tribunais. 

§ Revisão Criminal dos seus próprios julgados – Se o STJ proferir condenação definitiva 
em processo de sua competência originária (Ex.: crime comum praticado por 
Governador), eventual revisão criminal (caso surja prova nova) deverá ser ajuizada 
perante o próprio STJ. 

 
Originária em Habeas Corpus 

HABEAS CORPUS NO STJ - ORIGINÁRIA 

COATOR COATOR OU PACIENTE 
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§ Tribunal sujeito à jurisdição do STJ (TJ 
e TRFs) 

§ Ministro de Estado ou Comandante 
das Forças Armadas OBS.: Ressalvada 
a competência da Justiça Eleitoral 

Qualquer das autoridades que o STJ julga 
originariamente: 
§ Nos crimes comuns (Ex.: Governador) 
§ Nos crimes comuns e nos de 

responsabilidade (Ex.: Desembargador de 
TJ) 

 
Competência criminal recursal do STJ - Recurso Ordinário em Habeas Corpus - Decisão for proferida 
em ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA por Tribunal de Justiça ou TRF (quando for denegatória a decisão). 
 
COMPETÊNCIA CRIMINAL DOS TRFs 
Originária 

§ Crimes comuns e de responsabilidade – (1) Juízes federais, Juízes do Trabalho e da Justiça 
Militar Federalizada (2) e membros do Ministério Público da União. OBS.: ressalvada a 
competência da Justiça Eleitoral. 

§ Revisão Criminal – O TRF será competente para apreciar as revisões criminais interpostas 
contra os seus próprios julgados e contra os julgados dos Juízes Federais que a ele estiverem 
vinculados. 

§ Habeas Corpus - quando a autoridade coatora for JUIZ FEDERAL a ele vinculado ou TURMA 
RECURSAL a ele vinculada. 

Recursal  
Julgamento dos recursos interpostos contra as decisões proferidas por Juízes Federais de primeira 
instância. 
 
COMPETÊNCIA CRIMINAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS FEDERAIS 
Infrações de menor potencial ofensivo – Crimes FEDERAIS cuja pena máxima não seja superior a 
dois anos. OBS.: As contravenções penais são infrações penais de menor potencial ofensivo, mas a 
Justiça Federal não tem competência para julgar contravenções penais. 

12.6 - SUJEITOS PROCESSUAIS 

Conceito - Pessoas que atuam, de maneira obrigatória ou não, no processo criminal. 
• Sujeitos essenciais – Necessariamente devem fazer parte do processo criminal. São 

apenas três: Juiz, acusador (MP ou querelante) e acusado (ou querelado), bem como o 
defensor deste. 

• Sujeitos acessórios (não essenciais) – Não necessariamente atuarão no processo. 
Exemplo: Assistente de acusação. 
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JUIZ 
Conceito - O sujeito processual, na verdade, é o Estado-Juiz, que atua no processo através de um 
órgão jurisdicional, que é o Juiz criminal. 
Poderes: 

• Poder de polícia administrativa – Exercido no curso do processo, com a finalidade de 
garantir a ordem dos trabalhos e a disciplina. 

• Poder Jurisdicional – Relativo à condução do processo, no que toca à atividade-fim da 
Jurisdição (instrução, decisões interlocutórias, prolação da sentença, execução das 
decisões tomadas, etc.). Dividem-se em: b.1) Poderes-meio (atos cuja prática é atingir 
uma outra finalidade – a prestação da efetiva tutela jurisdicional), que se dividem em 
atos ordinatórios e instrutórios; b.2) Poderes-fins (que são relacionados à prestação da 
efetiva tutela jurisdicional e seu cumprimento), dividindo-se em atos decisórios (dizem 
o direito, condenando, absolvendo, etc.) e atos executórios (colocam em prática o que 
foi decidido). 

 
IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO 
Situações capazes de afetar a imparcialidade do Juiz. 
 

IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO DO JUIZ 

ESPÉCIE HIPÓTESES OBSERVAÇÕES 

IMPEDIMENTO § Tiver funcionado seu cônjuge ou parente, 
consanguíneo ou afim, em linha reta ou 
colateral até o terceiro grau, inclusive, 
como defensor ou advogado, órgão do 
Ministério Público, autoridade policial, 
auxiliar da justiça ou perito. 

§ O próprio Juiz houver desempenhado 
qualquer dessas funções (anteriores) ou 
servido como testemunha. 

§ O próprio Juiz tiver atuado como juiz de 
outra instância, pronunciando-se, de fato 
ou de direito, sobre a questão. 

§ O próprio Juiz ou seu cônjuge ou parente, 
consanguíneo ou afim em linha reta ou 
colateral até o terceiro grau, inclusive, for 
parte ou diretamente interessado no feito. 

OBS.: Presunção absoluta 
de parcialidade. Rol 
taxativo.  
OBS.: Juiz tem o dever de se 
declarar impedido, não 
podendo atuar no processo. 
Se não o fizer, qualquer das 
partes poderá arguir seu 
impedimento. 
OBS.: Doutrina vê como ato 
inexistente. Jurisprudência 
vê como nulidade absoluta. 

SUSPEIÇÃO § Se for amigo íntimo ou inimigo capital de 
qualquer das partes. 

§ Se o Juiz, seu cônjuge, ascendente ou 
descendente, estiver respondendo a 
processo por fato análogo, sobre cujo 
caráter criminoso haja controvérsia. 

§ Se o Juiz, seu cônjuge, ou parente, 
consanguíneo, ou afim, até o terceiro grau, 

OBS.: Presunção relativa de 
imparcialidade do Juiz. 
OBS.: Juiz não está obrigado 
a se declarar suspeito. 
OBS.: A suspeição não pode 
ser declarada, nem 
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inclusive, sustentar demanda ou 
responder a processo que tenha de ser 
julgado por qualquer das partes. 

§ Se o Juiz tiver aconselhado qualquer das 
partes. 

§ Se o Juiz for credor ou devedor, tutor ou 
curador, de qualquer das partes. 

§ Se o Juiz for sócio, acionista ou 
administrador de sociedade interessada no 
processo. 

reconhecida, quando a 
parte criar o motivo para 
alega-la (propositalmente). 
OBS.: Jurisprudência vê 
como nulidade relativa 
(controvérsia na Doutrina). 

 
ATENÇÃO! A suspeição ou o impedimento em decorrência de parentesco por afinidade (parentesco 
que não é de sangue) cessa com a dissolução do casamento que fez surgir o parentesco. EXCEÇÕES: 

§ Se do casamento resultar filhos, o impedimento ou suspeição não se extingue em hipótese 
nenhuma. 

§ Havendo ou não filhos da relação, o impedimento ou suspeição permanece em relação a 
sogros, genros, cunhados, padrasto e enteado. 

OBS.: Aplicam-se aos serventuários e funcionários da Justiça as prescrições sobre suspeição dos 
Juízes. 
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MINISTÉRIO PÚBLICO 
Conceito – É órgão responsável por desempenhar as funções do Estado-acusador no processo. Pode 
atuar de duas formas: 

§ Como autor da ação (ação penal pública) 
§ Como fiscal da Lei 

 
Suspeição e impedimento 
Mesmas hipóteses de suspeição e impedimento previstas para os Juízes, no que for cabível. Além 
disso, não poderão atuar nos processos em que o juiz ou qualquer das partes for seu cônjuge, ou 
parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive. 
OBS.: O fato de o membro do MP ter atuado na fase investigatória não gera suspeição ou 
impedimento (verbete nº 234 da súmula de jurisprudência do STJ). 
 
ACUSADO 

§ Aquele que figura no polo passivo da ação penal 
§ A identificação do acusado deve ser feita da forma mais ampla possível. A impossibilidade de 

identificação do acusado por seu nome civil, contudo, não impede o prosseguimento da ação, 
quando CERTA a identidade física. 

§ Deve comparecer a todos os atos do processo para o qual for intimado e, caso não compareça 
a algum ato que não possa ser realizado sem ele, o Juiz poderá determinar sua condução à 
força – Divergência doutrinária quanto à constitucionalidade desta previsão. 

Presunção 
relativa de 

parcialidade

Não pode ser 
declarada ou 

reconhecida se a 
parte 

propositalmente 
criou a situação.

SUSPEIÇÃO DO JUIZ

Se o Juiz for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes

Se o Juiz, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a 
processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia

Se o Juiz, seu cônjuge, ou parente, consanguíneo, ou afim, até o terceiro 
grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de 

ser julgado por qualquer das partes

Se o Juiz tiver aconselhado qualquer das partes

Se o Juiz for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes

Se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no 
processo
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OBS.: O STF, em 2018, quando do julgamento das ADPFs 395 e 44411, por maioria, decidiu que é 
INCONSTITUCIONAL a condução coercitiva do investigado/indiciado/acusado para fins de 
interrogatório. 
A condução coercitiva continua sendo possível para casos em que o comparecimento não seja 
facultativo (ex.: comparecimento do indiciado para reconhecimento pela vítima do crime). 
 
Direitos do acusado: 

§ Não produzir prova contra si mesmo 
§ Direito de ser processado e sentenciado pela autoridade competente 
§ Direito ao contraditório e à ampla defesa 
§ Direito à entrevista prévia e reservada com seu defensor 

 
DEFENSOR DO ACUSADO 
A presença do defensor no processo criminal é obrigatória, e decorre do princípio da ampla defesa 
(defesa técnica). A defesa deve, ainda, ser eficiente. 

SÚMULA 523 DO STF 
NO PROCESSO PENAL, A FALTA DA DEFESA CONSTITUI NULIDADE ABSOLUTA, MAS A SUA 
DEFICIÊNCIA SÓ O ANULARÁ SE HOUVER PROVA DE PREJUÍZO PARA O RÉU. 

OBS.: Doutrina entende que o Judiciário pode reconhecer a deficiência da defesa técnica, ex officio. 
Acusado não nomeia defensor – Juiz nomeará um para atuar em seu favor. Se não for pobre, será 
obrigado a pagar os honorários do defensor dativo que lhe for nomeado. 
Acusado poderá, posteriormente, desconstituir o advogado nomeado pelo Juiz e constituir outro, 
de sua confiança? Sim. 
Defensor nomeado pode recusar atuação? Somente em caso de motivo relevante. 
Defensor nomeado pode abandonar a causa? Sim, por motivo imperioso, mas deve comunicar 
previamente ao Juiz.  
Defensor constituído precisa apresentar procuração? Em regra, sim, salvo quando o acusado o 
indicar em seu interrogatório (procuração apud acta). 
Impossibilidade de atuação – Não podem atuar como defensor do acusado os parentes do Juiz 
(mesmas hipóteses do art. 252, I do CPP). 
 
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO 
Conceito – Trata-se da figura do ofendido (ou seu representante legal) ou seus sucessores, que 
poderão atuar na ação penal pública como assistentes do MP (não serão autores da ação penal). 
Características: 

§ Deve ocorrer durante o processo – Entre o recebimento da denúncia e o trânsito em julgado 

                                                   
11 ADPF 444, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 14/09/2018, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 
17/09/2018 PUBLIC 18/09/2018 
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§ Deve o requerente estar assistido por profissional habilitado (advogado ou defensor público) 
§ MP deve ser previamente ouvido 
§ Decisão de deferimento ou indeferimento do pedido é IRRECORRÍVEL (Cabe MS, caso 

indeferido o requerimento). 
 
OBS.: O corréu (aquele que também é acusado) não pode atuar como assistente da acusação (em 
relação aos outros réus). Contudo, pode recorrer da sentença que absolve os demais réus. 
Assistente pode 

Þ Propor meios de prova 
Þ Requerer perguntas às testemunhas 
Þ Aditar os articulados 
Þ Participar do debate oral 
Þ Arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público, ou por ele próprio 
Þ Requerer a decretação da prisão preventiva  
Þ Requerer o desaforamento 
Þ Indicar assistente técnico 

 
Legitimidade recursal do assistente – Trata-se de legitimidade recursal SUPLETIVA ou 
SUBSIDIÁRIA, ou seja, só pode recorrer quando o MP não tiver recorrido. O assistente pode interpor: 

Ø Apelação contra sentença absolutória ou condenatória 
Ø Apelação contra sentença de impronúncia ou de absolvição sumária 
Ø Apelação contra sentença de pronúncia 
Ø RESE contra decisão que reconhecer a extinção da punibilidade 
Ø Recurso contra decisão sobre prisão preventiva ou medida cautelar diversa da prisão 

 
AUXILIARES DA JUSTIÇA 
Os peritos e intérpretes devem ser imparciais, pois não possuem interesse na causa. 
Estende-se aos peritos (e aos intérpretes) as mesmas regras de suspeição dos Juízes. 
Vedações ao exercício da função de perito 
Não podem exercer a função: 

§ Aqueles que estiverem sujeitos à interdição de direito 
§ Aqueles que tiverem prestado depoimento no processo ou opinado anteriormente sobre o 

objeto da perícia 
§ Os analfabetos e os menores de 21 anos – Atualmente, com a maioridade civil aos 18 anos, 

esse dispositivo deve ser adaptado à nova maioridade civil. Contudo, se a prova trouxer a 
literalidade da lei, deve ser marcado como correta a idade de 21 anos. 

Observações: 
§ Nomeação do perito é ato privativo do Juiz 
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§ As partes não podem intervir na nomeação 
§ Perito não pode recusar a nomeação, salvo se provar motivo relevante 
§ Perito que faltar com suas obrigações pode ser multado 
§ Perito pode ser conduzido à força caso não compareça a algum ato para o qual foi intimado 

12.7 - TEORIA GERAL DA PROVA 

Conceito de prova - Elemento produzido pelas partes ou mesmo pelo Juiz, visando à formação do 
convencimento deste (Juiz) acerca de determinado fato. 
Objeto de prova - O fato que precisa ser provado para que a causa seja decidida, pois sobre ele 
existe incerteza. Em regra, só os fatos são objeto de prova (Exceção: direito municipal, estadual ou 
estrangeiro, pois a parte que alega deve provar-lhes o teor e a vigência). 
Fatos que independem de prova: 

• Fatos evidentes 
• Fatos notórios 
• Presunções legais 
• Fatos inúteis 

 
Classificação das provas 

§ Provas diretas – Aquelas que provam o próprio fato, de maneira direta. 
§ Provas indiretas – Aquelas que não provam diretamente o fato, mas por uma dedução lógica, 

acabam por prová-lo. 
§ Provas plenas – Aquelas que trazem a possibilidade de um juízo de certeza quanto ao fato 

que buscam provar, possibilitando ao Juiz fundamentar sua decisão de mérito em apenas uma 
delas, se for o caso.  

§ Provas não-plenas – Apenas ajudam a reforçar a convicção do Juiz, contribuindo na formação 
de sua certeza, mas não possuem o poder de formar a convicção do Juiz, que não pode 
fundamentar sua decisão de mérito apenas numa prova não-plena. 

§ Provas reais – Aquelas que se baseiam em algum objeto, e não derivam de uma pessoa. 
§ Provas pessoais – São aquelas que derivam de uma pessoa.  
§ Prova típica – Seu procedimento está previsto na Lei. 
§ Prova atípica – Duas correntes: a.1) É somente aquela que não está prevista na Legislação 

(este conceito se confunde com o de prova inominada); a.2) É tanto aquela que está prevista 
na Lei, mas seu procedimento não, quanto aquela em que nem ela nem seu procedimento 
estão previstos na Legislação. 

§ Prova anômala – É a prova típica, só que utilizada para fim diverso daquele para o qual foi 
originalmente prevista. 

§ Prova irritual – É aquela em que há procedimento previsto na Lei, só que este procedimento 
não é respeitado quando da colheita da prova. 

§ Prova “fora da terra” – É aquela realizada perante juízo distinto daquele perante o qual 
tramita o processo. 

§ Prova crítica – É utilizada como sinônimo de “prova pericial”. 
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OBS.: PROVA EMPRESTADA - É aquela que, tendo sido produzida em outro processo, vem a ser 
apresentada no processo corrente, de forma a também neste produzir os seus efeitos. 
 
Sistema adotado quanto à apreciação da prova 
REGRA - Sistema do livre convencimento motivado da prova (ou livre convencimento regrado, ou 
livre convencimento baseado em provas ou persuasão racional). O Juiz deve valorar a prova 
produzida da maneira que entender mais conveniente, de acordo com sua análise dos fatos 
comprovados nos autos. 
EXCEÇÃO – Adota-se, excepcionalmente: 

§ Prova tarifada – Adotada em alguns casos (ex.: necessidade de que a prova da morte do 
acusado, para fins de extinção da punibilidade se dê por meio da certidão de óbito). 

§ Íntima convicção – Adotada no caso dos julgamentos pelo Tribunal do Júri. 
 
Princípios que regem a produção probatória 

§ Princípio do contraditório – Todas as provas produzidas por uma das partes podem ser 
contraditadas (contraprova) pela outra parte; 

§ Princípio da comunhão da prova (ou da aquisição da prova) – A prova é produzida por uma 
das partes ou determinada pelo Juiz, mas uma vez integrada aos autos, deixa de pertencer 
àquele que a produziu, passando a ser parte integrante do processo, podendo ser utilizada 
em benefício de qualquer das partes. 

§ Princípio da oralidade – Sempre que for possível, as provas devem ser produzidas oralmente 
na presença do Juiz. Subprincípio da concentração – Sempre que possível as provas devem 
ser concentradas na audiência.  
Subprincípio da publicidade – Os atos processuais não devem ser praticados de maneira 
secreta, sendo vedado ao Juiz apresentar obstáculos à publicidade dos atos processuais. 
Subprincípio da imediação – o Juiz, sempre que possível, deve ter contato físico com a prova, 
no ato de sua produção, a fim de que melhor possa formar sua convicção. 

§ Princípio da autorresponsabilidade das partes – As partes respondem pelo ônus da produção 
da prova acerca do fato que tenham de provar.  

§ Princípio da não auto-incriminação (ou Nemo tenetur se detegere) – Por este princípio 
entende-se a não obrigatoriedade que a parte tem de produzir prova contra si mesma. 

 
Etapas da produção da prova 

§ Proposição – A produção da prova é requerida ao Juiz, podendo ocorrer em momento 
ordinário ou extraordinário.  

§ Admissão – É o ato mediante o qual o Juiz defere ou não a produção de uma prova.  
§ Produção – É o momento em que a prova é trazida para dentro do processo. 
§ Valoração – É o momento no qual o Juiz aprecia cada prova produzida e lhe atribui o valor 

que julgar pertinente. 
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Ônus da prova 
Encargo conferido a uma das partes referente à produção probatória relativa ao fato por ela alegado. 
 
Produção probatória pelo Juiz 
É possível: 
Na produção antecipada de provas – Provas consideradas urgentes e relevantes, observando-se a 
necessidade, adequação e proporcionalidade da medida (é constitucional – STF e STJ). OBS.: É 
necessário que exista um procedimento investigatório em andamento (IP em curso, por exemplo), 
e algum requerimento posto à sua apreciação (ainda que não seja o requerimento de prova). 
 
Na produção de provas após iniciada a fase de instrução do processo – Para dirimir dúvida sobre 
ponto relevante (busca da verdade real). Não se exige a cautelaridade da medida. 
 
Provas ilegais 
Provas ilícitas - São consideradas provas ilícitas aquelas produzidas mediante violação de normas de 
direito material (normas constitucionais ou legais). Ex.: Prova obtida mediante tortura. 
Provas ilícitas por derivação - São aquelas provas que, embora sejam lícitas em sua essência, 
derivam de uma prova ilícita, daí o nome “provas ilícitas por derivação”. Ex.: Prova obtida mediante 
depoimento válido. Contudo, só se descobriu a testemunha em razão de uma interceptação 
telefônica ilegal. Poderá ser utilizada no processo se ficar comprovado que: 

§ Não havia nexo de causalidade entre a prova ilícita e a prova derivada 
§ Embora havendo nexo de causalidade, a derivada poderia ter sido obtida por fonte 

independente ou seria, inevitavelmente, descoberta pela autoridade. 
Provas ilegítimas - São provas obtidas mediante violação a normas de caráter eminentemente 
processual, sem que haja nenhum reflexo de violação a normas constitucionais. 
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Consequências processuais do reconhecimento da ilegalidade da prova 
Provas ilícitas - Declarada sua ilicitude, elas deverão ser desentranhadas do processo  e, após estar 
preclusa a decisão que determinou o desentranhamento, serão inutilizadas pelo Juiz. 
OBS.: Há forte entendimento no sentido de que a prova, ainda que seja ilícita, deverá ser utilizada 
no processo, desde que seja a única prova capaz de conduzir à absolvição do réu ou comprovar fato 
importante para sua defesa, em razão do princípio da proporcionalidade. 
Prova obtida mediante excludente de ilicitude? Prova válida (Doutrina, STF e STJ). 
Recurso cabível contra a decisão referente à ilicitude da prova? 

§ Decisão que RECONHECE A ILICITUDE da prova – Cabe RESE, nos termos do art. 581, XIII do 
CPP. 

§ Decisão que RECONHECE A ILICITUDE da prova apenas na sentença – Cabe APELAÇÃO. 
§ Decisão que NÃO RECONHECE a ilicitude da prova – Não cabe recurso (seria possível o 

manejo de HC ou MS). 
 
Consequências processuais do reconhecimento da ilegitimidade da prova 

§ Prova decorrente de violação à norma processual de caráter absoluto (nulidade absoluta) - 
jamais poderá ser utilizada no processo, pois as nulidades absolutas, são questões de ordem 
pública e são insanáveis (STF e STJ estão relativizando isso, ao fundamento de que não pode 
ser declarada qualquer nulidade sem comprovação da ocorrência de prejuízo). 

§ Prova decorrente de violação à norma processual de caráter relativo (nulidade relativa) - 
poderá ser utilizada, desde que não haja impugnação à sua ilegalidade ou tenha sido sanada 
a irregularidade em tempo oportuno. 

12.8 - PROVAS EM ESPÉCIE 

EXAME DE CORPO DE DELITO E PERÍCIAS EM GERAL 

PROVAS ILEGAIS

Provas 
ilícitas

Violação a 
normas de 

direito 
material

Provas ilícitas 
propriamente 

ditas

Provas ilícitas 
por derivação

Podem ser 
utilizadas, 

excepcionalmente, 
quando:

Tenham sido 
obtidas por fonte 
independente

Quando seriam
inevitavelmente 
descobertas por 

fonte independenteProvas 
ilegítimas

Violação a 
normas de 

direito 
processual

Aplica-se o 
regime jurídico 
das nulidades
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Conceito - O exame de corpo de delito é a perícia cuja finalidade é comprovar a materialidade 
(existência) das infrações que deixam vestígios.  
Espécies: 

Þ Direto - Quando realizado pelo perito diretamente sobre o vestígio deixado. 
Þ Indireto - Quando o perito realizar o exame com base em informações verossímeis fornecidas 

a ele.  
 
Momento - Pode ocorrer tanto na fase investigatória quanto na fase de instrução do processo 
criminal.  
Obrigatoriedade - O exame de corpo de delito é, em regra, obrigatório nos crimes que deixam 
vestígios. Caso tenham desaparecido os vestígios, a prova testemunhal pode suprir a falta (para a 
jurisprudência, qualquer prova pode!). 
OBS.: O exame de corpo de delito está dispensado no caso de infrações de menor potencial 
ofensivo, desde que a inicial acusatória esteja acompanhada de boletim médico, ou prova 
equivalente, atestando o fato. 
Formalidades: 

Þ Deve ser realizado por 01 perito oficial - Não sendo possível, por 02 peritos não oficiais. Se a 
perícia for complexa, que abranja mais de uma área de conhecimento, poderá o Juiz designar 
MAIS de um perito oficial (nesse caso, a parte também poderá indicar mais de um assistente 
técnico). 

Þ Indicação de assistente de técnico e formulação de quesitos - As partes, o ofendido e o 
assistente de acusação podem formular quesitos, indicar assistentes técnicos e requerer 
esclarecimentos aos peritos (restrito à fase judicial – jurisprudência). 

Þ Divergência entre os peritos - Cada um elaborará seu laudo separadamente, e a autoridade 
deverá nomear um terceiro perito. Caso o terceiro perito discorde de ambos, a autoridade 
poderá mandar proceder à realização de um novo exame pericial. 

 
O Juiz pode discordar do laudo? Sim. A isso se dá o nome de sistema liberatório de apreciação da 
prova pericial. 
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INTERROGATÓRIO DO RÉU 
Conceito - O ato mediante o qual o Juiz procede à oitiva do acusado acerca do fato que lhe é 
imputado. Modernamente, é considerado como UM DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO, pois se 
entende que faz parte do seu direito à defesa pessoal. 
Natureza - Atualmente, se entende que o interrogatório é meio de prova e meio de defesa do réu. 
Momento – Deve ser o último ato da instrução processual.  

Þ Algumas leis especiais estabelecem que o interrogatório deva ser realizado em outro 
momento, como acontece na Lei de Drogas, que prevê o interrogatório como primeiro 
ato da instrução. O STF passou a entender que mesmo nos casos de procedimentos 
especiais, que estabeleçam de forma diversa, o interrogatório do acusado deve 
sempre ser o último ato da instrução. Tal entendimento só tem aplicabilidade a partir 
da publicação da ata do referido julgamento (11.03.2016), sendo válidos os 
interrogatórios realizados até esta data. 

Características 
1) Obrigatoriedade – Basta a intimação do réu. Se ele não quiser comparecer, não está obrigado. 
Parte da Doutrina sustenta que ele estaria obrigado a comparecer para, pelo menos, responder às 
perguntas sobre sua qualificação. 
2) Ato personalíssimo do réu - Somente o réu pode prestar seu depoimento, não podendo ser 
tomado seu interrogatório mediante procuração. 
3) Oralidade - Em regra, o interrogatório deve se dar mediante formulação de perguntas e 
apresentação de respostais orais. No entanto, isso sofre mitigação no caso de surdos, mudos, 
surdos-mudos e estrangeiros.  
4) Publicidade - Em determinados casos, pode o Juiz determinar a limitação da publicidade do ato.  

EXAME DE 
CORPO DE 

DELITO

Necessário? Crimes que deixam 
vestígios – SIM

Confissão não pode 
suprir a falta do 

exame de corpo de 
delito

Quem elabora? Regra Um perito 
oficial

Na sua falta, 02 
peritos NÃO 

oficiais

Prazo para a 
conclusão do laudo 10 dias

Juiz fica vinculado ao 
laudo? Não
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5) Individualidade - Se existirem dois ou mais réus, o CPP determina que cada um seja ouvido 
individualmente (art. 191 do CPP), não podendo, inclusive, que um presencie o interrogatório do 
outro. 
6) Faculdade de formulação de perguntas pela acusação e pela defesa - O Juiz deve permitir que, 
após a realização de suas perguntas, cada parte (primeiro a acusação, depois a defesa), formulem 
perguntas ao interrogando, caso queiram. Permanece o sistema presidencialista: as perguntas são 
formuladas ao Juiz, que as direciona ao interrogando, podendo, inclusive, indeferir as perguntas que 
forem irrelevantes ou impertinentes, ou, ainda, aquelas que já tenham eventualmente sido 
respondidas. OBS.: No julgamento dos processos do Júri, as perguntas serão realizadas diretamente 
pela acusação e pela defesa ao interrogando (art. 474, § 1° do CPP). Já as perguntas feitas 
eventualmente pelos jurados seguem o sistema presidencialista (art. 474, § 2° do CPP). 
 
Procedimento 
Presença do defensor - O interrogatório do réu será realizado obrigatoriamente na presença de seu 
advogado, sendo-lhe assegurado o direito de entrevista prévia e reservada com este. 
Direito ao silêncio - No interrogatório o réu terá direito, ainda, a ficar em silêncio (não se aplica à 
etapa de qualificação do acusado). O silêncio não importa confissão e não pode ser interpretado 
em prejuízo da defesa. Essa garantia deve ser informada ao acusado antes do seu interrogatório. A 
ausência dessa advertência gera nulidade RELATIVA (STJ). 
 

 
Etapas - Possui duas fases. Na primeira o réu responde às perguntas sobre sua pessoa (art. 187, § 
1° do CPP). Na segunda parte, responde às perguntas acerca do fato (art. 187, § 2° do CPP). Antes 
disso, porém, existe a etapa de QUALIFICAÇÃO do acusado.  
Segundo interrogatório? É possível, a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento das partes, não 
importando se se trata do mesmo Juiz que anteriormente interrogou o réu.  

DIREITO AO 
SILÊNCIO

Direito de não 
responder as perguntas 

formuladas

Direito de ser 
informado sobre a 

existência deste direito

Direito de não ser 
prejudicado pelo 

exercício deste direito
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Interrogatório por meio de Videoconferência 
Cabimento - Essa possibilidade só existe no caso de se tratar de réu preso e somente poderá ser 
realizada EXCEPCIONALMENTE. 
Procedimento - A realização de interrogatório por videoconferência deve assegurar, no que for 
compatível, todas as garantias do interrogatório presencial, só podendo ser realizada quando o Juiz 
não puder comparecer ao local onde o preso se encontra, e para atender às seguintes finalidades: 

§ Prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre 
organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento 

§ Viabilizar a participação do réu no referido ato processual, quando haja relevante dificuldade 
para seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal  

§ Impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não seja possível 
colher o depoimento destas por videoconferência 

§ Responder à gravíssima questão de ordem pública  
 
Presença do defensor - No interrogatório por videoconferência, para que seja assegurado o direito 
do acusado de ter o advogado presente, deve haver um advogado junto ao preso e outro junto ao 
Juiz. 
 

INTERROGATÓRIO DO 
RÉU

Juiz qualifica o 
acusado e o 

informa sobre o 
direito ao silêncio

Juiz formula as 
perguntas ao 

acusado

Perguntas sobre a 
pessoa do réu

Perguntas sobre o 
fato imputado

Juiz faculta às 
partes a 

formulação de 
perguntas (sistema 

presidencialista)
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CONFISSÃO 
Conceito -  Meio de prova através do qual o acusado reconhece a prática do fato que lhe é imputado. 
Requisitos: 
Requisitos intrínsecos: 

§ Verossimilhança das alegações do réu aos fatos, 
§ A clareza do réu na exposição dos motivos, 
§ Coincidência com o que apontam os demais meios de prova 

Requisitos extrínsecos (ou formais): 
§ Pessoalidade - Não se pode ser feita por procurador 
§ Caráter expresso - Não se admite confissão tácita no Processo Penal, devendo ser 

manifestada e reduzida a termo 
§ Oferecimento perante o Juiz COMPETENTE 
§ Espontaneidade - Não pode ser realizada sob coação 
§ Capacidade do acusado para confessar - Deve estar no pleno gozo das faculdades mentais 

OBS.: Não possui valor absoluto, devendo ser valorada pelo Juiz da maneira que reputar pertinente. 
Retratação e divisibilidade - A confissão é retratável e divisível: 

§ Retratável - Porque o réu pode, a qualquer momento, voltar atrás e retirar a confissão.  
§ Divisível - Porque o Juiz pode considerar válida a confissão em relação a apenas algumas de 

suas partes, e falsa em relação a outras. 
OBS.: O STF entende que se o réu se retrata em Juízo da confissão feita em sede policial, não será 
aplicada a atenuante genérica da confissão, salvo se, mesmo diante da retratação, a confissão em 
sede policial foi levada em consideração para a sua condenação. 
OBS.: A confissão qualificada também gera aplicação da atenuante genérica. 

 

INTERROGATÓRIO
REGRA Presencial

EXCEÇÃO Videoconferência Hipóteses

Prevenir risco à segurança pública, 
quando exista fundada suspeita de que o 
preso integre organização criminosa ou 

de que, por outra razão, possa fugir 
durante o deslocamento

Viabilizar a participação do réu no 
referido ato processual, quando haja 

relevante dificuldade para seu 
comparecimento em juízo, por 

enfermidade ou outra circunstância 
pessoal

Impedir a influência do réu no ânimo 
de testemunha ou da vítima, desde 

que não seja possível colher o 
depoimento destas por videoconferência

Responder à gravíssima questão de 
ordem pública
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OITIVA DO OFENDIDO 
Conceito - Permite ao magistrado ter contato efetivo com a pessoa que mais sofreu as 
consequências do delito, de forma a possibilitar o mais preciso alcance de sua extensão. 
Natureza – O ofendido NÃO É TESTEMUNHA, pois testemunha é um terceiro que não participa do 
fato. O ofendido participa do fato, na qualidade de sujeito passivo. 
OBS.: Pode ser conduzido coercitivamente para prestar suas declarações. 
OBS.: Caso preste depoimento falso, NÃO responde por falso testemunho, pois não é testemunha 
(STJ - AgRg no REsp 1125145/RJ) 
A vítima tem direito ao silêncio? Prevalece que sim, mas é controvertido. 
 
PROVA TESTEMUNHAL 
Espécies 
• Testemunha referida – É aquela que, embora não tenha sido arrolada por nenhuma das partes, 

foi citada por outra testemunha em seu depoimento. 
• Testemunha judicial – É aquela que é inquirida pelo Juiz sem ter sido arrolada por qualquer das 

partes.  
• Testemunha própria – É aquela que presta depoimento sobre o fato objeto da ação penal, 

podendo ser direta (quando presenciou o fato) ou indireta (quando apenas ouviu dizer sobre os 
fatos). 

• Testemunha imprópria (ou instrumental) – É aquela que não depõe sobre o fato objeto da ação 
penal, mas sobre outros fatos que nela possuem influência.  

• Testemunha compromissada – é aquela que está sob compromisso, nos termos do art. 203 do 
CPP. 

• Testemunha não compromissada (ou informante) – Prevista no art. 208 do CPP, é aquela que 
está dispensada do compromisso de dizer a verdade, em razão da presunção de que suas 
declarações são suspeitas.  

 
Número máximo de testemunhas 

§ Regra geral (do procedimento comum ordinário) – 08 testemunhas  
§ Rito sumário – 05 testemunhas  

 
O número de testemunhas será definido para cada fato. Além disso, esse é o número para cada 
réu. 
 
Quem pode ser testemunha? 
Regra – Qualquer pessoa 
Os menores de 14 anos, por exemplo, não são apenas informantes? Como podem ser 
testemunhas? A Doutrina diferencia testemunhas e informantes, de acordo com o fato de estarem 
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ou não compromissadas. No entanto, o CPP trata ambos como testemunhas, chamando as primeiras 
de testemunhas compromissadas, e as segundas testemunhas não compromissadas. 
A testemunha não compromissada pode faltar com a verdade? Mesmo a testemunha não 
compromissada não pode faltar com a verdade, sob pena de falso testemunho (STJ - HC 192659/ES). 
 
Pessoas dispensadas de prestar compromisso 

§ Doentes e deficientes mentais 
§ Menores de 14 anos 
§ Ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o 

irmão e o pai, a mãe, ou o filho adotivo do acusado 

 
Contradita -  A contradita é uma impugnação à testemunha. A contradita, portanto, pode ocorrer 
em duas hipóteses: 

• Pessoas que não devam prestar compromisso – Arrolada por qualquer das partes, qualquer 
uma delas pode contraditar a testemunha, sendo a consequência a tomada do seu 
depoimento sem compromisso legal (são as pessoas do art. 208 do CPP). 

• Pessoas que NÃO PODEM DEPOR – São aquelas que não podem depor em razão de terem 
tomado ciência do fato em razão do ofício ou profissão (salvo se desobrigadas pela parte 
interessada). Contraditadas, devem ser EXCLUÍDAS, não podendo ser tomado seu 
depoimento. 

 
Arguição de defeito -  A arguição de defeito é a indicação de suspeição (parcialidade) de uma 
testemunha. Juiz é obrigado a excluir a testemunha? NÃO! Apenas ficará atento para não dar valor 
“demais” ao depoimento desta testemunha suspeita. 
 

TESTEMUNHAS

Pessoas impedidas
de depor

Aquelas que em razão de função, 
ministério, ofício ou profissão, 

devam guardar segredo

Exceto se forem 
desobrigadas pelo 

interessado e 
QUEIRAM depor

Pessoas 
dispensadas de 

depor

PARENTES DO 
ACUSADO
Ascendente 
Descendente

Afim em linha reta
Cônjuge, ainda que 

desquitado,
Irmão

Pai e mãe
Filho adotivo

Podem ser 
obrigados a depor, 

caso seja 
absolutamente 

necessário

Neste caso, não 
prestam 

compromisso de 
dizer a verdade

Pessoas que devem dever, mas não 
prestam compromisso de dizer a verdade

Doentes e deficientes mentais e aos 
menores de 14 anos
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Características da prova testemunhal 
1) Oralidade – A prova testemunhal é, em regra, oral. Entretanto, é possível à testemunha a consulta 
a breves apontamentos escritos (art. 204 do CPP). Algumas pessoas, no entanto, podem optar por 
oferecer depoimento oral ou escrito (Presidente, Vice-Presidente, etc.). OBS.: Os mudos, surdos e 
surdos-mudos podem depor de forma escrita.  
2) Objetividade – A testemunha deve depor objetivamente sobre o fato, não lhe sendo permitido 
tecer considerações pessoais sobre os fatos.  
3) Individualidade (incomunicabilidade) – As testemunhas serão ouvidas individualmente, não 
podendo uma ouvir o depoimento da outra.  
4) Obrigatoriedade de comparecimento – A testemunha, devidamente intimada, deve comparecer, 
sob pena de poder ser conduzida à força. EXCEÇÕES: 
• Pessoas que não estejam em condições físicas de se dirigir até o Juízo 
• Pessoas que, por prerrogativa de FUNÇÃO, podem optar por serem ouvidas em outros locais 

– Estão previstas no art. 221 do CPP. 
5) Obrigatoriedade da PRESTAÇÃO DO DEPOIMENTO – Além de comparecer, deve a testemunha 
efetivamente responder às perguntas, depondo sobre os fatos que tenha conhecimento. Não há, 
portanto, direito ao silêncio.  
 
Falso testemunho 
E se o Juiz verificar que uma das testemunhas praticou falso testemunho? Deverá encaminhar 
cópia do depoimento ao MP ou à autoridade policial. 
 
Réu x testemunha 
O Juiz pode determinar que o réu seja retirado da sala onde a testemunha irá depor, se verificar que 
a sua presença pode constranger a testemunha, sempre fundamentando sua decisão.  OBS.: O réu 

IMPUGNAÇÃO ÀS 
TESTEMUNHAS

Contradita

Pessoas proibidas de 
depor

Se procedente a 
contradita, Juiz exclui a 

testemunha

Pessoas que prestam 
depoimento sem 

prestar 
compromisso

Se procedente a 
contradita, Juiz ouve a 

testemunha sem tomar 
o compromisso de dizer 

a verdade (ouve como 
informante)

Arguição de defeito

Alegação de 
parcialidade da 

testemunha que não é 
nem proibida de depor 
nem depõe sem prestar 

compromisso

Juiz apenas levará o 
fato em consideração 
na hora de valorar o 

depoimento
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pode até ser retirado da sala onde testemunha presta depoimento, mas O ATO NUNCA PODERÁ SER 
REALIZADO SEM A PRESENÇA DO SEU DEFENSOR. 
 
Procedimento 

§ Primeiro as testemunhas de acusação, facultando às partes (primeiro a acusação e depois a 
defesa) formular perguntas. 

§ Após, ouvirá as testemunhas de defesa, adotando igual procedimento. 
E se não for respeitada esta ordem? NULIDADE RELATIVA. 

Embora esta ordem seja a regra, existem exceções: 
§ Testemunhas ouvidas mediante carta precatória ou rogatória 
§ Testemunhas que estejam doentes, ou precisem se ausentar, e haja necessidade de serem 

ouvidas desde logo, sob pena de perecimento da prova. 
 

Formulação de perguntas 
Aqui o CPP determina que as partes formulem perguntas diretamente às testemunhas (sistema do 
cross examination), podendo Juiz não as admitir quando a pergunta for irrelevante, impertinente, 
repetida ou puder induzir resposta.  

 
Regras especiais 

• O militar deverá ser ouvido mediante requisição à sua autoridade superior 
• O funcionário público será intimado (notificado) pessoalmente, como as demais 

testemunhas, mas deve ser requisitado, também, ao chefe da repartição  
• O preso será intimado (notificado) também pessoalmente, mas será expedida, também, 

requisição ao diretor do estabelecimento prisional. 
 
RECONHECIMENTO DE PESSOAS E COISAS 
Procedimento 

§ A pessoa que tiver de fazer o reconhecimento deverá descrever a pessoa que deva ser 
reconhecida 

§ A pessoa será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer 
semelhança 

§ A pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será chamada para reconhecer 
 
Preservação da identidade do reconhecedor - Se houver motivos para crer que o reconhecedor (por 
efeito de intimidação ou outra influência) não vá dizer a verdade em face da pessoa que deve ser 
reconhecida, a autoridade deve providenciar para que esta (o reconhecido) não veja aquela (o 
reconhecedor). 
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OBS.: O CPP determina que essa preservação da identidade do reconhecedor não se aplica durante 
a instrução criminal ou em plenário de julgamento. Jurisprudência entende que se aplica sempre. 
 
Reconhecimento de coisas - Aplicam-se as mesmas regras, no que for cabível.  
 
Pluralidade de reconhecedores - Se houver mais de uma pessoa para fazer o reconhecimento, cada 
uma delas realizará o ato em separado, de forma a que uma não influencie a outra. 
 
ACAREAÇÃO 
Conceito – É o ato pelo qual duas pessoas, que prestaram informações divergentes, são colocadas 
“frente a frente”. Fundamenta-se no constrangimento. Pode ser realizada tanto na fase de 
investigação quanto na fase processual. 
Mas quem pode ser acareado? Podem ser acareados testemunhas, acusados e ofendidos, entre si 
(ex.: acusado x acusado) ou uns com os outros (ex.: ofendido x testemunha).  
OBS.: A acareação também pode ser feita mediante carta precatória (acaba descaracterizando a 
natureza da acareação). 

 
PROVA DOCUMENTAL 
Conceito de documento - Quaisquer escritos, instrumentos ou papéis, públicos ou particulares. A 
fotografia do documento, devidamente autenticada, tem o mesmo valor do original. 
Momento - Pode ser produzida a qualquer tempo pelas partes, salvo nos casos em que a lei 
expressamente veda sua produção fora de um determinado momento.  
Produção pelo Juiz - O Juiz também pode determinar a produção de prova documental, se tiver 
notícia de algum documento importante. 
Valor probante - Os documentos, como qualquer prova, possuem o valor que o Juiz lhes atribuir. 
Entretanto, alguns documentos, em razão da pessoa que os confeccionou, possuem, inegavelmente, 
maior valor. Os instrumentos públicos (produzidos pela autoridade pública competente) fazem 
prova: 

§ Dos fatos ocorridos na presença da autoridade que o elaborou 
§ Das declarações de vontade emitidas na presença da autoridade que lavrou o 

documento 
§ Dos fatos e atos nele documentados 

Os instrumentos particulares, assinados pelas partes e por duas testemunhas, provam as 
obrigações firmadas entre elas. Essa eficácia não alcança terceiros. 
 
Vícios dos documentos 

§ Extrínseco – relacionado à inobservância de determinada formalidade para a elaboração do 
documento. 

§ Intrínseco – relacionado à essência, ao conteúdo do próprio ato. 
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Falsidade dos documentos 

• Material – relativa à criação de um documento falso, fruto da adulteração de um documento 
existente ou da criação de um completamente falso. 

• Ideológica – refere-se à substância, ao conteúdo do fato documentado. 
 

INDÍCIOS 
Conceito - Elementos de convicção cujo valor é inferior, pois NÃO PROVAM o fato que se discute, 
mas provam outro fato, a ele relacionado, que faz INDUZIR que o fato discutido ocorreu ou não. 
 
Indícios x presunções legais 

§ Os indícios apenas induzem uma conclusão mais ou menos lógica  
§ As presunções legais são situações nas quais a lei estabelece que são verdadeiros 

determinados fatos, se outros forem verdadeiros. 
 
BUSCA E APREENSÃO 
Conceito - Em regra, a busca e apreensão é um meio de prova. Entretanto, pode ser um meio de 
assegurar direitos (Ex.: arresto de um bem para garantir a reparação civil). 
Momento - A Busca e apreensão pode ocorrer na fase judicial ou na fase de investigação policial. 
Pode ser determinada de ofício ou a requerimento do MP, do defensor do réu, ou representação da 
autoridade policial. 
 
Busca e apreensão domiciliar 
Finalidade (art. 240, §1º do CPP) 

• Prender criminosos 
• Apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos 
• Apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou 

contrafeitos 
• Apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a 

fim delituoso 
• Descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu 
• Apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja 

suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato 
• Apreender pessoas vítimas de crimes 
• Colher qualquer elemento de convicção 

 
OBS.: Trata-se de ROL TAXATIVO, ou seja, não admite ampliação (doutrina e jurisprudência 
majoritárias). 



 
 
 

 

 
 

Resumos - Reta Final MPU (Analista) 
www.estrategiaconcursos.com.br 

 472 
512 

OBS.: Parte da Doutrina entende, ainda, que a previsão de busca e apreensão de “cartas abertas ou 
não” não foi recepcionada pela Constituição, que tutelou, sem qualquer ressalva, o sigilo da 
correspondência. A Doutrina majoritária sustenta que a carta aberta pode ser objeto de busca e 
apreensão (a carta, uma vez aberta, torna-se um documento como outro qualquer). 

 
Jurisdicionalidade - A busca domiciliar só pode ser determinada pela autoridade judiciária (Juiz), 
em razão do princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio.  
Execução - Mesmo com autorização judicial, a diligência só poderá ser realizada durante o dia.  
Conceito de dia – Há divergência doutrinária e jurisprudencial. Na jurisprudência prevalece o 
conceito físico-astronômico: dia é o lapso de tempo entre o nascer (aurora) e o pôr-do-sol 
(crepúsculo). 
Conceito de casa – Qualquer: 

• Compartimento habitado 
• Aposento ocupado de habitação coletiva 
• Compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. 

OBS.: Assim, não é necessário que se trate de local destinado à moradia, podendo ser, por exemplo, 
um escritório ou consultório particular. A inexistência de obstáculos (ausência de cerca ou muro, por 
exemplo), não descaracteriza o conceito. 
OBS.: Os veículos, em regra, não são considerados domicílio, salvo se representarem a habitação de 
alguém (Boleia do caminhão, trailer, etc.). 
OBS.: Quartos de hotéis, pousadas, motéis, etc., são considerados CASA para estes efeitos, quando 
estiverem ocupados. 
 
Requisitos - A ordem judicial de busca e apreensão deve ser devidamente fundamentada, 
esclarecendo as FUNDADAS RAZÕES nas quais se baseia 
Mas e se não houver ninguém em casa? O CPP determina que seja intimado algum vizinho para que 
presencie o ato.  
Mandado - O mandado de busca e apreensão deve ser o mais preciso possível, de forma a limitar ao 
estritamente necessário a ação da autoridade que realizará a diligência, devendo especificar 
claramente o local, os motivos e fins da diligência. Deverá, ainda, ser assinado pelo escrivão e pela 
autoridade que a determinar. 
E no caso de a diligência ter de ser realizada no escritório de advogado? Nos termos do art. 7°, §6° 
do Estatuto da OAB, alguns requisitos devem ser observados: 

• Deve haver indícios de autoria e materialidade de crime praticado PELO PRÓPRIO 
ADVOGADO 

• Decretação da quebra da inviolabilidade pela autoridade Judiciária competente 
• Decisão fundamentada 
• Acompanhamento da diligência por um representante da OAB 
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Busca pessoal 
Conceito - A busca pessoal é aquela realizada em pessoas, com a finalidade de encontrar arma 
proibida ou determinados objetos 
OBS.: Poderá ser determinada pela autoridade policial e seus agentes, ou pela autoridade judicial. 
Requisitos - Deve se basear em FUNDADAS SUSPEITAS de que o indivíduo se encontre em alguma 
das hipóteses previstas no CPP. 
Busca pessoal em mulher - O CPP determina que a busca pessoal em mulher será realizada por outra 
mulher, se não prejudicar a diligência: 

 
Pode a busca pessoal ser realizada em localidade diversa daquela na qual a autoridade exerce seu 
poder? Em caso de perseguição, tendo esta se iniciado no local onde a autoridade possui 
“Jurisdição”. 

12.9 - INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – LEI 9.296/96 

 Finalidade - Regulamentar o artigo 5º, XII da CRFB/88, que estabelece a inviolabilidade das 
comunicações telefônicas, permitindo a interceptação de tais comunicações apenas em casos 
excepcionais, por decisão judicial. 
Conceitos 
Interceptação de comunicações telefônicas - Esse termo significa a captação de conversas 
realizadas por meio telefônico, entre TERCEIROS, e ocorre quando NENHUM DOS INTERLOCUTORES 
TEM CIÊNCIA DA GRAVAÇÃO DA CONVERSA. 
Escuta telefônica - É a modalidade na qual um dos interlocutores tem ciência da gravação, que é 
feita por TERCEIRA PESSOA. À semelhança da interceptação telefônica, só é admitida mediante 
autorização judicial. 
Gravação telefônica – É a modalidade na qual um dos interlocutores realiza a gravação da conversa, 
ou seja, não há a participação de terceiros. É considerada prova LÍCITA 
Interceptações ambientais - Incluem a interceptação ambiental stricto sensu, a gravação ambiental 
e a escuta ambiental. Uma comunicação ambiental é aquela realizada pessoalmente, e não através 
de qualquer aparelho de transmissão.  
OBS. Os Tribunais Superiores aplicam as mesmas regras da interceptação telefônica às 
interceptações ambientais. 

 
Cláusula de reserva de jurisdição – Trata-se de medida excepcional, e que só pode ser decretada 
pelo Juiz competente. 
Mas e se for autorizada por Juiz incompetente? Neste caso, teremos uma prova ilícita e, portanto, 
não poderá ser utilizada no processo. 
OBS.: Teoria do Juízo aparente - O STF entende que se a incompetência do Juízo que decretou a 
medida somente foi reconhecida em razão de fatos cujo conhecimento é posterior à decisão judicial, 
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aplica-se a TEORIA DO JUÍZO APARENTE, ou seja, o Juízo que decretou a medida não era, de fato, 
competente, mas considerando-se apenas os fatos conhecidos à época da decisão, ele era o Juízo 
aparentemente competente. 
 
Requisitos 

§ Haver indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal 
§ A prova não puder ser feita por outros meios 
§ O fato investigado deve ser punido com pena de reclusão 
§ A situação objeto da investigação deve ser descrita com clareza, com a qualificação dos 

suspeitos, SALVO SE ISSO FOR IMPOSSÍVEL 
 

Prova emprestada 
Embora as interceptações telefônicas só possam ser autorizadas nestes casos expressamente 
previstos, o STF admite que a prova obtida através de uma interceptação lícita (que obedeceu aos 
requisitos legais) possa ser utilizada como “prova emprestada” em outros processos criminais ou até 
mesmo procedimentos administrativos disciplinares instaurados em face dos mesmos investigados 
OU DE OUTROS. 
 
Quem pode requerer a autorização para realização de interceptação telefônica?  

§ De ofício, pelo Juiz (Sem pedido de ninguém) 
§ A requerimento da autoridade policial, durante a investigação criminal 
§ A requerimento do MP, durante a investigação ou durante a instrução processual penal 

 
Mas, e no caso de crimes de ação penal privada? A Doutrina entende que a vítima tem legitimidade 
para requerer autorização para realização de interceptação telefônica. 

 
Prazo e prorrogação 
O prazo é de até 15 dias, renovável uma vez por igual período. 
STF – Pode haver diversas prorrogações, desde que isso seja necessário. 
Início da contagem do prazo – Data em que se efetiva a diligência. 

 
Procedimentos 
Quem conduz? A autoridade policial, dando ciência de tudo ao MP. 
Conclusão - Após a realização dos trabalhos, a autoridade policial encaminhará o resultado ao Juiz, 
acompanhado de resumo das operações realizadas. Neste momento o Juiz determinará que os 
documentos relativos à interceptação sejam autuados em apartado, apensados aos autos principais, 
tramitando em segredo de justiça. Após, dará ciência ao MP. 
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Material irrelevante - Deverão ser descartados, mediante requerimento da parte interessada ou do 
MP, naquilo que se chama de “incidente de inutilização”. 
 
Degravação e perícia 

§ Não é necessária a transcrição de todo o conteúdo interceptado, somente das partes 
relevantes 

§ A integralidade do áudio interceptado deve ser disponibilizada à defesa 
§ Não é necessária a perícia para atestar a legitimidade do material. Entretanto, se alguma das 

partes tiver dúvida, pode requerer a perícia. 

12.10 - PRISÕES CAUTELARES 

Conceito - Trata-se de uma medida de NATUREZA CAUTELAR (cautela = cuidado, a fim de se evitar 
um prejuízo), cuja finalidade pode ser garantir o regular desenvolvimento da instrução processual, 
a aplicação da lei penal ou, nos casos expressamente previstos em lei, evitar a prática de novas 
infrações penais. 
 
Espécies 
Prisão em flagrante 
Natureza - A prisão em flagrante é uma modalidade de prisão cautelar que tem como fundamento 
a prática de um fato com aparência de fato típico. Possui natureza administrativa, pois não depende 
de autorização judicial para sua realização. 
Sujeitos – A prisão em flagrante pode ser efetuada por: 

§ Qualquer do povo (facultativamente) 
§ A autoridade policial e seus agentes (obrigatoriamente) 

 
Espécies de prisão em flagrante 
§ Flagrante próprio (art. 302, I e II do CPP) – Será considerado flagrante próprio, ou 

propriamente dito, a situação do indivíduo que está cometendo o fato criminoso (inciso I) ou 
que acaba de cometer este fato (inciso II). Também chamado de flagrante real, verdadeiro ou 
propriamente dito. 

§ Flagrante impróprio (art. 302, III do CPP) – Aqui, embora o agente não tenha sido encontrado 
pelas autoridades no local do fato, é necessário que haja uma perseguição, uma busca pelo 
indivíduo, ao final da qual, ele acaba preso. Também chamado de imperfeito, irreal ou “quase 
flagrante”. 

§ Flagrante presumido (art. 302, IV do CPP) – Temos as mesmas características do flagrante 
impróprio, com a diferença que a Doutrina não exige que tenha havida qualquer perseguição 
ao suposto infrator, desde que ele seja surpreendido, logo depois do crime, com objetos 
(armas, papéis, etc....) que façam presumir que ele foi o autor do delito. Também chamado de 
flagrante ficto ou assimilado. 
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OBS.: Caso o infrator se apresente espontaneamente, não será possível sua prisão em flagrante. 
 
Prisão em flagrante em situações especiais 
Crimes habituais - Não cabe prisão em flagrante, pois o crime não se consuma em apenas um ato, 
exigindo-se uma sequência de atos isolados para que o fato seja típico (maioria da Doutrina e da 
Jurisprudência). Parte minoritária, no entanto, entende possível, se quando a autoridade policial 
surpreender o infrator praticando um dos atos, já se tenha prova inequívoca da realização dos 
outros atos necessários à caracterização do fato típico (Minoritário). Há decisões jurisprudenciais 
nesse último sentido (possível, desde que haja prova da habitualidade). 
Crimes permanentes - O flagrante pode ser realizado em qualquer momento durante a execução 
do crime, logo após ou logo depois. 
Crimes continuados - Por se tratar de um conjunto de crimes que são tratados como um só para 
efeito de aplicação da pena, pode haver flagrante quando da ocorrência de qualquer dos delitos. 
 
Modalidades especiais de flagrante 
§ Flagrante esperado – A autoridade policial toma conhecimento de que será praticada uma 

infração penal e se desloca para o local onde o crime acontecerá. Iniciados os atos executórios, 
ou até mesmo havendo a consumação, a autoridade procede à prisão em flagrante. TRATA-SE 
DE MODALIDADE VÁLIDA DE PRISÃO EM FLAGRANTE. 

§ Flagrante provocado ou preparado – Aqui a autoridade instiga o infrator a cometer o crime, 
criando a situação para que ele cometa o delito e seja preso em flagrante. É o famoso “a ocasião 
faz o ladrão”. NÃO é VÁLIDA, pois quem efetuou a prisão criou uma situação que torna 
impossível a consumação do delito, tratando-se, portanto, de crime impossível. Súmula 145 do 
STF. OSB.: A Doutrina e a Jurisprudência, no entanto, vêm admitindo a validade de flagrante 
preparado quando o agente provocador instiga o infrator a praticar um crime apenas para 
prendê-lo por crime diverso. 

§ Flagrante forjado – Aqui o fato típico não ocorreu, sendo simulado pela autoridade policial 
para incriminar falsamente alguém. É ABSOLUTAMENTE ILEGAL.  

§ Flagrante diferido (ou retardado) – A autoridade policial retarda a realização da prisão em 
flagrante, a fim de, permanecendo “à surdina”, obter maiores informações e capturar mais 
integrantes do bando. Trata-se de tática da polícia (admitida apenas em determinadas leis 
penais especiais). 
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Procedimentos para lavratura do APF 
Quem lavra? O Auto de Prisão em Flagrante – APF geralmente é lavrado pela autoridade policial do 
local em que ocorreu a PRISÃO, ou, se não houver neste local, a autoridade do local mais próximo. 
O Juiz pode lavrar o APF, nos crimes cometidos em sua presença. 
Diligências - Após ser apresentado o preso em flagrante delito à autoridade policial, esta deverá 
adotar o seguinte procedimento: 

§ Ouvir o condutor 
§ Ouvir as testemunhas 
§ Ouvir a vítima, se for possível 
§ Ouvir o preso (Interrogatório) 

 
OBS.: A ausência de testemunhas não impede a lavratura do APF. Neste caso, deverão assinar o APF, 
junto com o condutor, duas pessoas que tenham presenciado a apresentação do preso à autoridade. 
 
Comunicação à família e às autoridades – A autoridade, após lavrado o APF deverá: 

§ Imediatamente - Comunicar a prisão e o local em que está preso ao juiz competente, ao MP 
e à família do preso ou à pessoa por ele indicada 

§ Em 24h (a contar da prisão) - Remeter os autos do APF ao Juiz competente e, se o preso não 
tiver advogado, à Defensoria Pública. No mesmo prazo, deve ser entregue ao preso a NOTA 
DE CULPA, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das 
testemunhas. 

ESPÉCIES DE FLAGRANTE

Flagrante próprio

Está cometendo a infração; ou

Acaba de cometer a infração

Flagrante 
impróprio

Perseguido e capturado, logo após a prática da infração, em 
situação que faça presumir ser o autor do fato

Flagrante 
presumido (ou 

ficto)

Encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou 
papéis que façam presumir ser o autor da infração

Flagrante esperado Polícia toma ciência de que o crime será praticado e espera sua 
realização para realizar a prisão

Flagrante 
preparado (ou 

provocado)

Própria polícia prepara a situação, criando uma isca, para que o 
infrator seja preso em flagrante

Flagrante forjado A situação de flagrante é forjada, para incriminar alguém

Flagrante diferido A prisão em flagrante é postergada, para que se obtenha 
futuramente melhor resultado
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OBS.: No APF deve constar expressamente a informação acerca da existência de filhos, respectivas 
idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos 
cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Tal exigência foi introduzida no CPP pela Lei 
13.257/16. 
 
Ø E quando o Juiz receber o Auto de Prisão em Flagrante, o que deve fazer? Três hipóteses: 

• Relaxar a prisão ilegal – Se houver alguma ilegalidade na prisão 
• Converter a prisão em prisão preventiva – Caso estejam presentes os requisitos para 

tal, bem como se mostrarem inadequadas ou insuficientes as outras medidas cautelares  
• Conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança, a depender do caso – Quando 

não for o caso de decretação da preventiva ou relaxamento da prisão. 

 

PROCEDIMENTOS 
APÓS A LAVRATURA 

DO APF

IMEDIATAMENTE
Comunicação da 

prisão e local onde o 
preso se encontre

Ao Juiz

Ao MP

À família do preso ou 
pessoa por ele indicada

EM 24h

Enviar cópia do APF 
ao Juiz competente

Enviar cópia do APF à 
DP, caso não tenha 

advogado

Entregar ao preso a 
nota de culpa

DECISÕES DO JUIZ 
AO RECEBER O APF

Prisão ilegal Relaxa a prisão em 
flagrante

Prisão legal

Estão presentes os 
requisitos para a 

decretação da prisão 
preventiva

Decreta a prisão 
preventiva

Não estão presentes 
os requisitos para a 

decretação da 
preventiva

Concede liberdade 
provisória

Pode aplicar 
medida cautelar 
diversa da prisão
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Prisão preventiva 
Conceito - A prisão preventiva é o que se pode chamar de prisão cautelar por excelência, pois é 
aquela que é determinada pelo Juiz no bojo do Processo Criminal ou da Investigação Policial, de 
forma a garantir que seja evitado algum prejuízo. 
Decretação, revogação e substituição - O Juiz pode, a qualquer momento, revogar a decisão, 
decretar novamente a preventiva ou substituí-la por outra medida, desde que entenda que tais 
medidas são as mais adequadas na situação (sempre de maneira fundamentada). 
 
Legitimados – A preventiva pode ser decretada pelo Juiz: 

§ De ofício (somente durante o processo) 
§ A requerimento do MP 
§ Por representação da autoridade policial 
§ A requerimento do querelante ou do assistente de acusação 

 
Cabimento 
Pressupostos (fumus comissi delicti) 

• Prova da materialidade do delito (existência do crime) 
• Indícios suficientes de autoria 

 
Requisitos (periculum libertatis) 

§ Garantia da ordem pública – A perturbação da ordem pública pode ser conceituada como o 
abalo provocado na sociedade em razão da prática de um delito de consequências graves. 
Assim, a prisão preventiva se justificaria para restabelecer a tranquilidade social, a sensação 
de paz em um determinado local (um bairro, uma cidade, um estado, ou até mesmo no país 
inteiro). A jurisprudência, contudo, vem entendendo que é possível o reconhecimento da 
“ameaça à ordem pública” quando haja alta probabilidade de que o agente volte a delinquir. 

§ Garantia da Ordem Econômica – Esta hipótese é direcionada aos crimes do colarinho branco, 
àquelas hipóteses em que o agente pratica delitos contra instituições financeiras e entidades 
públicas, causando sérios prejuízos financeiros. 

§ Conveniência da Instrução Criminal – Tem a finalidade de evitar que o indivíduo ameace 
testemunhas, tente destruir provas, etc. Em resumo, busca evitar que a instrução do processo 
seja prejudicada em razão da liberdade do réu. 

§ Segurança na aplicação da Lei penal – Busca evitar que o indivíduo fuja, de forma a se furtar 
à aplicação da pena que possivelmente lhe será imposta. 
 

OBS.: Pode ser decretada a preventiva, ainda, quando houver o descumprimento de alguma das 
obrigações impostas pelo Juiz como medida cautelar diversa da prisão: 
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Presentes os pressupostos e requisitos, pode ser decretada a preventiva em relação a qualquer 
crime? Não, somente nas hipóteses do art. 313 do CPP: 

§ Crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. 
§ Se o infrator tiver o sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em 

julgado (desde que tenha ultrapassado menos de cinco anos desde a extinção da 
punibilidade) 

§ Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, 
idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas 
de urgência. 

§ Quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer 
elementos suficientes para esclarecer a dúvida, devendo o preso ser colocado imediatamente 
em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da 
prisão. 

 
Vedação à decretação da preventiva 
A prisão preventiva em nenhum caso poderá decretada se o juiz verificar, pelas provas constantes 
dos autos, ter o agente praticado o crime amparado por excludente de ilicitude (Ex.: legítima 
defesa). 
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Prisão temporária 
Conceito - A prisão temporária é uma modalidade de prisão cautelar que não se encontra no CPP, 
estando regulamentada na Lei 7.960/89. Esta Lei não sofreu alteração pela Lei 12.403/11. Possui 
prazo certo e só pode ser determinada DURANTE A INVESTIGAÇÃO POLICIAL. 
Cabimento – A prisão temporária só pode ser determinada quando da investigação de determinados 
delitos: 

§ Homicídio doloso 
§ Sequestro ou cárcere privado 
§ Roubo 
§ Extorsão 
§ Extorsão mediante sequestro 
§ Estupro e estupro de vulnerável 
§ Rapto violento (crime revogado) 
§ Epidemia com resultado de morte 

PRISÃO PREVENTIVA

Pressupostos
Prova da materialidade

Indícios suficientes de autoria

Requisitos 
(fundamentos)

Garantia da ordem pública

Garantia da ordem econômica

Conveniência da instrução criminal

Assegurar a aplicação da lei penal

Descumprimento de outra medida cautelar

Cabimento

Crimes dolosos punidos com pena privativa de 
liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos

Reincidente em crime doloso

Se o crime envolver violência doméstica e familiar
contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou 

pessoa com deficiência, para garantir a execução das 
medidas protetivas de urgência

Quando houver dúvida sobre a identidade civil
da pessoa ou quando esta não fornecer elementos 

suficientes para esclarecê-la

Vedação Se o agente tiver agido amparado por 
excludente de ilicitude
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§ Envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado pela 
morte 

§ Quadrilha ou bando (atualmente chamado de associação criminosa) 
§ Genocídio 
§ Tráfico de drogas 
§ Crimes contra o sistema financeiro 
§ Crimes previstos na Lei de Terrorismo 
§ Quaisquer crimes hediondos ou equiparados (não constam expressamente na Lei 7.960/89) 

 
Mas basta que se trata de um destes delitos? Não, é necessário que esteja presente um dos 
requisitos previstos nos incisos I e II do art. 1º: 

§ Quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; ou 
§ Quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao 

esclarecimento de sua identidade 
 
Legitimados 
A prisão temporária pode ser decretada: 

§ A requerimento do MP 
§ Por representação da autoridade policial 

OBS.: Não pode ser decretada de ofício pelo Juiz. Também não pode ser prorrogada de ofício. 
 
Prazo 
O prazo é, em regra, de cinco dias, prorrogáveis por mais cinco dias. Em se tratando de crime 
hediondo ou equiparado, o prazo é de trinta dias, prorrogáveis por mais 30 dias. 

PRAZO DA PRISÃO TEMPORÁRIA 

REGRA 05 + 05 

CRIMES HEDIONDOS, TORTURA, 
TRÁFICO E TERRORISMO 30 +30 

 
Tópicos importantes 

§ Findo o prazo da temporária, o preso deverá ser colocado em liberdade (independentemente 
de ordem judicial), salvo se o Juiz decretar sua prisão preventiva. O prolongamento ilegal da 
prisão temporária constitui crime de abuso de autoridade. 

§ Os presos temporários devam ficar separados dos demais detentos 
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12.11 - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO 

Requisitos 
Þ Necessidade 
Þ Adequação (e suficiência) 

 
Pressupostos 

§ Fumus comissi delicti – Prova da materialidade e indícios de autoria 
§ Periculum libertatis – Risco que a liberdade plena do infrator gera (Caso a medida se 

mostre insuficiente, deverá ser decretada a preventiva). 
 
Cabimento 
Só podem ser aplicadas caso a infração penal cometida seja apenada com pena privativa de 
liberdade (e desde que estejam presentes os pressupostos e requisitos). 
 
Aplicação 
Podem ser aplicadas ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, podendo ser aplicadas na fase processual 
ou pré-processual. 
§ Na fase processual - Podem ser decretadas ex officio ou a requerimento das partes.  
§ Na fase pré-processual – Podem ser decretadas por representação da autoridade policial ou 

requerimento do MP, mas não podem ser aplicadas de ofício. 

PRISÃO 
TEMPORÁRIA

Prazo

Regra 05 dias + 05 dias

Hediondos ou 
equiparados 30 dias + 30 dias

Cabimento

Deve ser um dos crimes do 
art. 1º, III da Lei 7.960/89 ou 

crime hediondo

Deve estar presente uma das 
seguintes situações

Deve ser imprescindível 
para as investigações do 

inquérito policial

O indiciado não tem 
residência fixa ou não 

fornece elementos 
necessários ao 

esclarecimento de sua 
identidade
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Parte contrária deve ser ouvida antes da decretação da medida? Em regra, sim, mas não será 
quando a oitiva prévia possa frustrar a execução da medida. Neste caso, só será ouvida após a 
execução da medida. 
 
Descumprimento 
Caso não seja cumprida a medida cautelar diversa da prisão, poderá o Juiz: 

§ Cumulá-la com outra, mais severa; 
§ Substituí-la por outra; ou 
§ Decretar a prisão preventiva 

 
Alteração das circunstâncias 
O Juiz poderá, a qualquer tempo, desde que sobrevenham novos fatos que alterem as circunstâncias 
até então existentes: 
§ Substituir a medida – Caso se mostre insuficiente ou inadequada 
§ Revogar a medida – Caso se mostre desnecessária 
§ Voltar a decretá-la – Caso volte a se mostrar necessária 
 
PRISÃO ESPECIAL 
Cabível para determinadas pessoas (Ministros de Estado, Magistrados, Oficiais das Forças armadas, 
etc.). 
Os presos especiais possuem os mesmos direitos e deveres dos presos comuns. 
OBS.: Não podem, entretanto, ser transportados juntamente com os demais presos. 
OBS.: O militar, caso preso em flagrante delito, deverá ser recolhido ao quartel da Instituição à qual 
pertencer (PM, Exército, Marinha...). 
 

12.12 - PRISÃO DOMICILIAR 

Conceito - Alternativa à prisão preventiva, consiste no recolhimento do indivíduo em sua residência, 
só podendo sair dela com autorização judicial.  
 
Cabimento - É cabível quando o infrator for: 

Þ Maior de 80 (oitenta) anos 
Þ Extremamente debilitado por motivo de doença gravei 
Þ Imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou 

com deficiência 
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Þ Gestante – Não mais se exige que seja gestação de alto risco nem que esteja a partir 
do 7º mês de gestação. 

Þ Mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos 
Þ Homem – Quando seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) 

anos de idade incompletos. 
 

 
 

12.13 - LIBERDADE PROVISÓRIA E FIANÇA 

A concessão da liberdade provisória não impede a fixação de alguma medida cautelar DIVERSA DA 
PRISÃO. 
A liberdade provisória pode ser concedida SEM FIANÇA (a regra), ou COM FIANÇA. 
 
Fiança 
Trata-se de uma medida cautelar que visa a garantir que o réu irá colaborar, comparecendo a todos 
os atos do processo, etc. 
Arbitramento 
A autoridade policial só poderá arbitrar a fiança nos crimes cuja pena máxima não seja superior a 
quatro anos.  
Caso o crime possua pena máxima superior a 04 anos, a fiança deverá ser requerida ao Juiz, que a 
arbitrará em até 48 horas. 

PRISÃO 
DOMICILIAR

NATUREZA
Medida cautelar substitutiva da prisão preventiva. 

Consiste no recolhimento do indiciado ou acusado 
em sua residência, só podendo dela ausentar-se com 

autorização judicial

CABIMENTO

Agente maior de 80 (oitenta) anos

Agente estiver extremamente debilitado por 
motivo de doença grave

Agente for imprescindível aos cuidados especiais 
de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou 

com deficiência

Agente for gestante

Agente for mulher com filho de até 12 (doze) 
anos de idade incompletos

Agente for homem, caso seja o único 
responsável pelos cuidados do filho de até 12 

(doze) anos de idade incompletos
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OBS.: O MP não será ouvido previamente ao arbitramento da fiança, mas terá vista dos autos após 
esse momento. 
 
Valor 
Para o arbitramento do valor da fiança deverá a autoridade (autoridade policial ou Juiz) verificar 
algumas circunstâncias, como as condições financeiras do acusado, sua vida pregressa, sua 
periculosidade, etc. 
OBS.: Poderá consistir em dinheiro, metais preciosos, títulos, etc., ou seja, quaisquer bens que 
possuam valor econômico: 
 
Inadmissibilidade 
Þ Nos crimes de racismo 
Þ Nos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e nos definidos 

como crimes hediondos 
Þ Nos crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o 

Estado Democrático 
Þ Aos que, no mesmo processo, tiverem quebrado fiança anteriormente concedida ou infringido, 

sem motivo justo, qualquer das obrigações a que se referem os arts. 327 e 328 do CPP 
Þ Em caso de prisão civil ou militar 
Þ Quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva 
 
E se a fiança for concedida nestes casos? Deverá ser cassada. 
 

 
 

FIANÇA

Concessão

Juiz Sempre que for afiançável

Autoridade 
policial

Crimes cuja pena máxima 
não seja superior a 04 

anos

Impossibilidade

Nos crimes de racismo

Nos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas 
afins, terrorismo e nos definidos como crimes hediondos 

Nos crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares, 
contra a ordem constitucional e o Estado Democrático

Aos que, no mesmo processo, tiverem quebrado fiança 
anteriormente concedida ou infringido, sem motivo justo, 

qualquer das obrigações a que se referem os arts. 327 e 328 do 
CPP

Em caso de prisão civil ou militar

Quando presentes os motivos que autorizam a decretação da 
prisão preventiva
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CUIDADO! Ainda que não se possa arbitrar fiança, é possível a concessão de liberdade provisória. 
 
Destinação do valor da fiança 
§ Será devolvido a quem pagou - Se absolvido o réu, se extinta a ação ou se for declarada sem 

efeito a fiança. 
§ Será perdido em favor do Estado – Caso o réu seja condenado e não se apresente para o início 

do cumprimento da pena definitivamente imposta. Servirá, neste caso, para pagar as custas do 
processo, indenizar o ofendido, etc. O restante será destinado ao FUNDO PENITENCIÁRIO. 
 

§ Será utilizado para pagar as despesas a que o réu está obrigado e o restante será devolvido 
a quem pagou a fiança – Caso condenado o réu, mas se apresente para cumprimento da pena. 
Neste caso, será utilizado o valor para pagar as custas do processo, indenizar o ofendido, etc. 
Após a utilização do valor da fiança para estes fins, o saldo será devolvido a quem pagou a 
fiança.  

 
Quebramento da fiança 
A fiança será considerada quebrada, em síntese, quando houver: 

Þ Descumprimento da confiança depositada no réu. 
Þ Prática de nova infração penal (crime ou contravenção) dolosa. 

 
Consequências 

§ Perda de METADE do valor da fiança  
§ Possibilidade de o Juiz fixar alguma outra medida cautelar ou decretar a prisão 

preventiva 
§ Impossibilidade de prestação de nova fiança no mesmo processo 

 
OBS.: Tanto no caso de perda total quanto no de perda parcial do valor da fiança, o saldo (após 
recolhidas as custas processuais e demais encargos aos quais esteja obrigado o acusado) será 
recolhido ao FUNDO PENITENCIÁRIO. 
 
Cassação da fiança 

Þ Verificar-se que ela foi arbitrada de maneira ilegal -(Ex.: fiança arbitrada para crime 
inafiançável ou arbitrada por autoridade incompetente, etc.). 

Þ Houver inovação na classificação do delito – Desde que faça com que, de acordo com a nova 
classificação, a fiança seja incabível (Ex.: O agente é denunciado por homicídio simples, mas 
depois há o aditamento da denúncia, para passar a considerar a conduta como homicídio 
qualificado, que é hediondo e não admite fiança). 
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§ Cassada a fiança, o que ocorre com o valor caucionado (valor prestado a título de fiança)? Será 
devolvido, em sua integralidade (e atualizado), a quem prestou a fiança.  

 
Reforço da fiança 
Deverá ser exigido o reforço da fiança em alguns casos: 

Þ Quando a autoridade tomar, por engano, fiança insuficiente 
Þ Quando houver depreciação material ou perecimento dos bens hipotecados ou 

caucionados, ou depreciação dos metais ou pedras preciosas 
Þ Quando for inovada a classificação do delito (e houver necessidade de complementar o 

valor) 
 
E se o réu não realizar o reforço da fiança? Neste caso, a fiança será considerada sem efeito e o réu 
será recolhido à prisão. Esta decretação da prisão, contudo, não é automática. O Juiz deverá 
fundamentar a decretação da preventiva, apontando a presença dos pressupostos que autorizam 
sua decretação. 
 

12.14 - PROCEDIMENTO DOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 

Cabimento - Este procedimento é o previsto pelo CPP para a apuração dos crimes praticados por 
funcionário público contra a administração pública. Tratam-se dos crimes funcionais. 
OBS.: Aplica-se tanto aos crimes funcionais puros (próprios) quanto aos crimes funcionais impuros 
(impróprios). 
OBS.: Não se aplica aos crimes funcionais atípicos (STF). 

Ex.: Crime funcional TÍPICO: Art. 319 do CP, crime de prevaricação. O tipo penal EXIGE a 
condição de funcionário público. 
Ex. II: Crime funcional ATÍPICO: É o crime praticado por funcionário público em razão de 
suas funções, mas que poderia ter sido praticado por um particular. Ex: Art. 90 da Lei de 
Licitações. Essa conduta pode ser praticada por qualquer pessoa, INCLUSIVE, mas não 
necessariamente, por um funcionário público no exercício das funções. 

 
Procedimento para os crimes inafiançáveis 

§ Praticamente idêntico ao rito comum ordinário - ÚNICA DIFERENÇA - A queixa ou a denúncia 
deve estar instruída com documento ou justificação que faça presumir a existência do crime 
ou “declaração fundamentada da impossibilidade de apresentação destas provas”. Após, 
segue o mesmo rito do procedimento comum ordinário. 

 
Procedimento para os crimes afiançáveis 
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Há diferença prática. Consiste, basicamente, na necessidade de abertura de um prazo para defesa 
prévia (15 dias), antes da citação. 
Resumo do rito: 
1) O acusador oferece a denúncia ou queixa 
2) A ação penal é autuada e o acusado notificado para apresentar resposta preliminar, NO PRAZO 
DE 15 DIAS (art. 514 do CPP) 
3) O funcionário público apresenta a resposta preliminar (ou não) – O Juiz, agora, deve deliberar 
acerca do recebimento ou não da denúncia. Aqui o Juiz pode: 

§ REJEITAR A DENÚNCIA OU QUEIXA. Quando? Quando entender que: 
(a)Está presente uma das hipóteses do art. 395 do CPP não percebidas antes de 
mandar notificar o acusado; ou 
(b) Em razão das alegações do acusado, entender que não houve crime ou que a 
ação é improcedente. 

 
§ RECEBER A DENÚNCIA OU QUEIXA E MANDAR CITAR O RÉU. Quando? Quando entender que 

a ação penal não é inepta, e entender que as razões do acusado (apresentadas na defesa 
preliminar) não o convencem da inexistência do crime ou da improcedência da ação. Neste 
caso, o réu será citado para apresentar resposta à acusação, em 10 dias. 

CUIDADO! O prazo para a defesa preliminar (antes do recebimento da denúncia) 
é de 15 dias. O prazo para apresentação da resposta à acusação é de 10 dias!  

 
4) A partir daqui o procedimento segue nos termos do procedimento comum pelo rito ordinário 

ATENÇÃO! Mas e se o crime é praticado pelo funcionário público durante o exercício da função, 
mas este perde a condição de funcionário público posteriormente? Controvertido na Doutrina, mas 
prevalece que o rito só é aplicável no caso de o funcionário público ainda ostentar esta condição. 
Assim, perdendo a condição de funcionário público, o rito não mais se aplica. 
 
Tópicos importantes 

• Ausência de notificação para apresentação de defesa preliminar – Sempre necessária. 
Ausência gera Nulidade relativa (STF).  
OBS.: STJ - Se a ação penal foi ajuizada após um procedimento administrativo prévio no 
qual o acusado teve oportunidade de se defender, não há nulidade, mas mera 
irregularidade. 

• Funcionário público que possua foro especial por prerrogativa de função – Se o acusado 
possui foro por prerrogativa de função, não se aplica o rito previsto no CPP, aplicando-se o 
rito previsto na Lei 8.038/90 (Processo nos Tribunais). 
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• Ação penal instruída com inquérito policial – O STJ possui entendimento sumulado (súmula 
330) no sentido de que, caso a ação penal seja instruída inquérito policial é desnecessária a 
notificação para a apresentação de resposta preliminar. STF não adota este 
posicionamento. 

 
ESQUEMA 

 
 

12.15 - HABEAS CORPUS 

Natureza - Trata-se de um sucedâneo recursal externo. Um instrumento similar a um recurso, mas 
não é recurso, pois é uma ação autônoma (um novo processo). 

Espécies 

§ Preventivo - Finalidade é preservar a liberdade de qualquer pessoa, quando há risco de 
violação a este direito. 

§ Repressivo – Fazer cessar violação à liberdade. 

OBS.: Doutrina e Jurisprudência admitem, ainda, uma terceira modalidade de HC, cuja finalidade é 
suspender atos processuais ou impugnar procedimentos que possam importar em prisão futura da 
pessoa.  É o chamado HC TRANCATIVO. 
OBS.: Não se admite HC para determinar o trancamento de ação penal ou IP quando se trata de 
infração penal em que não há possibilidade de aplicação de pena privativa de liberdade (súmula 693 
do STF). 
 
Sujeitos do HC 

 

PROCEDIMENTO DOS CRIMES DE 
RESPONSABILIDADE DOS FUNCIONÁRIOS 

PÚBLICOS (AFIANÇÁVEIS)

Oferecida a denúncia

Juiz rejeita liminarmente (hipóteses do 
art. 395 do CPP) Juiz não rejeita liminarmente

Manda autuar e notificar o acusado para 
oferecer defesa escrita, no prazo de 15 

dias

Juiz se convence da inexistência de 
crime ou improcedência da ação

Rejeita a denúncia

Juiz não se convence da inexistência 
de crime ou improcedência da ação

Manda citar o réu

Processo segue de acordo com o rito 
ordinário
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§ Impetrante – É aquele que ajuíza o HC. Qualquer pessoa pode impetrar um HC em seu favor 
ou em favor de outra pessoa. Inclusive o MP pode impetrar o HC em favor de alguém. NÃO SE 
EXIGE CAPACIDADE POSTULATÓRIA (Não é necessária a presença de advogado). A PESSOA 
JURÍDICA PODE IMPETRAR HC. CUIDADO! O Juiz não pode impetrar HC, mas pode concedê-lo 
sem que haja pedido (de ofício). 

§ Paciente – É aquela pessoa em favor da qual se impetra o HC (Impetrante e paciente podem 
ser, portanto, a mesma pessoa).  

§ Coator – É a autoridade (ou o particular) que privou a liberdade de locomoção da pessoa ou 
que está ameaçando privar a liberdade da pessoa. 

 
Cabimento 
Considera-se ilegal a privação da liberdade quando: 

§ Não houver justa causa; 
§ Alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; 
§ Quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; 
§ Houver cessado o motivo que autorizou a coação; 
§ Não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza; 
§ O processo for manifestamente nulo; 
§ Extinta a punibilidade. 

 

 
§ A Doutrina e a Jurisprudência NÃO admitem mais a utilização do HC como substituto 

recursal, ou seja, sua utilização ao invés da utilização do recurso cabível. 
§ O Assistente de acusação não pode intervir no HC. 
§ O HC não comporta dilação probatória, ou seja, o impetrante deve provar, DE PLANO, a 

ilegalidade da coação. 
§ É incabível o HC para impugnar decisão que defere a intervenção do assistente de acusação 

na ação penal. 
§ É incabível a utilização do HC para atacar ato de punição disciplinar militar (prisão do 

militar), salvo se a prisão foi determinada de maneira ilegal (por autoridade incompetente, 
etc.), mas não o mérito da medida. 

_______________ 
Bons estudos! 

Prof. Renan Araujo 
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13 - DIREITO PENAL MILITAR PARA MPU 

13.1 - RESUMO DA AULA 

Para finalizar o estudo da matéria, trazemos um resumo dos principais aspectos estudados ao longo 
da aula. Nossa sugestão é a de que esse resumo seja estudado sempre previamente ao início da aula 
seguinte, como forma de “refrescar” a memória. Além disso, segundo a organização de estudos de 
vocês, a cada ciclo de estudos é fundamental retomar esses resumos. 

A Justiça Militar da União é competente para julgar militares e, excepcionalmente, civis, 
quando cometerem crimes militares, previstos em lei específica. 

 

Os policiais militares e bombeiros militares dos Estados, Distrito Federal e Territórios são 
considerados militares pela Constituição. O papel de órgão superior no processo militar 
estadual é exercido pelo STJ, e não pelo STM. A Justiça Militar estadual nunca julga civis. 

 

LUGAR DO CRIME 
- Para os crimes comissivos, o CPM adota a teoria da ubiquidade; 
- Para os crimes omissivos aplica-se a teoria da atividade, devendo o lugar do crime ser 
considerado aquele em que deveria ser realizada a ação omitida. 

 

No Direito Penal Militar não há mais pena de multa, e também não há contravenções 
penais. 

 

TEORIA PLURALISTA Haverá tantos crimes quantos forem os agentes. 

TEORIA DUALISTA Há dois crimes: um cometido pelos coautores, e outro 
cometido pelos partícipes 

TEORIA MONISTA (UNITÁRIA) Há apenas um crime, por mais que dele participem 
várias pessoas. 

TEORIA CAUSALISTA Dolo e culpa fazem parte 
da culpabilidade 

Era suficiente analisar a 
conduta e o resultado. 
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TEORIA FINALISTA Dolo e culpa fazem parte 
da conduta, que integra o 

fato típico. 

É necessário analisar a 
intenção do agente. 

 

O Código Penal Militar autoriza que, nos casos de tentativa, o juiz aplique a pena do crime 
consumado, quando a conduta for excepcionalmente grave. 

 

 ERRO SOBRE OS ELEMENTOS QUE 
COMPÕEM O TIPO ERRO SOBRE A ILICITUDE DO FATO 

CÓDIGO PENAL 
Erro de tipo 

(Exclui o dolo) 

Erro de proibição 

(Exclui a punibilidade ou reduz 
a pena) 

CÓDIGO PENAL 
MILITAR Erro de fato 

Erro de direito 

(a pena pode ser atenuada de 
acordo com o art. 73) 

 

ESTADO DE NECESSIDADE NO CPM 

Teoria Diferenciadora (alemã) 

Exculpante (art. 39) Justificante (art. 42, I e 43) 

Exclui a culpabilidade Exclui o crime 

Direito próprio ou de pessoa ligada por 
laços de parentesco ou afeição Direito próprio ou alheio 

Contra perigo certo e atual que não 
provocou nem poderia evitar Idêntico! 

Direito alheio igual ou superior ao 
direito defendido 

Direito alheio é inferior ao direito 
defendido 

 

O CPM não prevê a aplicação de pena de multa. 
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Em regra, o militar condenado a pena superior a 2 anos deve cumpri-la em penitenciária 
militar. Se não for possível, deve cumpri-la em estabelecimento civil, ficando sujeito à 
legislação comum quanto ao cumprimento da pena. O civil em regra cumpre pena em 
estabelecimento prisional civil, sujeitando-se ao regime comum quanto ao cumprimento 
da pena. Todavia, poderá cumpri-la em penitenciária militar, caso pratique crime em 
tempo de guerra, e desde que a sentença assim o determine 

 

O CPM, assim como o CP, autoriza a detração penal, devendo ser deduzido da pena 
privativa de liberdade o tempo de prisão provisória e o de internação em hospital ou 
manicômio, bem como o excesso de tempo 

 

MODALIDADES DE AÇÃO PENAL MILITAR 

PÚBLICA INCONDICIONADA. 
O MP pode propor livremente a ação 
penal, denunciando o réu, se achar que 
há justa causa da infração pena. 

PÚBLICA CONDICIONADA A REQUISIÇÃO 
DO COMANDO MILITAR A QUE 

PERTENCE O AGENTE OU DO MINISTRO 
DA JUSTIÇA. 

O MP somente pode oferecer a denúncia 
se houver REQUISIÇÃO desses órgãos. 

 

O CPM traz um rol com diversas causas de extinção da punibilidade, mas não menciona a 
GRAÇA e nem o PERDÃO JUDICIAL. 

 

A AÇÃO PENAL PRESCREVE EM... SE A PENA MÁXIMA COMINADA FOR 
DE... 

30 ANOS Morte; 

20 ANOS MAIS DE 12 anos; 

16 ANOS 
Mais de 8 anos e até 

12 anos exatos; 

12 ANOS 
Mais de 4 anos e até 

8 anos exatos; 

8 ANOS Mais de 2 anos e até 
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4 anos exatos; 

4 ANOS 
De 1 até 2 

anos exatos; 

2 ANOS MENOS DE 1 ano exato. 

 

Não há prescrição da execução das penas acessórias previstas no art. 98 do CPM. 

 

Para que ocorram os crimes de motim e revolta, é necessária a atuação de pelo menos 
dois militares da ativa (concurso de pessoas necessário). 

 

MOTIM à Sem armas 
REVOLTA à Com armas à Não é necessário utilizá-las 

 

A apologia a crime militar ou seu autor somente será considerada crime militar se ocorrer 
em local sob administração militar. 

 

O desrespeito a superior somente configurará crime quando o ato de desrespeito ocorrer 
diante de outro militar. 

 

Se o superior emite ordem ilegal, o subordinado não tem a obrigação de cumpri-la e, 
portanto, não incorre em crime de recusa de obediência. 

 

Para que ocorra o crime de operação militar sem ordem superior, não é necessário que 
a tropa efetivamente obedeça a ordem. 

 



 
 
 

 

 
 

Resumos - Reta Final MPU (Analista) 
www.estrategiaconcursos.com.br 

 496 
512 

Não é possível que o sujeito ativo do crime de insubmissão seja militar, uma vez que a 
conduta típica é necessariamente anterior à incorporação do agente nas forças armadas. 

 

Se o favorecedor é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica isento 
de pena. 

 

Na deserção especial não há período de graça. Basta que o militar deixe de se apresentar 
para embarcar em navio ou aeronave ou para deslocar-se com sua tropa para que o crime 
esteja consumado. 

 

Se o autor do peculato culposo reparar o dano antes do trânsito em julgado da sentença 
condenatória, sua punibilidade estará extinta. Caso o faça após o trânsito em julgado, 
terá sua pena diminuída pela metade. 
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14 - DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR PARA MPU 

14.1 - RESUMO DA AULA 

Para finalizar o estudo da matéria, trazemos um resumo dos principais aspectos estudados ao longo 
da aula. Nossa sugestão é a de que esse resumo seja estudado sempre previamente ao início da aula 
seguinte, como forma de “refrescar” a memória. Além disso, segundo a organização de estudos de 
vocês, a cada ciclo de estudos é fundamental retomar esses resumos. 

No inquérito policial militar não é necessário observar o princípio do contraditório e da 
ampla defesa. 

 

ÓRGÃOS JULGADORES DE PRIMEIRO GRAU NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO 
- Conselho Especial de Justiça à formado por meio de sorteio cada vez que houver um 
processo cujo réu é um oficial das forças armadas; 
- Conselho Permanente de Justiça à formado por sorteio para funcionar durante um 
trimestre, julga processos cujo réu é um praça ou um civil. 
* Cada Conselho é formado por um juiz togado (juiz-auditor) e quatro juízes militares que 
precisam ser de posto superior ao do acusado, ou ainda ser mais antigos, caso ocupem o 
mesmo posto. 

 

O princípio da obrigatoriedade ou indisponibilidade é aplicável tanto ao Processo Penal 
comum como no Processo Penal Militar, com a ressalva que no militar não há a 
possibilidade de suspensão condicional do processo e transação penal, previstas na Lei n° 
9.099/1995. 

 

Quando houver conflito entre as normas do Código de Processo Penal Militar e convenção 
ou tratado do qual o Brasil faça parte, deve ser aplicada a norma internacional. 
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O exercício das funções de Polícia Judiciária pode ser delegado a oficial da ativa, desde 
que por tempo determinado e para fim específico. É necessário, portanto, que para cada 
inquérito haja um ato de delegação. 

Não cabe à autoridade policial militar promover o arquivamento do inquérito policial 
militar. 

O encarregado do IPM deve franquear acesso aos autos do inquérito ao advogado do 
indiciado e aos membros do Ministério Público Militar. 

O prazo para conclusão do inquérito é de vinte dias, se o indiciado estiver preso, e de 
quarenta dias, quando o indiciado estiver solto. Os prazos são contados da data em que 
foi efetuada a prisão ou da data em que foi instaurado o inquérito, prevalecendo o menor. 

A Constituição confere ao Ministério Público poderes investigativos. O MPM pode, 
portanto, investigar o fato e apresentar a denúncia mesmo que não haja Inquérito 
Policial Militar. 

 
JUIZ-AUDITOR CONSELHO DE JUSTIÇA 

Art. 30, III - manter ou relaxar prisão em 
flagrante, decretar, revogar e 
restabelecer a prisão preventiva de 

Art. 28, I - decretar a prisão preventiva de 
acusado, revogá-la ou restabelecê-la; 
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indiciado, mediante despacho 
fundamentado em qualquer caso. 

 

Os atos praticados por juiz impedido são inexistentes, e não apenas anuláveis 

 

Nas hipóteses de impedimento que mencionam parentes do juiz, o grau de parentesco 
vai até o terceiro grau. Nas hipóteses de suspeição o CPPM menciona apenas parentesco 
até o segundo grau 
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O ASSISTENTE PODE... O ASSISTENTE NÃO PODE... 

Requerer perguntas às testemunhas que 
forem referidas. Arrolar testemunhas. 

Requerer diligências, desde que o pedido 
seja deferido pelo juiz, com audiência do 
MPM. 

Impetrar apelação substitutiva de 
sentença absolutória. 

Propor meios de prova. Requerer a expedição de precatória ou 
rogatória. 

Apresentar quesitos em perícia.  

Juntar documentos.  

Arrazoar os recursos impetrados pelo 
MPM.  

Participar do debate oral.  

 

DENÚNCIA ORIGINÁRIA Peça inicial acusatória proposta pelo 
MPM. 

DENÚNCIA SUBSTITUTIVA (QUEIXA-
CRIME) 

Ocorre na hipótese de ação penal 
privada subsidiária da pública, quando o 

MPM fica inerte. 

 

A denúncia apresentada pelo MPM deve conter as razões de convicção ou presunção da 
delinquência. Este requisito se aplica apenas ao Processo Penal Militar. 

 

PRAZOS DO ART. 79 

 OFERECIMENTO DA 
DENÚNCIA 

PERMITE-SE 
PRORROGAÇÃO? 

JULGAMENTO PELO 
JUIZ 

ACUSADO 
PRESO 5 dias Sim, ao dobro 

apenas. 15 dias 
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ACUSADO 
SOLTO 15 dias 

Sim, ao dobro ou ao 
triplo do prazo 

original 
15 dias 

 

A Justiça Militar da União tem competência para julgar civis que cometam crime militar, 
mas a Justiça Militar dos estados apenas julga policiais militares e bombeiros militares. 
A Justiça Militar da União julga apenas crimes militares, mas a Justiça Militar dos Estados 
julga também ações civis contra atos disciplinares militares 

 

LUGAR DO CRIME 
- Para os crimes comissivos, o CPM adota a teoria da ubiquidade; 
- Para os crimes omissivos aplica-se a teoria da atividade, devendo o lugar do crime ser 
considerado aquele em que deveria ser realizada a ação omitida. 

 

CONEXÃO CONTINÊNCIA 

Há mais de uma conduta Há apenas uma conduta 

Em ambas pode haver pluralidade de agentes 

 

SEPARAÇÃO 
OBRIGATÓRIA (art. 

102) 

a) no concurso entre a jurisdição militar e a comum;  

b) no concurso entre a jurisdição militar e a do Juízo de 
Menores. 

SEPARAÇÃO 
FACULTATIVA (art. 

106) 

a) quando as infrações houverem sido praticadas em 
situações de tempo e lugar diferentes;  

b) quando for excessivo o número de acusados, para 
não lhes prolongar a prisão;  

c) quando ocorrer qualquer outro motivo que ele 
próprio repute relevante. 
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AUTORIDADE COMPETENTE PARA DECIDIR CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

STF Se o suscitante ou o suscitado for o STM (art. 102, I, “o” da CF). 

STJ Se o conflito se der entre Juízo Militar de Primeira Instância e Juízo 
vinculado a outro Tribunal (art. 105, I, “d” da CF). 

STM Se o conflito se der entre autoridades judiciárias subordinadas a esse 
Tribunal (art. 6º, II, “g” da LOJMU). 
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15 - PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL 

15.1 - CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE A ELIMINAÇÃO DE TODAS AS FORMAS DE 
DISCRIMINAÇÃO RACIAL 

Tutela da igualdade em sentido material, dada a situação de vulnerabilidade em que se encontram; 

• preâmbulo: 

o eliminação da discriminação racial; 

o condenação a qualquer doutrina de superiores baseada em diferença racial/ 

• objetivo central da Convenção: eliminação de todas as formas de discriminação racial, 

pela: 

o proibição de qualquer forma de discriminação racial (vertente repressivo-

punitiva); e 

o promoção de políticas públicas compensatórias que levem à igualdade substancial 

(vertente promocional). 

• conceito de discriminação racial: 

o o cerne do conceito de discriminação está na diferenciação de tratamento entre 

as pessoas em razão da raça, da cor, da descendência ou origem nacional ou étnica; 

e 

o essa diferenciação implica na anulação ou restrição do reconhecimento, gozo ou 

exercício em igualdade de condições de direitos, nas suas mais variadas formas. 

• situações em que políticas diferenciadoras são admitidas: 

o eventuais distinções, exclusões, restrições e preferências estabelecidas pelo Estado 

entre cidadão e não-cidadãos. 

o disposições legais gerais dos Estados que disciplinem a nacionalidade, cidadania e 

naturalização (não podem se referir a determinada etnia em específico); e 

o ações afirmativas estatais que objetivem proteção especial a indivíduos e grupos 

vulneráveis. 

• direitos albergados 

o tratamento igual perante os tribunais; 



 
 
 

 

 
 

Resumos - Reta Final MPU (Analista) 
www.estrategiaconcursos.com.br 

 504 
512 

o direito à segurança da pessoa ou à proteção do Estado contra violência ou lesão 

corporal; 

o direitos políticos, incluindo a capacidade eleitoral ativa (votar) e passiva (ser 

votado) em igualdade de condições; 

o direitos civis, destacando-se: 

§ liberdade de ir e vir; 

§ direito de deixar o país e de retornar; 

§ direito a uma nacionalidade; 

§ direito de casar-se e escolher o cônjuge; 

§ direito à propriedade; 

§ direito à herança; 

§ liberdade de pensamento, de consciência e de religião; 

§ liberdade de opinião e de expressão; e 

§ liberdade de reunião e de associação pacífica; 

• direitos econômicos, sociais e culturais, destacando-se: 

o direito ao trabalho; 

o direito de fundar sindicatos e a eles se filiar; 

o direito à habitação; 

o direito à saúde pública, a tratamento médico, à previdência social e aos serviços 

sociais; 

o direito à educação e à formação profissional; 

o direito à igual participação das atividades culturais; e 

o direito de acesso a todos os lugares e serviços destinados ao uso do público. 

• Comitê 

o 18 membros (denominados de peritos), escolhidos pelos Estados-parte, que 

atuarão a título individual (ou seja, não representam o Estado da nacionalidade); 

o eleitos pelo voto da maioria absoluta dos presentes, com quórum de instalação de 

2/3 dos Estados-parte, para um período de 4 ano. 

o os Estados-parte são responsáveis pela despesa com manutenção dos membros. 
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• mecanismos de fiscalização 

o relatórios: a cada dois anos 

o comunicações interestatais: forma de Estado-parte controlar o cumprimento da 

Convenção por outro Estado-parte. 

§ Estado notificante dá ciência ao Comitê 

§ Comitê solicita informações do Estado notificado 

§ Pelo prazo de 3 meses, o notificado poderá submeter explicações 

§ Se não a questão não foi solucionada, poderá novamente ser submetida ao 

Comitê, que nomeará uma Comissão de Conciliação "ad hoc". 

§ A Comissão de Conciliação buscará a solução pacífica da controvérsia e, ao 

final, elaborará um relatório com as conclusões e recomendações. 

• petições individuais (comunicações de indivíduos sob sua jurisdição) 

o requisitos: a) declaração de aceitação do Estado parte de se submeter ao 

peticionamento; e b) esgotamento das vias internas; 

o Estado notificante dá ciência ao Comitê 

o Comitê solicita informações do Estado notificado 

o Pelo prazo de 3 meses, o notificado poderá submeter explicações 

o Se não a questão não foi solucionada, poderá novamente ser submetida ao Comitê, 

que nomeará uma Comissão de Conciliação "ad hoc". 

o A Comissão de Conciliação buscará a solução pacífica da controvérsia e, ao final, 

elaborará um relatório com as conclusões e recomendações. 

15.2 - ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL 

• OBJETIVOS DO EIR 

o efetivação da igualdade de oportunidades aos negros 

o defesa de direito étnicos 

o combate à discriminação e intolerância racial 

• CONCEITOS 
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o discriminação racional ou étnico racial: constitui toda forma de distinção baseada 

em fatores étnicos ou de descendência que impliquem na anulação ou restrição 

dos seus direitos humanos. 

o desigualdade racial: diferenciação injustificada no acesso e fruição de bens, 

serviços e oportunidade em razão de fatores étnicos ou de descendência. 

o desigualdade de gênero e raça: constatação do fosso entre as mulheres negras e 

demais segmentos da sociedade.  

o população indígena: conjunto de pessoas que se declaram negas ou pardas 

segundo o IBGE. 

o políticas públicas: ações, iniciativas e programas adotados pelo Poder Público 

voltado para a efetivação de direitos humanos, no âmbito de suas prerrogativas 

institucionais. 

• DEVER do Estado e da sociedade de: 

o assegurar a igualdade de participação na comunidade. 

o respeitar a dignidade. 

o respeitar a religião e cultura próprios. 

• EIR É DIRETRIZ POLÍTICO-JURÍDICA PARA 

o inclusão de vítimas de desigualdade étnico-racial 

o valorização da igualdade étnica 

o fortalecimento da identificada nacional brasileira 

• DIREITOS FUNDAMENTAIS: 

DIREITO À SAÚDE: 

o Políticas públicas universais e específicas: 

§  universais: mesmo tratamento conferido a todos, por intermédio do SUS 

§  específicas: “Política Nacional de Saúde Integral da População Negra” que 

possui diretrizes (art. 7º) e objetivos próprios (art. 8º). 

DIREITO À EDUCAÇÃO, À CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER: 

o      Políticas públicas universais e específicas. 

DIREITO DE CONSCIÊNCIA, DE CRENÇA E LIVRE EXERCÍCIO DO CULTO: 
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o preservação de cultos, festividades, cerimônias, bens, produtos e serviços 

relacionados à formação étnica negra no Brasil; 

ACESSO À TERRA: 

• garantia do acesso à terra e às atividades produtivas do campo; 

•  reconhecimento das terras quilombolas: 

o  MATRIZ CONSTITUCIONAL – art. 68, dos ADCT: 

§ Art. 68. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam 

ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o 

Estado emitir-lhes os títulos respectivos. 

o  MATRIZ INFRACONSTITUCIONAL – art. 32, do EIR: 

§ Art. 32.  O Poder Executivo federal elaborará e desenvolverá políticas 

públicas especiais voltadas para o desenvolvimento sustentável dos 

remanescentes das comunidades dos quilombos, respeitando as tradições de 

proteção ambiental das comunidades. 

DIREITO AO TRABALHO: 

• implementação de políticas voltadas para a inclusão da população negra no mercado de 

trabalho 

MEIOS DE COMUNICAÇÃO: 

• valorização da herança cultural e a participação da população negra 

SINAPIR 

• Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial 

• Objetivos: 

o promoção da igualdade étnica; 

o combate às desigualdade sociais; 

o combate à marginalização e integração social da população negra; 

o descentralização da implementação das ações afirmativas (Estados-membros, 

Distrito Federal e Municípios); 

o promoção da igualdade (planos, ações e mecanismos) 

o garantia de eficácia dos meios adotados 
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• organização e competência de atuação do Poder Executivo Federal para fixação das 

diretrizes; 

• atuação específica dos Estados e Municípios a partir das regras gerais; 

• previsão de repasses de recursos específicos. 

15.3- DECRETO 6.040/2007 

• Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais (o PNPCT). 

• conceitos importantes: 

o povos e comunidades tradicionais: grupos com características culturais 

organizados de forma peculiar, vinculados à terra, não apenas em razão do aspecto 

patrimonial, mas também em face de questões culturais, sociais, religiosas, 

ancestrais e econômicas. 

o terras tradicionais: espaços utilizados, de forma permanente ou temporária, por 

povos e comunidade tradicionais para o desenvolvimento desse modo particular 

de vida. 

o desenvolvimento sustentável: uso equilibrado de recursos naturais 

• princípios: 

o valorização e respeito à diversidade socioambiental e cultural 

o efetivação dos direitos da cidadania 

o segurança alimentar e nutricional 

o acessibilidade nas informações 

o desenvolvimento sustentável 

o pluralidade socioambiental, econômica e cultural 

o promoção da descentralização e transversalidade das ações e da ampla 

participação da sociedade civil 

o reconhecimento e consolidação dos direitos 

o articulação de políticas públicas 
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o promoção dos meios necessários par participação dos povos e comunidade 

tradicionais nas instâncias de controle social e processos decisórios 

o articulação e integração com o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional 

o contribuição para a formação de uma sensibilização coletiva sobre a importância 

dos direitos de povos e comunidades tradicionais 

o erradicação de todas as formas de discriminação e combate à intolerância religiosa 

• objetivos gerais do PNPCT 

o promoção do desenvolvimento sustentável 

o respeito e valorização da identidade, formas de organização e instituições 

• instrumentos de implementação do PNPCT: 

o Plano de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais 

o Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais 

o fóruns regionais e locais 

o Plano Plurianual 

15.4 - QUILOMBOLAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

• CONCEITO DE GRUPOS QUILOMBOLAS: grupos que desenvolveram práticas de resistência na 

manutenção e reprodução de seus modos de vida característicos num determinado lugar. 

• ELEMENTOS PARA CARACTERIZAÇÃO DE UMA COMUNIDADE QUILOMBOLA 

o Passado histórico de resistência à opressão racial 

o Cultura própria 

o Relação especial com a terra (territorialidade) 

o Autoatribuição 

Políticas voltadas para a defesa dos direitos de comunidades quilombolas: 

• Regularização fundiária; 

• Políticas Públicas voltadas às comunidades quilombolas: 

o Programa Brasil Quilombola 
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§ Política de Regularização Fundiária; 

§ Política de Infraestrutura e Serviços � série de ações destacadas à 

construção de obras de infraestrutura e construção de equipamentos 

sociais destinados a atender as comunidades quilombolas; 

§ Desenvolvimento econômico-social � na aplicação de um modelo 

peculiar de desenvolvimento das comunidades quilombolas, tendo em 

vista as características do local, identidade da comunidade. Essas ações 

têm por finalidade conferir condições adequadas de vida ao segmento 

social. 

§ Controle e participação social � ações voltadas à integração da 

comunidade quilombola em fóruns locais e nacionais de políticas 

públicas. 

o Agenda Social Quilombola 

§ Acesso à Terra 

§ Promoção da Saúde 

§ Educação Quilombola 

§ Alfabetização 

§ Luz para todos 

§ Meio ambiente 

§ Desenvolvimento local 

§ Cidadania 

OBJETIVOS DO ART. 68 DOS ADCT 

• Assegurar a sobrevivência e o florescimentos das comunidades quilombolas. 

• Promoção da igualdade substantiva e da justiça social ao conferir direitos territoriais a grupo 

desfavorecido. 

• Medida reparatória que objetiva resgatar a dívida histórica do Brasil em relação às 

comunidades compostas por descendentes de escravos que, até hoje, sofrem os efeitos da 

dominação e violações de direitos. 
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15.5 - LEI 10.639/2003 

Institui o dia da consciência negra em 20/11. 

15.6 - LEI 11.645/2008 

• ENSINO OBRIGATÓRIO DA HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA 

o ensino fundamental e médio 

o escolas públicas e privadas 

• CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

o o estudo da história da África e dos africanos; 

o a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil; e 

o a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade 

nacional, resgatando as suas 

o contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do 

Brasil. 

15.7 - LEI 12.990/2014 

• Base no princípio da igualdade em sentido material. 

• Reserva de vagas: 20% das vagas, p/ Administração Pública Federal direta e indireta 

(autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista). 

• Regra de arredondamento: 

o se a fração for igual ou maior que 0,5: será arredondado para cima 

o se a fração for inferior a 0,5: será arredondado para baixo 

• A reserva de vagas será aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no concurso 

público for igual ou superior a 3. 

• Nossa legislação adota o critério da autodeclaração, que constitui presunção relativa de 

veracidade. Em razão disso, admite-se, por exemplo, que essa presunção seja afastada por 

instrumentos heteroindicativos, desde que haja um procedimento próprio para fazê-lo e do 

qual a pessoa afetada participe, exercendo contraditório e ampla defesa. 
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• não será considerado negro perante a Comissão Organizadora do Concurso (critério da 

heteroindicação) 

• não comparecer à entrevista; 

• não assinar a declaração; 

• por maioria, os integrantes da Comissão considerarem que o candidato não atendeu à condição 

de pessoa 

negra. 

15.8 - RESOLUÇÃO Nº 170/2017 DO CNMP 

• trata da reserva de vagas aos negros em concurso público do Ministério Público da União e 

dos Estados. 

• ADPF n° 186/2014 - STF 

o decidiu que as ações afirmativas são constitucionais, que a autodeclaração é 

constitucional e que criar comissão para averiguar e evitar a fraude é 

constitucional; 

o destacou a importância da diversidade racial nas instituições públicas, inclusive 

como meio de afirmação da legitimidade dessas instituições. 

• Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 41 – STF: decidiu que é constitucional a reserva 

de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e 

empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a 

utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde 

que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. 

15.9 - RECOMENDAÇÃO Nº 40/2016 DO CNMP 

Os ramos do Ministério Público da União e dos Estados incluam o tema da promoção da igualdade 
étnico-racial e legislação específica correspondente como matéria obrigatória nos editais de 
concurso para provimento de cargos e nos cursos de formação inicial e continuada de membros e 
servidores do Ministério Público. 

 


