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EQUIPE DE PROFESSORES ESTRATÉGIA CARREIRAS JURÍDICAS
Olá, pessoal! Tudo bem?
Aqui é Ricardo Torques, professor e coordenador do Estratégia Carreira Jurídica.
Em nome de nossos professores, gostaria de lhes apresentar nossas Apostas para aprova
preambular do TJ-MT, cujas provas serão aplicadas pela VUNESP em 18/11.
Cientes da quantidade de conteúdos a estudar, nossos professores, com muito carinho, resumiram
temas essenciais para a prova, neste material totalmente gratuito. Em cada matéria, os professores
identificaram temas cobrados com frequência ou aqueles que entendem – em razão de atualização
da legislação, novos entendimentos jurisprudenciais ou até mesmo diante de debates jurídicos
recentes – que são os mais importantes.
NÃO DEIXE DE LER! Serão mais de 100 apostas. Em, aproximadamente, 4 horas de leitura, você
revisará assuntos que, com grande probabilidade, estarão no caderno de questões no dia 18/11. Vai
perder?!
Antes de você começar, um pedido...
O Estratégia Carreira Jurídica entende que a internet é um meio de democratização do ensino, que
inclui a preparação para concursos jurídicos, com o concurso para juiz substituto do TJ-MT. Mesmo
com ensino superior de qualidade, com boa experiência jurídica, a aprovação em concursos como
esse é um verdadeiro desafio. O estudo com técnicas adequadas pode proporcionar resultados
rápidos. Com esse espírito, ministramos gratuitamente aulas ao vivo no YouTube e disponibilizamos
conteúdos relevantes, tais como este. Por isso, peço: divulgue nosso material. Compartilhe nas suas
redes, no grupo de estudos do WhatsApp :)
Forte abraço,
Prof. Ricardo Torques
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1 - DIREITO CIVIL
Olá, galera!
Sou o Prof. Paulo Sousa e hoje vou lançar minhas apostas para a prova da Magistratura do TJ/MT. O
Direito Civil integra, junto com o Direito Processual Civil, Direito do Consumidor e o Direito da
Criança e do Adolescente, o Bloco I da prova de 1ª Etapa.
Esse bloco conta com 30 questões, pelo que é de se esperar que o Direito Civil conte com algo entre
10 e 12 questões. Se somarmos a Legislação Civil Especial, o conteúdo é bastante vasto, mas
congrega temas que podem significar até 15% da prova, um percentual bastante elevado.
Como a sua banca é a VUNESP, não devemos esperar a cobrança de jurisprudência muito aleatória,
como faz o CESPE. Igualmente, a doutrina não deve ser tópico tão presente, pelo que minhas apostas
serão mais focadas na legislação mesmo.
Vamos lá!

1.1 - NULIDADES E ANULABILIDADES
NULIDADE
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä

Não convalesce pelo decurso do tempo (prescrição e decadência)
Nem o juiz nem as partes podem suprir
Devem ser pronunciadas de ofício pelo juiz
Podem ser alegadas por qualquer interessado e pelo MP
Causas
o Menoridade (menores de 16 anos)
o Simulação (vício social)
o Motivo determinante ilícito comum
o Objetivo ilícito, impossível ou indeterminado
o Ausência de forma determinada em lei ou seguimento de forma proibida

ANULABILIDADE
Ä Convalesce pelo decurso do tempo. Prazo de 4 anos de prazo de decadência para pleitear-se
a anulação do negócio jurídico, contado:
o No caso de coação, do dia em que ela cessar
o No de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se
realizou o negócio jurídico
o No de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade
• ATENÇÃO!!! Quando lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer
prazo para pleitear-se a anulação, será o prazo de 2 anos, a contar da data da
conclusão
Ä Podem ser supridas
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Ä Não podem ser pronunciadas de ofício pelo juiz
Ä Não podem ser alegadas por qualquer interessado, apenas pelas próprias partes
Ä Causas
• Falta de assistência (relativamente incapazes)
• Os maiores de 16 e menores de 18 anos;
• Os ébrios habituais e os viciados em tóxico
• Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua
vontade
• Os pródigos
o Vícios de consentimento
• Erro
• Dolo
• Coação
• Estado de perigo
• Lesão

1.2 - PRESCRIÇÃO
REGRAS GERAIS
Ä Extingue/encobre a pretensão
Ä Se permite
o Interrupção
§ Para e recomeça desde o início
o Suspensão
§ Para e recomeça de onde parou
o Renúncia
§ Expressa: somente depois de consumado o prazo
§ Tácita: somente depois de consumado o prazo
Ä NÃO se permite
o Alteração do prazo
Ä Pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição
Ä Pode ser alegada somente pela parte
Ä Pode ser conhecida de ofício pelo juiz
SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO
Ä Se suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários, só aproveitam os outros se
a obrigação for indivisível
Ä Causas
o Entre os cônjuges, na constância da sociedade conjugal
o Entre ascendentes e descendentes, durante o poder familiar
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o Entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores, durante a tutela ou
curatela
o Contra os absolutamente incapazes (art. 3º)
o Contra os ausentes do País em serviço público da União, dos Estados, dos Municípios,
do Distrito Federal ou dos Territórios
o Contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas, em tempo de guerra
o Pendendo condição suspensiva
o Não estando vencido o prazo
o Pendendo ação de evicção
o Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá
a prescrição antes da respectiva sentença definitiva
Ä Os relativamente incapazes e as pessoas jurídicas têm ação contra os seus assistentes ou
representantes legais, que derem causa à prescrição, ou não a alegarem oportunamente
Ä A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor
INTERRUPÇÃO
Ä Só pode ocorre UMA ÚNICA vez
Ä Causas
o Por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a
promover no prazo e na forma da lei processual
o Por protesto, nas condições do inciso antecedente
o Por protesto cambial
o Pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de
credores
o Por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor
o Por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do
direito pelo devedor

1.3 - SOLIDARIEDADE PASSIVA
RELAÇÃO CREDOR-CODEVEDORES
Ä O credor escolhe quais devedores podem ser compelidos a cumprir a integralidade da
obrigação. Isso não exonera os demais, nem o próprio cumpridor
o Não importa renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um
ou alguns dos devedores
Ä Pagamento parcial feito por um dos devedores aproveita aos demais
Ä O credor tem também o poder de renunciar à solidariedade ou de perdoar a dívida em relação
a um ou alguns dos codevedores
Ä Exceções gerais aproveitam aos demais codevedores
Ä Exceções pessoais não aproveitam aos demais codevedores
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Ä Se um dos devedores solidários falecer deixando herdeiros, nenhum destes será obrigado a
pagar senão a quota que corresponder ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for
indivisível
o EXCEÇÃO: obrigação indivisível. Explica-se: a solidariedade se relaciona com os
sujeitos; a morte de um codevedor extingue a solidariedade em relação aos
sucessores. Se o objeto é indivisível, porém, não adianta “quebrar” a solidariedade
Ä Qualquer cláusula, condição ou obrigação adicional, estipulada entre um dos devedores
solidários e o credor, não pode agravar a posição dos demais sem consentimento
Ä Obrigação impossível
o Todos respondem pela dívida
o Causador da impossibilidade responde sozinho pelas perdas e danos
Ä Obrigação em atraso
o Todos respondem pelos juros, mesmo que não tenham sido cobrados
o Causador do atraso responde sozinho perante os demais, posteriormente
RELAÇÃO CODEVEDOR PAGANTE-DEMAIS CODEVEDORES
Ä Pretensão de nivelamento: quem paga regressa contra os demais codevedores solidários
Ä Pretensão de ressarcimento: a parte de um codevedor insolvente é rateada entre todos
o Isso inclui os exonerados da solidariedade
Ä Se a dívida solidária interessar exclusivamente a um dos devedores, responde ele por toda a
dívida perante o codevedor pagador

1.4 - CLÁUSULA PENAL
CLÁUSULA PENAL
Ä Prestação acessória que é devida nos casos de inadimplemento absoluto ou relativo ou ainda
de descumprimento de alguma cláusula específica
Ä Para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo
Ä Limitada ao valor da própria obrigação
o A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se
§ A obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou
§ Se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista
a natureza e a finalidade do negócio
Ä Espécies
o Cláusula penal compensatória (disjuntiva)
§ Aplicada em caso de inadimplemento total ou parcial
§ Se for total, cabe ao credor escolher se prefere o cumprimento da obrigação
principal ou da acessória
§ O credor tem apenas uma alternativa e não pode exigir ambas as obrigações,
ou exige a obrigação principal ou a indenização substitutiva
o Cláusula penal moratória (cumulativa)
§ Infração de uma cláusula ou mora
9
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§ Pode o credor exigir o cumprimento da obrigação principal e a cláusula penal,
conjuntamente
Ä Indenização suplementar
o O credor pode exigir indenização suplementar se foi convencionada
o Se foi, a cláusula penal vale como mínimo da indenização, competindo ao credor
provar o prejuízo excedente
o Se não foi, não pode cobrar, ainda que prove o prejuízo a mais
Ä Quem responde?
o Obrigação indivisível: todos os devedores
§ Mas ela só se poderá demandar integralmente do culpado, respondendo cada
um dos outros somente pela sua cota
§ Aos não culpados fica reservada a ação regressiva contra aquele que deu causa
à aplicação da pena
o Obrigação divisível
§ Só incorre na pena o devedor que a infringir

1.5 - RESPONSABILIDADE POR FATO DE TERCEIRO
Ä GENERALIDADES
o Vê-se aqui a possibilidade de não causar dano a outrem e, ainda assim, ser
responsabilizado
o A responsabilidade do responsável é objetiva
§ Isso significa que a responsabilidade do causador do dano é objetiva? NÃO!!!
Assim, se meu filho causou dano, eu respondo objetivamente, mas a vítima tem
de provar a culpa de meu filho. MUITO CUIDADO!!!
o Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago
daquele por quem pagou
§ Exceção: se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente
incapaz
o A responsabilidade entre o causador do dano e o responsável é solidária
§ Exceção: filhos menores, caso no qual a responsabilidade dos menores é
subsidiária
§ Porém, se os responsáveis legais não tiverem a obrigação de indenizar ou
quando estes não possuírem meios para adimplir com a indenização, os
próprios incapazes responderão, subsidiariamente
Ä RESPONSABILIDADE DOS PAIS
o Respondem os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua
companhia
o Cuidado em relação às expressões “sob sua autoridade” e “em sua companhia”. A
autoridade liga-se ao poder familiar; se um ou ambos ou genitores não detém poder
familiar sobre o menor, não responde pelo dano
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Ä

Ä

Ä

Ä

o A companhia não remete apenas à companhia momentânea, mas duradoura, ou seja,
se o menor sai, à noite, e causa um dano, os pais são responsáveis
o Emancipação voluntária mantém a responsabilidade dos pais, segundo o STJ; nos
demais casos, não
RESPONSABILIDADE DO TUTOR/CURADOR
o Responde tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se acharem nas mesmas
condições
o Cuidado com as alterações do Estatuto da Pessoa com Deficiência
RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR
o Responde o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos,
no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele
o Essa responsabilização ocorre, em regra, apenas durante a execução da atividade
subordinada, ou seja, durante o “expediente”
§ Por aplicação da Teoria da Aparência, há exceções, eis que aquele que sofre o
dano “acredita” que o causador do dano o fez em razão do emprego e, por isso,
deve ser indenizado
RESPONSABILIDADE DOS ALBERGUES
o Respondem os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se
albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores
e educandos
o Essa responsabilidade abrange os danos causados pelos hóspedes a terceiros e pelo
estabelecimento aos hóspedes
o Cláusulas que atenuam ou isentam a responsabilidade do estabelecimento são nulas,
mesmo que existam avisos ostensivos, segundo o CDC
RESPONSABILIDADE NO PRODUTO DO CRIME
o Respondem os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime, até a
concorrente quantia
o Não confunda com a coautoria!
§ Na coautoria o sujeito participa do evento, aqui, apenas recebe o produto do
crime (o que, em realidade, configura o tipo de receptação do art. 180 do CP)
§ Na receptação responde apenas pelo dano até o valor que recebeu, na
coautoria, responde integralmente pelo dano

1.6 - CLASSIFICAÇÃO DA POSSE
Ä Quanto ao vício objetivo
o Posse justa
• Se for adquirida por meios legalmente admitidos, a posse é justa, ou seja, posse conforme
o Direito
• Ela é justa quando não maculada pela violência, clandestinidade ou precariedade
o Posse injusta
• Ao contrário, aquela adquirida de modo violento, clandestino ou precário
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• Posse violenta é aquela adquirida por força, mediante a prática de atos irresistíveis
• Posse clandestina é aquela obtida às escondidas, usando de artifícios para enganar o
possuidor.
• A Posse precária, por sua vez, se obtém por abuso de confiança, sem que fosse restituída
a coisa devida.
Ä Quanto ao vício subjetivo
o Posse de boa-fé
• O possuidor ignora o obstáculo que impede a aquisição da coisa. Pode ser:
§ Real: apoiada em elementos evidentes que não deixam dúvida
§ Presumida: quando possui justo título
o Posse de má-fé
• Mesmo conhecendo o vício, possui. O estado de dúvida não induz, necessariamente, a
má-fé
Ä Quanto ao desdobramento
o Posse direta
• Aquele que detém o domínio, detém a posse direta. Em geral, o proprietário é também
possuidor direto. Mas nem sempre
• O possuidor indireto pode defender autonomamente sua posse, mesmo contra o
possuidor direto, se for turbando na posse
o Posse indireta
• O proprietário, ainda que limitadamente, detém a posse indireta da coisa, mesmo que não
a detenha, não a tenha consigo ou não a utilize
• É o caso do locador, que não detém a posse direta, mas, por causa do direito de
propriedade, detém posse indireto

1.7 - SERVIDÃO
Ä SERVIDÃO
o Servidão X Direito de vizinhança
• Na servidão delimita-se um prédio como dominante o qual desfruta da prerrogativa sobre
o prédio serviente, enquanto que no direito de vizinhança existe uma reciprocidade que
cria igualmente direitos e obrigações.
• O direito de vizinhança é criado por lei, enquanto que a servidão decorre da manifestação
de vontade das partes
• As limitações de vizinhança dispensam registro para constituição, ao passo que a servidão
é criada mediante vontade devidamente registrada no Registro de Imóveis
o Excepcionalmente, há uma espécie de “usucapião” de servidão, que independe de acordo
prévio
• Prazo: 10 anos
• 20 anos, se sem justo título
• Uso contínuo e pacífico da área, com justo título, e após decisão judicial
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o Ela é indivisível e perpétua, com duração indefinida, prendendo-se ao bem imóvel
o Em regra, como o proprietário do imóvel dominante (que necessita da servidão) tem de
exercer a servidão causando o menor prejuízo, cumpre a ele arcar com suas despesas
o O proprietário do imóvel serviente, então, não pode atrapalhar o uso da servidão, mas pode
removê-la, se isso não causar dano ao dominante
o Adquire-se servidão por meio de sentença judicial, em duas ações
• Ação confessória
• Ação de divisão
o Extinção da servidão:
• Desapropriação
• Cancelamento
§ Quando o titular houver renunciado a sua servidão
§ Quando tiver cessado, para o prédio dominante, a utilidade ou a comodidade, que
determinou a constituição da servidão
§ Quando o dono do prédio serviente resgatar a servidão
§ Pela reunião dos dois prédios no domínio da mesma pessoa
§ Pela supressão das respectivas obras por efeito de contrato, ou de outro título
expresso
§ Pelo não uso, durante 10 anos contínuos
o Servidão de aqueduto
• Espécie imprópria de servidão, porque tratada dentro dos direitos de vizinhança, numa
espécie um tanto híbrida, já que conjuga algumas características de servidão (imóvel
dominante e imóvel serviente) com outras de direito de vizinhança (desnecessidade de
registro)
• Mediante prévia indenização aos proprietários prejudicados, pode-se construir
canalização através de seus prédios para receber as águas a que tenha direito,
indispensáveis às primeiras necessidades da vida, e, desde que não cause prejuízo
considerável aos proprietários, bem como para o escoamento de águas supérfluas ou
acumuladas, ou a drenagem de terrenos
• Ao proprietário prejudicado assiste direito a ressarcimento pelos danos que de futuro lhe
advenham da infiltração das águas, bem como da deterioração das obras destinadas a
canalizá-las
• O proprietário prejudicado poderá exigir que seja subterrânea a canalização que atravessa
áreas edificadas, pátios, hortas, jardins ou quintais, bem como da maneira que cause o
menor prejuízo aos proprietários dos imóveis vizinhos, e a expensas do seu dono, a quem
incumbem também as despesas de conservação
• Se aplica ao direito de aqueduto o regramento da disciplina a passagem forçada de cabos
e tubulações

1.8 - REGIMES DE BENS
Ä COMUNHÃO PARCIAL DE BENS
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o Regime em que os bens adquiridos antes da união formam o patrimônio individual de cada
cônjuge, ao passo que o patrimônio adquirido depois da constância da união forma o
patrimônio comum, em comunhão
o Entram na comunhão
• Os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome
de um dos cônjuges
• Os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa
anterior
• Os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges
• As benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge
• Os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância
do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão
o NÃO entram na comunhão
• Os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do
casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar
• Os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação dos bens particulares
• As obrigações anteriores ao casamento
• As obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal
• Os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão
• Os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge
• As pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes
o Presumem-se adquiridos os bens móveis na constância do casamento, quando não se provar
que o foram em data anterior
o Exige-se a anuência de ambos os cônjuges para os atos, a título gratuito, que impliquem
cessão do uso ou gozo dos bens comuns
o A administração e a disposição dos bens constitutivos do patrimônio particular competem ao
cônjuge proprietário, salvo convenção diversa em pacto antenupcial
o Regime aplicável às uniões estáveis, salvo prévio pacto escrito

1.9 - SUCESSÃO
Ä HERANÇA
o Se morre a pessoa sem testamento, transmite a herança aos herdeiros legítimos
o Se houver herdeiros necessários, o testador só poderá dispor da metade da herança
• Essa metade, que pertence aos herdeiros necessários, constitui a chamada legítima
• O herdeiro necessário que receber do testador parte disponível da herança, ou algum
legado, não perde o direito à legítima
• A legítima se calcula sobre o valor dos bens existentes na abertura da sucessão, abatidas
as dívidas e as despesas do funeral, adicionando-se, em seguida, o valor dos bens sujeitos
a colação
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• São herdeiros necessários: os descendentes, os ascendentes e o cônjuge
• Os colaterais não são herdeiros necessários (incluindo irmãos)
• Para excluir da sucessão os herdeiros colaterais basta que o testador disponha de seu
patrimônio sem os contemplar
o Se houver justa causa, declarada no testamento, pode o testador estabelecer cláusula de
inalienabilidade, impenhorabilidade e de incomunicabilidade
• Se o falecido insere cláusula de inalienabilidade, ela implica impenhorabilidade e
incomunicabilidade, automaticamente
• O inverso não vale, pois, se há apenas incomunicabilidade, o bem pode ser penhorado e
alienado
• Mediante autorização judicial e havendo justa causa, podem ser alienados os bens
gravados, convertendo-se o produto em outros bens, que ficarão sub-rogados
o Herança jacente: se a pessoa morre sem deixar testamento e sem deixar herdeiros, ou, tendo
herdeiros, eles renunciam
• Depois de arrecadados, ficam sob a guarda e administração de um curador, até a sua
entrega ao sucessor devidamente habilitado ou à declaração de sua vacância
• Nesse caso, vai para o Estado
o Herdam-se dívidas até os limites do patrimônio recebido na herança

1.10 - LEI DE LOCAÇÕES
Ä Locação residencial
o Locação com prazo igual ou superior a 30 meses
• A resolução do contrato ocorre automaticamente, findo o prazo, sem necessidade de
notificação
• Se ninguém se opor, o contrato prorroga-se, também automaticamente, por prazo
indeterminado, se passados 30 dias
• Após os trinta meses, o locador e o locatário podem resilir o contrato a qualquer tempo
• Cabe “denúncia vazia”, imotivada, a qualquer tempo, e cabe o locatário desocupar o
imóvel em 30 dias
o Locação com prazo inferior a 30 meses
• A locação prorroga-se imediatamente por prazo indeterminado, findo o prazo
estabelecido
• Nesse caso só cabe a denúncia “cheia”, motivada, nos casos previstos:
§ Mútuo acordo (distrato, ou resilição bilateral)
§ Em decorrência da prática de infração legal ou contratual
§ Em decorrência da falta de pagamento do aluguel e encargos
§ Em decorrência de extinção do contrato de trabalho, se a ocupação do imóvel pelo
locatário relacionada com o seu emprego
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§ Se for pedido para uso próprio do locador, de seu cônjuge ou companheiro, ou para
uso residencial de ascendente ou descendente que não disponha, assim como seu
cônjuge ou companheiro, de imóvel residencial próprio;
§ Se a vigência ininterrupta da locação ultrapassar 5 anos

2- DIREITO PROCESSUAL CIVIL
Olá, aqui é Rodrigo Vaslin.
Iremos fazer 10 apostas para a prova do TJ-MT na matéria Direito Processual Civil.
Na verdade, dentro de cada um dos 10 itens, vou colacionar algumas questões cobrada
recentemente em alguma prova da VUNESP e, nos comentários, irei tecer considerações a respeito
dos temas que caíram e que penso que irão se repetir.
Isso porque, como sempre digo em aulas, quando pretendia focar para alguma prova específica, me
dedicava em três frentes:
ü

Resolução das últimas provas daquele cargo nos últimos 3 ou 4 anos;

ü

Resolução das últimas provas daquela banca nos últimos 2 anos;

ü

Duas semanas antes: revisão da jurisprudência e muita lei seca.

Desse modo, entendo que as apostas devem partir do que vem sendo cobrado pela VUNESP nos
últimos certames de carreiras jurídicas. Certamente, os temas irão se repetir!!!
Vamos lá?!

2.1 – DAS NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL E JURISDIÇÃO
VUNESP/TJM-SP – Juiz Substituto/2016 - Assinale a alternativa correta.
a) A garantia do contraditório participativo impede que se profira decisão ou se conceda tutela
antecipada contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida (decisão surpresa).
b) A boa-fé no processo tem a função de estabelecer comportamentos probos e éticos aos diversos
personagens do processo e restringir ou proibir a prática de atos atentatórios à dignidade da justiça.
c) O princípio da cooperação atinge somente as partes do processo que devem cooperar entre si
para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
d) Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e econômicos e às exigências
do bem público, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana.
e) Será possível, em qualquer grau de jurisdição, a prolação de decisão sem que se dê às partes
oportunidade de se manifestar, se for matéria da qual o juiz deva decidir de ofício.
Comentários
Gabarito: Letra B.
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A alternativa A está incorreta. O art. 9º do novo diploma processual veda que o juiz profira decisão
contra a parte sem que ela seja previamente ouvida (regra). No entanto, o art. 9º, parágrafo único,
inciso I excepciona a regra, ao prever que o disposto no caput não se aplica às tutelas de urgência e
de evidência. Haverá, pois, um contraditório diferido ou postergado.
Vejam alguns apontamentos acerca do princípio do contraditório.
É corolário da cláusula do devido processo legal, estando previsto no artigo 5º, LV da CRFB, bem
como art. 8, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos.
Art. 5º, LV - 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. 8º Garantias Judiciais “Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo
razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na
apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou
obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza."

O contraditório, segundo a doutrina, possui duas dimensões:
iDimensão formal: é a concepção clássica do contraditório, que o bipartia no binômio ciência e
reação. Cumpria-se o contraditório se as partes tivessem ciência da decisão prolatada, bem como se
lhe fosse oportunizada a possibilidade de reação1.
ii- Dimensão substancial: concepção moderna do contraditório consubstancia-se num trinômio:
ciência, reação e poder de influência. Este último tem a intenção de tornar a decisão judicial mais
democrática, mais coparticipativa. Nesse ponto, o contraditório tem intrínseca ligação com o
modelo cooperativo de processo (art. 6º, CPC), dentro do qual o juiz possui deveres de
esclarecimento (ex. art. 357, § 3º), prevenção (art. 321), adequação (ex. arts. 139, VI e 373, § 1º),
consulta (arts. 9º e 10), sempre oportunizando às partes a possibilidade de apresentarem suas
razões para efetivamente influenciar a decisão do magistrado.
Questões interessantes:
a) Mitigações ao contraditório:
O art. 9º, caput, afirma que não será proferida decisão sem que as partes sejam previamente ouvida.
Contudo, o próprio parágrafo único estabelece algumas exceções. Vejamos:
Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:
I - à tutela provisória de urgência;
II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;
III - à decisão prevista no art. 701 (ação monitória).

1

Uma hipótese de violação à reação é o caso de indisponibilidade do sistema de peticionamento eletrônico por
motivos técnicos no último dia do prazo, o que prorrogará o prazo para o dia útil subsequente (art. 10, § 2º, Lei
11.419/2006).
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Frisa-se que tal rol é exemplificativo, isto é, não exaure as possibilidades de decisões inaudita altera
parte. Como outros exemplos, temos os artigos 562 (liminar em possessória), 678 (embargos de
terceiros), 332 (improcedência liminar do pedido), 355 (julgamento antecipado do mérito, total ou
parcial, art. 8º, § 1º da LACP (inquérito civil instaurado pelo MP), 77/81 (imposição de ofício de
multas).
Dentro desse tópico de mitigação do contraditório, questão importantíssima é saber se é possível
tutela provisória contra Fazenda Pública. Iremos tratar mais profundamente em outro pdf, mas
apenas se adiantará a conclusão principal.
Sobre o tema, vejamos o art. 1.059, CPC:
Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei
no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no12.016, de 7 de agosto de 2009.

Além dos dispositivos acima referidos, também há disposição similar no art. 29-B, Lei n.8.036/90.
Sobre o tema, há duas correntes:
1ª corrente: Essas limitações são inconstitucionais, pois violariam o princípio da inafastabilidade da
jurisdição;
2ª corrente: As limitações são constitucionais.
O STF, na ADC n. 4, entendeu pela constitucionalidade da Lei n. 9.494/97, entendimento este que
pode ser estendido a todas as limitações acima constantes.
Apesar disso, o próprio STF tem mitigado as limitações às tutelas provisórias de urgência contra o
Poder Público (a exemplo das liminares em ações de medicamentos, custeio de cirurgias,
internações etc., entendendo que o direito à saúde deve prevalecer nesses casos). Outro exemplo
de exceção foi consagrado até por súmula no STF.
STF - SÚMULA Nº 729 - A DECISÃO NA ADC-4 NÃO SE APLICA À ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM CAUSA DE
NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

Em suma: Deve-se intimar a fazenda para manifestação antes da decisão. Contudo, doutrina e
jurisprudência entendem que se houver urgência urgentíssima que não der para esperar esse prazo,
pode conceder. E, depois que se manifestar, o juiz pode modificar, revogar ou manter.
E quanto à irreversibilidade prevista no art. 300, § 2º, CPC?
Art. 300, § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Tem-se entendido que tal vedação não é absoluta. Deve-se fazer uma ponderação no caso concreto
se a lesão ocasionada pela não concessão da tutela seja também irreversível.
ENUNCIADO 40/CJF – A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se
tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível.
Enunciado 25/ENFAM - vedação da concessão de tutela de urgência cujos efeitos possam ser irreversíveis (art.
300, § 3º, do CPC/2015) pode ser afastada no caso concreto com base na garantia do acesso à Justiça (art. 5º,
XXXV, da CRFB).

E quanto às tutelas de evidência?
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O Enunciado n. 35 do Fórum Permanente de Processualistas Civis diz:
(art. 311) As vedações à concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública limitam-se às tutelas de
urgência.30 31 (Grupo: Tutela Antecipada; redação revista no V FPPCVitória)

Assim, seria possível tutela de evidência contra o poder público.
Obs: em qualquer dos casos, não será possível expedição de precatório de forma provisória, pois
isso violaria a sistemática dos precatórios.
Mas essas exceções violam o princípio constitucional do contraditório?
Embora haja mitigação, não há inconstitucionalidade. Isso porque, além de poderem ser revistas
posteriormente (são provisórias), são mitigações do contraditório feitas com a finalidade de dotar
de efetividade a prestação jurisdicional, outro princípio constitucional.
Assim, o próprio legislador já fez a ponderação e entendeu que, nesses casos, a mitigação ao
contraditório é mínima (até porque poderá ser revertida), ao passo que o direito da outra parte à
efetividade é promovido de maneira significativa.
b) Contraditório e questões de ordem pública
É sabido que algumas questões no processo são questões que o juiz pode conhecer de ofício, ou
seja, sem que tenha sido provocado a respeito (ex: decadência, incompetência absoluta,
inconstitucionalidade da lei, intempestividade, etc.).
Mas, pode o juiz decidir com base em questão conhecida ex officio sem tê-la submetido antes à
manifestação das partes?
Se puder fazer isso, uma das partes vai ser pega de surpresa, pois a sentença se sustentará num
ponto que não foi submetido ao contraditório, não podendo esta parte influenciar a decisão. E,
sendo o contraditório uma garantia de não surpresa, o juiz não pode manifestar-se em questão que
conheça de ofício sem que se dê às partes o contraditório. É o que diz o art. 10, CPC.
Art. 10. 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.

c) Contraditório e o regra da congruência
A regra da congruência ou regra da correlação entre o pedido e a sentença consiste no dever de a
sentença “guardar identidade com o pedido trazido na inicial, sendo, então, vedado ao magistrado
pronunciar-se fora dos limites que lhe foram traçados quando da definição do objeto da ação”.
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não
suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Desse modo, percebe-se que o princípio do contraditório está diretamente vinculado com a regra
da congruência, pois uma decisão sem correlação com o que foi pedido invalida uma defesa feita
dentro dos limites apresentados pela lide.
A violação ao princípio da congruência pode ocasionar sentença:
- ultra petita: juiz vai além do pedido, concedendo mais do que foi pleiteado.
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- extra petita: juiz concede provimento estranho aos pedidos das partes.
- infra petita: juiz não analisa certo pedido, ficando a decisão aquém da esperada.
Obs: Lembre-se que a regra da congruência não elimina a liberdade do juiz de identificar disposição
jurídica aplicável ao caso concreto.
Enunciado 281, FPPC: A indicação do dispositivo legal não é requisito da petição inicial e, uma vez existente, não
vincula o órgão julgador.

d) Advertência do art. 250, CPC/2015
Art. 250. O mandado que o oficial de justiça tiver de cumprir conterá:
II - a finalidade da citação, com todas as especificações constantes da petição inicial, bem como a menção do
prazo para contestar, sob pena de revelia, ou para embargar a execução;

Não constando a advertência no mandado, não incidirão os efeitos da revelia, já que o réu não possui
conhecimentos técnicos para aquilatar a gravidade da não apresentação de defesa no prazo legal
(STJ, 4ª Turma, Resp 10.137/MG, rel. Min. Athos Gusmão Carneiro).
Tal advertência não precisará constar na intimação para contestar reconvenção (art. 343, § 1º, CPC),
pois será feita na pessoa do advogado, ser dotado do conhecimento sobre as consequências jurídicas
da não impugnação.
e) Diferenças na esfera civil e penal:
O art. 261, CPC exige que haja defesa técnica, ainda que por curador especial. No processo civil, o
que se exige é a oportunidade de manifestação, sendo que, não existindo, haverá o efeito material
da revelia (presunção de veracidade das afirmações aduzidas pelo autor, salvo hipóteses do art. 345,
CPC).
f) Fase de execução:
Em decorrência do princípio da satisfatividade, o executado não é citado (execução de título
extrajudicial) ou intimado (se for execução de título judicial) para se defender, mas sim para cumprir.
g) Prova emprestada:
Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que
considerar adequado, observado o contraditório.

Para o cabimento da prova emprestada, há três correntes:
1ª corrente: exige que as partes têm de ser as mesmas nos dois processos;
2ª corrente: poderá ser utilizada desde que a parte contra quem será produzida tivesse participado
do processo originário.
3ª corrente: não é necessário que as partes sejam as mesmas. Elas se manifestarão agora. Nesse
sentido, confira-se enunciado 30/CJF:
ENUNCIADO 30 – É admissível a prova emprestada, ainda que não haja identidade de partes, nos termos do art.
372 do CPC.
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Jurisprudência – adotava a 2ª corrente, mas mudou no Informativo 543, STJ. Está em consonância
com a economia processual, não é necessário que as partes sejam a mesma. As partes se
manifestarão agora.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA EMPRESTADA ENTRE PROCESSOS COM PARTES DIFERENTES.
É admissível, assegurado o contraditório, prova emprestada de processo do qual não participaram as partes do
processo para o qual a prova será trasladada. A grande valia da prova emprestada reside na economia
processual que proporciona, tendo em vista que se evita a repetição desnecessária da produção de prova de
idêntico conteúdo. Igualmente, a economia processual decorrente da utilização da prova emprestada importa
em incremento de eficiência, na medida em que garante a obtenção do mesmo resultado útil, em menor período
de tempo, em consonância com a garantia constitucional da duração razoável do processo, inserida na CF pela
EC 45/2004. Assim, é recomendável que a prova emprestada seja utilizada sempre que possível, desde que se
mantenha hígida a garantia do contraditório. Porém, a prova emprestada não pode se restringir a processos em
que figurem partes idênticas, sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade sem justificativa razoável
para isso. Assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de
refutá-la adequadamente, o empréstimo será válido. EREsp 617.428-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em
4/6/2014.

h) Microssistema de recursos repetitivos (IRDR e recursos repetitivos)
Como preservar o contraditório em processos de julgamentos por amostragem de recurso repetitivo
especial e extraordinário; incidente de resolução de demandas repetitivas. O NCPC opta pelo amicus
curiae e as audiências públicas para garantir o contraditório, que serão estudados a diante.
A alternativa B está correta.
A boa-fé é um princípio implícito na na Constituição, mas explícito no CPC (arts 5º, 322, § 2º, 489, §
3º). No CPC/73, estava previsto no art. 14, II.
Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.
Art. 322, § 2o A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boafé.
Art. 489, § 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em
conformidade com o princípio da boa-fé.
Art. 14. São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo: (Redação
dada pela Lei nº 10.358, de 27.12.2001)
II - proceder com lealdade e boa-fé;

Um processo, para ser devido, deve ser pautado na boa-fé (devido processo leal). Para compreender
o sentido dessa afirmativa é preciso, antes, fazer uma distinção entre boa-fé subjetiva e boa-fé
objetiva.
A boa-fé subjetiva, segundo Didier, é um fato da vida: o fato de o sujeito acreditar estar agindo com
licitude. É a crença em sua atuação lícita. Este fato, em muitas situações, é levado em consideração
pelo direito, que protege aquele que está de boa-fé, aquele que acredita estar agindo licitamente.
Ex: o possuidor de boa-fé, que acredita possuir a coisa licitamente, tem uma série de direitos que lhe
são garantidos na usucapião, disputa sobre frutos e benfeitorias, responsabilidade pela perda ou
deterioração.
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A boa-fé objetiva, por sua vez, é uma norma que impõe comportamentos éticos, leais, de acordo
com padrões objetivos de conduta vigentes em uma determinada coletividade. Pode-se dizer, assim,
que a boa-fé objetiva não tem a ver com a crença da pessoa.
ENUNCIADO 1/CJF – A verificação da violação à boa-fé objetiva dispensa a comprovação do animus do sujeito
processual.

Segundo Humberto Theodoro, Dierle Nunes, Alexandre Melo Franco e Flávio Quinaud2:
O princípio da boa-fé objetiva consiste em exigir do agente a prática do ato jurídico sempre pautado em condutas
normativamente corretas e coerentes, identificados com a ideia de lealdade e lisura. Com isso, confere-se
segurança às relações jurídicas, permitindo-se aos respectivos sujeitos confiar nos seus efeitos programados e
esperados

O Século XX se caracterizou pelo desenvolvimento significativo da boa-fé do âmbito privado3. A
exemplo, a doutrina civilista destaca a boa-fé objetiva em três funções: a) função interpretativa (art.
113, CC); b) função limitadora (art. 187, CC); c) função integrativa (art. 422, CC).
A doutrina ainda elenca institutos decorrentes da boa-fé objetiva, sendo os mais importantes os
seguintes: supressio, surrectio, venire contra factum proprium, exceptio non adimplente contractus
(ou tu quoque), a exceptio doli (desdobrada em exceptio doli generalis e exceptio doli specialis), duty
to mitigate the loss.
Por conta desse desenvolvimento, a boa-fé foi se espraiando ao âmbito público, atingindo,
sobremaneira, o Processo Civil.
Em um nível infraconstitucional, tínhamos uma disposição no art. 14, II, CPC/73 que poderia ser
considerada a previsão da boa-fé objetiva processual. Na década de 70, porém, interpretava-se o
trecho (“as partes devem proceder com lealdade e boa-fé”) no sentido de que se exigia da parte que
ela atuasse sempre com boa-fé subjetiva, acreditando que seu comportamento fosse correto. Essa
interpretação, no entanto, era errônea.
Ainda na vigência do CPC/73, a interpretação deste texto se alterou, de modo que ele passou a ser
entendido como a base de uma boa-fé objetiva processual, ou seja, traduzia um dever de
comportar-se de acordo com um padrão de conduta objetivamente considerado.
No novo CPC esse inciso II do art. 14 se transforma em artigo autônomo, (art. 5º), para representar
explicitamente uma garantia do princípio da boa-fé processual. Além do art. 5º, o NCPC também o
previu, expressamente, nos artigos 322, §2º e 489, §3º, CPC.
Segundo advertência de Didier, o princípio da boa-fé poderia ser enquadrado como conteúdo do
devido processo legal. Processo devido é processo paritário (igualdade), tempestivo (duração
razoável), efetivo, adequado, público e leal (boa-fé).
A quem se dirige o princípio?

2

THEODORO, Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre; PEDRON, Flávio. Novo CPC: Fundamentos e
Sistematização, 1ª ed. p. 159.

3

Por influência, sobretudo, alemã (§242 do BGB).
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O princípio da boa-fé se dirige a todos os sujeitos do processo, inclusive ao juiz.
Quais são as suas concretizações?
O princípio da boa-fé decorre de uma cláusula geral. Assim sendo, sua concretização depende da
experiência forense ao longo do tempo. Até então, suas repercussões são as seguintes:
i- Impede o abuso de direitos processuais: esse princípio torna ilícito o exercício abusivo de um
direito processual. Qualquer abuso de direito (art. 187, CC) no processo é ilícito.
Ex1: proíbe-se a nulidade de algibeira, isto é, a parte guarda a nulidade na algibeira, no bolso,
durante muito tempo e apenas a suscita posteriormente, quando lhe for oportuno. A nulidade
alegada não ser admitida, bem como a parte pode sofrer as sanções da litigância de má-fé (art. 81,
CPC/2015), que, segundo o STJ, independe de comprovação do dano.
Ex2: como é cediço, o autor só pode desistir de um processo se o réu que contestou concordar. Esse
direito do réu não é um capricho, o réu não pode simplesmente dizer que não concorda, deve
justificar, de modo que se assim não proceder, estará exercendo seu direito de modo abusivo, de
maneira desnecessária, com o fim único de lesar a outra parte.
Ex3: a parte que abusa do direito de defesa pode autorizar que o juiz defira tutela provisória de
evidência (art. 311, I, CPC).
Ex4: o abuso no direito de recorrer é litigância de má-fé (art. 80, VII, CPC).
ii. Torna ilícitos os comportamentos dolosos: enquanto o abuso do direito é um ilícito
independentemente do ânimo do sujeito, o agir com dolo é obviamente um agir ilícito, até mais
repugnante, pois aqui há má-fé.
Ex: retirada de uma peça do processo, pedido de citação por edital quando o autor sabe onde reside
o réu (art. 258, CPC) e etc.
iii. Proibição de comportamentos contraditórios: é o chamado nemo potest venire contra factum
proprium.
Ex1: pede-se a invalidação de um ato a cujo defeito deu causa (art. 276, CPC).
Ex2: oferecimento de bem à penhora. O juiz determina a penhora do bem, e depois se alega que o
bem é impenhorável. Novamente, aqui está caracterizado o venire contra factum proprium. STJ já
chegou a sancionar tal conduta e permitir a penhora de bem de família. Todavia, tal entendimento,
posteriormente, sofreu alguns reveses.
iv. Surgimento dos deveres de cooperação processual: Vimos anteriormente esses deveres.
v. Função hermenêutica: os atos postulatórios e as decisões judiciais devem ser interpretados de
acordo com a boa-fé. É dizer, a boa-fé deve incidir sobre a interpretação, tanto da postulação quanto
da decisão. Tal função está representada pelos arts. 322, §2º e 489, § 3º, ambos do CPC.
A alternativa C está incorreta.
O art. 6º do novo CPC alcança todos os sujeitos do processo ao tratar da cooperação e lealdade, não
somente as partes.
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Inclusive, em relação ao juiz, a doutrina tem dito que a cooperação se desdobra em 4 deveres.
i. Dever de esclarecimento: é um dever que se subdivide em duas dimensões. A primeira faceta do
dever de esclarecimento é uma mais antiga, que é o dever de o juiz esclarecer seus posicionamentos.
O juiz tem o dever de esclarecer as dúvidas que decorrem de seus pronunciamentos, tem o dever
de ser claro (art. 489, § 1º, CPC).
A segunda dimensão do dever de esclarecimento é o dever de esclarecer-se quando o juiz tiver
dúvida sobre aquilo que as partes pleiteiam. O juiz não pode indeferir um pedido sob o fundamento
de que não o compreendeu, sem antes intimar a parte para que ela o esclareça. Ex: saneamento
compartilhado (art. 357, § 3º, CPC).
Art. 357, § 3º Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar
audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o
caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações

ii. Dever de prevenção: o juiz tem o dever de apontar defeitos que comprometam a validade do
processo e dizer como eles devem ser corrigidos. Em um processo cooperativo, o juiz não pode se
manter inerte ao constatar um defeito processual, aguardando o fim do processo para julgá-lo sem
exame do mérito. Ex1: quando o relator verifica a ausência de uma peça em um agravo de
instrumento, ele deve atestar a falta, e dizer qual a peça que está faltando para que o agravo seja
corrigido. Ex2: na emenda da petição inicial, deve indicar o que está faltando.
Art. 321 O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta
defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15
(quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
ENUNCIADO 95/CJF – O juiz, antes de rejeitar liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença (art.
525, § 5º, do CPC), deve intimar o impugnante para sanar eventual vício, em observância ao dever processual de
cooperação (art. 6º do CPC).

iii. Dever de consulta: de acordo com este dever, o juiz não pode decidir com base em questão a
respeito da qual as partes não foram intimadas a se manifestar. O novo CPC coloca o dever de
consulta como uma das normas fundamentais.
Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:
I - à tutela provisória de urgência;
II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;
III - à decisão prevista no art. 701.
Art. 10. 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.

iv. Dever de adequação: O juiz deve adequar o procedimento às necessidades do processo. Contudo,
a possibilidade de adequação ficou mais limitada do que queriam alguns doutrinadores, permitida
apenas nos casos expressos em lei.
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Exemplos: para inversão da ordem das provas (art. 373, § 1º), ou ainda a ampliação de prazos,
quando houver, por exemplo, dificuldade para o cumprimento do prazo posto na lei (art. 139, VI, e
art. 437, § 2º).
Doutro lado, se as partes efetivarem uma negociação processual (art. 190), a adequação é feita pelas
próprias partes e aceita pelo juiz, devendo este recusá-la somente nos casos de nulidade ou de
inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação
de vulnerabilidade.
A alternativa D está incorreta. O juiz não atenderá a fins econômicos, como na assertiva.
Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum,
resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade,
a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Vejam a importância da leitura da lei seca.
A alternativa E está incorreta.
Art. 10. 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.

VUNESP/TJRS – Juiz de Direito Substituto/2018 - Quanto à arbitragem em geral, assinale a alternativa
correta.
a) Terá efeito suspensivo a apelação contra sentença que julga procedente o pedido de instituição
de arbitragem.
b) O juiz poderá conhecer de ofício sua existência para extinguir a ação.
c) Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita a alegação de convenção de
arbitragem.
d) Tramitam em segredo de justiça todos os processos que versem sobre arbitragem.
e) Haverá julgamento de mérito quando o juiz colher a alegação de existência de convenção de
arbitragem.
Comentários
Gabarito: Letra C.
A alternativa A está incorreta.
Art. 1.012. § 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua
publicação a sentença que: IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

A alternativa B está incorreta. O juiz não pode reconhecer de ofício a convenção de arbitragem (art.
337, §5º, CPC).
Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:
X - convenção de arbitragem;
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
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VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua
competência;
§ 5o Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias
enumeradas neste artigo.

Se as partes não alegarem, presume-se que querem a intervenção do Poder Judiciário para
solucionar sua lide.
Art. 337, § 6o A ausência de alegação da existência de convenção de arbitragem, na forma prevista neste
Capítulo, implica aceitação da jurisdição estatal e renúncia ao juízo arbitral.

A alternativa C está correta.
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: III - rejeição da
alegação de convenção de arbitragem;

A alternativa D está incorreta. Para tramitar em segredo de justiça, a confidencialidade estipulada
na arbitragem tem de ser comprovada em juízo.
Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: IV - que versem
sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na
arbitragem seja comprovada perante o juízo.

Conforme salienta Gajardoni4:
A lei n. 9.307/96, que trata da arbitragem no Brasil, não impõe a confidencialidade como característica ou
condição do processo arbitral. No entanto, sendo o sigilo uma das vantagens ordinariamente apontadas do uso
da arbitragem, é absolutamente comum que as partes, na convenção (cláusula compromissória ou compromisso
arbitral) estabeleçam ou aceitem a confidencialidade. A fim de preservar a vontade das partes e a discrição por
elas desejada, corretamente o CPC/15 estabelece o segredo de justiça nas causas que versem sobre arbitragem,
inclusive sobre cumprimento de carta arbitral.

Nesses casos, a parte deverá comprovar que houve a pactuação da confidencialidade.
Enunciado 13, FPPC: (art. 189, IV) O disposto no inciso IV do art. 189 abrange todo e qualquer ato judicial
relacionado à arbitragem, desde que a confidencialidade seja comprovada perante o Poder Judiciário, ressalvada
em qualquer caso a divulgação das decisões, preservada a identidade das partes e os fatos da causa que as
identifiquem.

Nessa mesma linha, temos o art. 22-C, Lei n. 9.307/96, que regula a carta arbitral, salientando que
ela deverá observar o segredo de justiça, se comprovada que foi pactuada a confidencialidade.
Art. 22-C. O árbitro ou o tribunal arbitral poderá expedir carta arbitral para que o órgão jurisdicional nacional
pratique ou determine o cumprimento, na área de sua competência territorial, de ato solicitado pelo árbitro.
(Incluído pela Lei nº 13.129, de 2015)
Parágrafo único. No cumprimento da carta arbitral será observado o segredo de justiça, desde que comprovada
a confidencialidade estipulada na arbitragem. (Incluído pela Lei nº 13.129, de 2015)

Atenção: O segredo de justiça persiste nos casos de arbitragem envolvendo a Administração
Pública?

4

GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Teoria Geral do Processo: Comentários ao CPC de 2015 – parte geral. São Paulo:
Editora Forense: 2015, p. 1801.
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Não, pois o art. 2º, §3º, Lei n. 9.307/96 destaca que a arbitragem que envolve a AP será sempre de
direito e respeitará o princípio da publicidade.
Art. 2º, § 3o A arbitragem que envolva a administração pública será sempre de direito e respeitará o princípio da
publicidade. (Incluído pela Lei nº 13.129, de 2015)
Enunciado 15, FPPC: (art. 189) As arbitragens que envolvem a Administração Pública respeitarão o princípio da
publicidade, observadas as exceções legais (vide art. 2º, § 3º, da Lei n. 9.307/1996, com a redação da Lei n.
13.129/2015).

A alternativa E está incorreta.
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: VII - acolher a alegação de existência de convenção de
arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

Observações sobre a Arbitragem
Obs1: A arbitragem é produto do negócio jurídico chamado Convenção de Arbitragem. Convenção
de arbitragem é um negócio escrito em que as partes decidem que a solução do conflito será por
arbitragem. Há duas espécies de convenção de arbitragem:
Cláusula compromissória: convenção de arbitragem em que se decide que conflitos futuros relativos
a determinado negócio deverão ser resolvidos por árbitros. Não especifica qual é o conflito que será
submetido.
Compromisso arbitral: é uma convenção de arbitragem que se refere a um conflito específico,
determinado, já ocorrido. As partes dizem que aquele conflito específico será resolvido por
arbitragem.
Obs2: Ainda, o art. 2º diz que a arbitragem pode ser com base no direito ou na equidade; mas a
administração pública só pode se submeter à arbitragem de direito, nunca por equidade.
Art. 2º A arbitragem poderá ser de direito ou de equidade, a critério das partes.
§ 1º Poderão as partes escolher, livremente, as regras de direito que serão aplicadas na arbitragem, desde que
não haja violação aos bons costumes e à ordem pública.
§ 2º Poderão, também, as partes convencionar que a arbitragem se realize com base nos princípios gerais de
direito, nos usos e costumes e nas regras internacionais de comércio.
§ 3o A arbitragem que envolva a administração pública será sempre de direito e respeitará o princípio da
publicidade.
(Incluído pela Lei nº 13.129, de 2015)
(Vigência)

Obs3: não há necessidade de homologação judicial da sentença arbitral (art. 31). Essa sentença
arbitral é, inclusive, título executivo judicial (art. 515, VII, CPC). Ademais, ela faz coisa julgada
material, autorizando a revisão judicial apenas quanto a vícios formais e nunca quanto ao seu
conteúdo (art. 32 e 33, Lei 9.307/96).
Art. 31. A sentença arbitral produz, entre as partes e seus sucessores, os mesmos efeitos da sentença proferida
pelos órgãos do Poder Judiciário e, sendo condenatória, constitui título executivo.
Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste
Título:
VII - a sentença arbitral;
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2.2 – COMPETÊNCIA
VUNESP/TJSP – Juiz de Direito/2017 - Em matéria de competência, assinale a alternativa correta.
a) A competência determinada por critério territorial é sempre relativa.
b) A prevenção é efeito da citação válida.
c) No caso de continência, as demandas devem ser reunidas para julgamento conjunto, salvo se a
ação continente preceder a propositura da ação contida, caso em que essa última terá seu processo
extinto sem resolução do mérito.
d) Compete à autoridade judiciária brasileira julgar as ações em que as partes se submetam à
jurisdição nacional, desde que o façam expressamente.
Comentários
Gabarito: Letra C.
A alternativa A está incorreta. Nem sempre a competência territorial é relativa. Essa é a regra geral
(art. 63, CPC). No entanto, temos alguns casos de competência territorial absoluta, a exemplo do
art. 47, §§1º e 2º, bem como do art. 2º, da Lei de Ação Civil Pública.
A alternativa B está incorreta. No CPC/73, a prevenção era gerada:
a) pelo despacho do juiz (se ambos os juízes estão na mesma circunscrição territorial) ou
b) pela citação válida (art. 219, caput) se os juízes estiverem em circunscrições territoriais distintas.
Com o CPC/2015, a prevenção é gerada pelo registro ou pela distribuição (art. 59, CPC).
Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.
Vejam as diferenças entre os efeitos da citação do CPC/73 e do CPC/15.
CPC/73
Completar a relação processual
Induzir litispendência
Tornar litigiosa a coisa
Constitui em mora o devedor

CPC/15
Completar a relação processual
Induzir litispendência
Tornar litigiosa a coisa
Constitui em mora o devedor
Alterações
A prevenção agora se dá não com a citação, mas sim com
Tornar prevento o juízo
o registro ou distribuição da petição inicial (arts. 59, 284
e 312, CPC).
A interrupção da prescrição agora se dá com o despacho
Interromper a prescrição
que ordena a citação e não mais a citação válida.
A citação ordenada por juízo incompetente induzia A citação ordenada por juízo incompetente produz todos
litispendência e interrompia a prescrição.
os efeitos.

A alternativa C está correta. É a transcrição do art. 57, CPC:
Art. 57. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo
à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente
reunidas.
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1) se a ação de pedido maior (continente) for anterior à ação contida (ação de pedido
menor) haverá extinção sem resolução do mérito para a ação menor (contida).
2) se a ação de pedido menor (contida) for a anterior à demanda de pedido maior (continente),
haverá a reunião entre elas.
A alternativa D está incorreta. As partes não precisam dizer expressamente que se submetem à
jurisdição brasileira. A jurisdição é inevitável, indeclinável. Se uma causa puder ser processada e
julgada aqui (competência concorrente ou exclusiva – arts. 21 a 23, CPC), a parte a ela se submeterá.
Observações quanto à competência:
Obs1: Resumo de competência absoluta e relativa.
Competência Absoluta e Relativa
Semelhanças
Forma de alegação da
incompetência à preliminar de
contestação (art. 64, CPC)
Translatio iudicii à reconhecida
incompetência – relativa ou
absoluta -, o processo será
remetido ao juízo competênte,
preservando-se a litispendência e
os efeitos materiais e
processuais, devendo os atos
serem revistos ou ratificados
(ainda que tacitamente) pelo juízo
que receber os autos.
São matérias dilatórias à não
levam à extinção do processo.
Exceção: art. 51, III, Lei 9.099/99.

Diferenças
Absoluta

Efeitos da citação e do despacho
citatório do juiz incompetente
(absoluta e relativamente) à a
citação válida, ainda que

Pode ser alegada por
qualquer das partes,
podendo ser reconhecida de

Relativa

Tem por finalidade atender a Tem por finalidade atender a
interesse público.
interesse particular.

Não pode ser alterada pela
vontade das partes.
Também não são
modificadas pela conexão e
continência.

É possível alteração pela
vontade das partes, tanto
pelo foro de eleição (art. 63,
CPC), quanto pela não
alegação da incompetência
relativa e a consequente
prorrogação da competência
(art. 65, caput, CPC).
Além disso, podem ser
modificadas por conexão e
continência.
Somente pode ser arguida
pelo réu, na contestação,
sob pena de prorrogação de
competência. Magistrado
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ordenada por juízo incompetente
(absoluta ou relativamente), induz
litispendência para o réu, faz
litigiosa a coisa e constitui em
mora o devedor. O art. 240, §1º
complementa dizendo que o
despacho citatório, ainda que
ordenado por juízo incompetente,
interrompe a prescrição.

Recurso à embora não haja
previsão expressa no art. 1.015,
CPC, doutrina e jurisprudência
tem admitido a interposição do
agravo de instrumento.

ofício pelo juízo (art. 64, §1º,
CPC).
Ademais, pode ser alegada a
qualquer tempo, inclusive
depois do trânsito em
julgado, no prazo de dois
anos da rescisória. Obs:
doutrina e jurisprudência,
até então, dizem que não
pode ser suscitada apenas
em recurso especial ou
extraordinário, pois faltaria o
prequestionamento.
As competências em razão
da matéria, pessoa e
funcional (MPF) são
exemplos de competência
absoluta.
Excepcionalmente, podemos
ter competência absoluta
em razão do valor da causa
(ex: Juizados Especiais
Federais e da Fazenda
Pública Estadual) e territorial
(ex: ação civil pública, art.
47, §§1º e 2º).
A mudança superveniente
de competência absoluta
exige o deslocamento da
causa para outro juízo, salvo
se já tiver sido sentenciado
(súmula 367, STJ). É uma
exceção ao princípio da
perpetuação da jurisdição
(art. 43, CPC). Veremos mais
a frente esse princípio.

não pode reconhecer de
ofício (súmula 33, STJ), mas
há exceções: a) nulidade de
cláusula de eleição de foro
(art. 63, CPC); b)
incompetência territorial no
JEF (art. 51, III, Lei n.
9.099/95).
O MP pode alegar nas causas
que atuar como fiscal (art.
65, parágrafo único, CPC).

As competências em razão
do valor da causa e
territorial são, em regra,
relativas.

A mudança superveniente
da competência relativa é
irrelevante, pois é mantida a
perpetuação da jurisdição
(perpetuatio jurisdicionis).

Obs2: Passo a Passo da Distribuição de Competência
•

1ª Etapa: É o caso de Jurisdição Nacional (arts. 21 a 23, CPC)?

•
2ª Etapa: É o caso de competência dos Tribunais de Superposição (STF e STJ) ou órgão
jurisdicional atípico (art. 52, I e II, CRFB)?

30

256

APOSTAS PARA O TJ-MT
EQUIPE DE PROFESSORES ESTRATÉGIA CARREIRAS JURÍDICAS
•
3ª Etapa: Qual a Justiça Competente (Especializadas - Trabalho, Militar, Eleitoral OU Comum (Federal/Estadual)
•

4ª Etapa: Competência originária é do Tribunal ou do 1º grau?

•

5ª Etapa: Qual é a competência territorial ou de foro?

•

6ª Etapa: Qual é a competência de Juízo?

•

7ª Etapa: Qual é a competência recursal?

2.3 – TEORIA DA AÇÃO E PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS
Algumas questões foram cobradas antes do CPC/15, mas são plenamente atuais e podem ser
repetidas. Mais uma vez, quando era concurseiro, minhas apostas sempre eram a partir da resolução
das últimas provas daquela banca examinadora.
A tendência em repetir alguns temas é constante em todas as bancas.
Vamos lá?!
VUNESP/DPE-MS – Defensor Público/2014: No tocante à ação, adotou o Código de Processo Civil
brasileiro a teoria
a) imanentista.
b) eclética.
c) da ação concreta.
d) da ação como direito potestativo.
Comentários
Gabarito: Letra B.
Em nosso material (pdf), são comentadas todas as teorias cobradas na prova:
a) teoria imanentista de Savigny;
b) teoria eclética de Liebman;
c) teoria da ação concreta de Wach, Bullow;
d) Teoria da ação como direito potestativo de Chiovenda (ramificação da teoria concreta).
Apontamos também que o CPC/73 adotou claramente a teoria eclética da ação (arts. 3º, 267, VI e
295, CPC/73). Portanto, como a prova foi na vigência do CPC73, a alternativa B é correta.
Sobre o CPC/2015, há forte discussão doutrinária sobre a existência ou não da categoria das
condições da ação, prevalecendo a corrente que entende que elas ainda existem (art. 17 c/c 485,
VI, ambos do CPC/2015). Se cair em prova, sugiro marcar a assertiva que diz que a teoria eclética
também foi a adotada no CPC/15.
Obs1: Resumo da Teoria Eclética
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Para a teoria eclética, o direito de ação também é autônomo, não se confundindo com o direito
material. Consubstancia-se no direito de provocar o poder judiciário, independentemente de possuir
ou não o direito material.
A diferença é que não concebe o direito de ação nem como um direito concreto (condições da ação
para um julgamento favorável), tampouco como um direito abstrato (sem qualquer condição da
ação). Ele adota o meio-termo.
Entende que o ação é condicionada, porque ela só existe quando o autor tem direito a um
julgamento de mérito (seja favorável ou desfavorável). Para Liebman e para a teoria eclética, o
direito de ação é um direito ao julgamento de mérito.
Assim, para Liebman, o juiz deve passar por três etapas em sua cognição: primeiro sobre o processo
(verificando os pressupostos processuais). Em segundo lugar, debruça sobre a ação (verificando as
condições da ação). Em terceiro lugar, por fim, analisa o mérito.
Como veem, esse julgamento de mérito só ocorre quando cumpridas as condições da ação. Se não
houver o preenchimento dessas condições, teremos a extinção do processo sem resolução de mérito
(art. 267, VI, CPC/73 e art. 485, VI, CPC/2015).
Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

(Redação dada pela Lei nº 11.232, de 2005)

Vl - quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das
partes e o interesse processual;
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VUNESP/TJ-SP – Juiz de Direito Substituto/2009 - Investidura e competência são, respectivamente:
a) requisito de validade do processo e requisito de admissibilidade do julgamento de mérito.
b) pressuposto de existência e requisito de validade do processo.
c) pressuposto processual e condição da ação.
d) pressuposto processual objetivo e pressuposto processual subjetivo.
Comentários
A alternativa B está correta. A existência de órgão investido de jurisdição é pressuposto processual
de existência, enquanto que a competência é requisito de validade do processo.
Obs1: Resumo dos Pressupostos Processuais
•

Pressupostos de Existência
•

•

Subjetivos
•

Juiz: revestido de jurisdição

•

Partes: capacidade de ser parte

Objetivos
•

existência de demanda
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•

Requisitos de Validade
•

Subjetivos
•

•

Juiz: competência e imparcialidade

Parte: capacidade para ir a juízo e postulatória
•

Objetivos
•

Intrínsecos
•

•

respeito ao formalismo processual

Extrínsecos
•

Negativos: inexistência de perempção, litispendênciacoisa julgada

•

Positivo: interesse de agir?

e conv de arbitragem
Obs2: Outro tema que sempre cai em Magistratura Estadual é a capacidade processual do cônjuge
para certas demandas. Vejam a cobrança pela VUNESP.
VUNESP/TJRJ - Juiz de Direito Substituto/2011 - Sobre os pressupostos da relação jurídica processual,
é correto afirmar:
a) é indispensável a participação do cônjuge do autor ou do réu nas ações possessórias, quando o
ato for praticado por um deles.
b) não se exige a citação de ambos os cônjuges para as ações que tenham por objeto o
reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre imóveis de apenas um deles.
c) o cônjuge necessita do consentimento do outro para propor ações que versem sobre imóveis,
ainda que de caráter obrigacional.
d) é necessária a citação de ambos os cônjuges para as ações que versem sobre direitos reais
imobiliários.
Comentários
Gabarito: Letra D.
A alternativa A está incorreta. É indispensável a participação do cônjuge do autor ou do réu nas
ações possessórias nos casos de composse ou ato por ambos praticado (art. 10, §2º CPC/73 e art.
73,§2º, CPC/2015).
Art. 73. § 2o Nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas
hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado.
§ 3o Aplica-se o disposto neste artigo à união estável comprovada nos autos.

A alternativa B está incorreta. Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para as ações que
tenham por objeto o reconhecimento, a constituição, ou a extinção de ônus sobre imóveis de um ou
ambos os cônjuges (art. 10, §1º, IV, CPC/73 e art. 73, §1º, IV, CPC/15).

33

256

APOSTAS PARA O TJ-MT
EQUIPE DE PROFESSORES ESTRATÉGIA CARREIRAS JURÍDICAS
Art. 73. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real
imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens.
§ 1o Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação:
IV - que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre imóvel de um ou de
ambos os cônjuges.

A alternativa C está incorreta. O cônjuge somente necessitará do consentimento do outro para
propor ações que versem sobre direitos reais imobiliários (art. 10, caput, CPC/73 e art. 73, caput,
CPC/15)
Art. 73. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real
imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens.

A alternativa D está correta. É necessária a citação de ambos os cônjuges para as ações que versem
sobre direitos reais imobiliários.
Art. 73. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real
imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens.

2.4 – SUJEITOS PROCESSUAIS
A VUNESP vem cobrando bastante as mudanças promovidas no tocante aos honorários advocatícios.
Vejam o que vocês devem priorizar.
VUNESP/TJRS – Juiz de Direito Substituto/2018 - São devidos honorários advocatícios, nos termos
do Código de Processo Civil:
a) por quem deu causa à extinção, nos casos de perda de objeto.
b) nos procedimentos de jurisdição voluntária.
c) na apelação de sentença denegatória de mandado de segurança.
d) pelo Fundo Público, no caso do vencido ser beneficiário da justiça gratuita.
e) no cumprimento provisório de sentença.
Gabarito: Letra E.
A alternativa A está incorreta.
Art. 85. § 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

A alternativa B está incorreta. A regra é o não cabimento de honorários advocatícios em jurisdição
voluntária. Contudo, se surgir uma litigiosidade, a regra será excepcionada e os honorários serão
arbitrados.
Esta Corte Superior já proclamou que em procedimento de jurisdição voluntária, a existência de litigiosidade
excepciona a regra de não cabimento de condenação em honorários advocatícios. Precedentes.
Havendo resistência dos herdeiros, a rejeição do pedido de habilitação de crédito em inventário enseja
a condenação do habilitante em honorários. Contudo, havendo também determinação de reserva de bens e
de remessa do feito às vias ordinárias, em razão da existência de documentos suficientes para comprovar o
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crédito, deve-se concluir que houve sucumbência recíproca, donde decorre a compensação da verba honorária
e divisão das custas processuais entre os litigantes. 4. Recurso especial provido. (STJ. REsp 1.431.036/2018)

A alternativa C está incorreta. Se não cabe honorários no MS (art. 25, LMS), não caberá a majoração
dos honorários em instância recursal.
É indevida a condenação em honorários advocatícios no processo de mandado de segurança, de acordo com o
art. 25 da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009. Essa previsão legal, por conseguinte, afasta a previsão de
arbitramento de honorários advocatícios recursais do art. 85, § 11, do CPC/2015. Precedentes do STF e do STJ.
(STJ. AgInt no RMS 52.179/2017).

A alternativa D está incorreta.
Art. 98. § 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações
decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser
executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor
demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade,
extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

A alternativa E está correta.
CPC/2015. Art. 85. § 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença,
provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

VUNESP/TJSP – Juiz de Direito/2015 (Adaptada) - Com base na jurisprudência do STJ e o Novo CPC,
com relação a honorários advocatícios, é correto dizer que:
(A) são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença
proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas.
(B) os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não podem
ser cobrados em ação própria.
(C) os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca,
assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem exclusão da legitimidade da
própria parte.
(D) arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção
monetária incide a partir da sentença.
Comentários:
Gabarito: Letra A.
A alternativa A reproduz a súmula 345 do STJ e, portanto, está correta.
Súmula 345-STJ: São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença
proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas.

A polêmica a respeito da validade ou não da Súmula 345-STJ foi reacendida com o CPC/2015. Isso
porque ele trouxe, de forma genérica, a seguinte regra:
Art. 85, § 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje
expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.
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Contudo, o STJ entende que a súmula continua válida mesmo após o CPC/2015. Confira:
O art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de
modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença
decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio. STJ. Corte Especial. REsp
1.648.238-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 20/06/2018 (recurso repetitivo) (Info 628).

A alternativa B afronta a súmula 453 do STJ, que diz que os honorários não podem ser cobrados
quando omitidos em decisão transitada em julgado.
Súmula 453, STJ: Os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não podem
ser cobrados em execução ou em ação própria.

Porém, tal súmula foi superada, tendo em vista o art. 85, § 18, CPC, que permite a cobrança em ação
autônoma. Assim, a alternativa “b” também está incorreta, conforme o novo CPC.
Art. 85, § 18. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor,
é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança.

A alternativa B reproduz a súmula 306, STJ.
Súmula 306, Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca,
assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte.

Contudo, tal enunciado está superado, tendo em vista o art. 85, § 14, CPC. Assim, está incorreta.
Art. 85, § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos
privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de
sucumbência parcial.

A alternativa D afronta a súmula 14 do STJ que diz: “Arbitrados os honorários advocatícios em
percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”.
Alternativa incorreta.
Ademais, dentro do tópicos sujeitos processuais, está sendo muito debatido no meio doutrinário
e jurisprudencial o art. 139, IV. Há possibilidade de cobrança do recente entendimento do STJ a
respeito do assunto. Vejamos.
Art. 139, IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias
para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação
pecuniária;

Segundo Marinoni5, ao atribuir ao juiz a responsabilidade de assegurar o cumprimento de suas
próprias decisões – inclusive de ofício, o novo CPC confirma que a efetividade do processo é um
dos valores centrais do novo direito processual civil brasileiro.
Consoante o CPC comentado, organizado por Teresa Arruda, Fredie Didier, Talamini e Bruno Dantas,
no regime do CPC/73, as medidas para a efetivação encontravam-se limitadas às técnicas
processuais ligadas às obrigações de fazer e não fazer (art. 461, §5º, CPC) e, por extensão, às
obrigações de entrega de coisa (art. 461-A, §3º, CPC).

5

Luiz Guilherme Marinoni; Daniel Mitidiero. Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. São Paulo: Ed. RT,
2008, p. 93)
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O NCPC manteve essas previsões para obrigações de fazer, não fazer e entrega de coisa (art. 533,
caput, e §1º e art. 535, §3º).
Mas tais medidas se alargaram e agora se prestarão ao apoio para o cumprimento de qualquer
ordem judicial, até mesmo nas ações que tenham por objeto obrigações de pagar quantia. Veja a
parte final do art. 139, IV, que diz “inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.
O STJ, durante a vigência do CPC/73, negava a aplicação de astreintes, por exemplo, na execução da
obrigação de pagar quantia certa (STJ, REsp 1.343.775/PB, Rel. p/ acórdão Min. João Otávio
Noronha, j. 15/09/2015; REsp 1.239.714/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, j.
16/08/2011). Agora, com o NCPC, pode haver alguma mudança de entendimento6.
Para assegurar a efetividade, podem ser determinadas medidas de execução direta (sub-rogatórias)
e medidas de execução indireta (coercitivas, indutivas).
As medidas de execução direta (sub-rogatórias) são aquelas em que o Estado substitui a vontade
do devedor pela vontade do Direito, gerando a satisfação independente da colaboração do devedor.
Ex: busca e apreensão, penhora, expropriação.
As medidas de execução indireta (coercitivas, indutivas) são aquelas que pressionam
psicologicamente o devedor para que ele mesmo cumpra a obrigação. Ex: fixação de astreintes (art.
537, CPC); desconto dos honorários se pagos a tempo (art. 827, §1º, CPC); ameaça de prisão civil se
não paga a verba alimentícia.
Daniel Assumpção7 diz que esse dispositivo claramente permite a aplicação ampla e irrestrita do
princípio da atipicidade das formas executivas a qualquer espécie de execução,
independentemente da natureza da obrigação. Seriam, assim, admitidas medidas executivas que
nunca foram utilizadas na vigência do CPC/73.
Fernando Gajardoni8 dá alguns exemplos dessa aplicação inovadora do art. 139, IV:
Não efetuado o pagamento de dívida oriunda de multas de trânsito, e superados os expedientes tradicionais de
adimplemento (penhora de dinheiro e bens), seria lícito o estabelecimento da medida coercitiva/indutiva de
suspensão do direito a conduzir veículo automotor até pagamento do débito; não pagas as verbas salariais,
possível o estabelecimento de vedação à contratação de novos funcionários até saldar a dívida; não efetuado
pagamento de financiamento bancário, possível que se obste novo financiamento, ou mesmo a participação do
devedor em licitações.

Tivemos casos recentes de decisões judiciais que passaram a determinar o bloqueio do cartão de
crédito e apreensão de passaporte de devedores de pensão alimentícia, com fulcro no art. 139, IV,
CPC.

6

Didier não concorda com a aplicação de astreintes em obrigação de pagar quantia certa. Isso porque os juros
moratórios já exerceriam essa função.

7

Novo Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, 2ª ed. Salvador: Juspodivm, 2017.

8

A revolução silenciosa da execução por quantia, in https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/a-revolucaosilenciosa-da-execucao-por-quantia-24082015
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Alguns enunciados do FPPC também tratam do assunto:
444, FPPC: Para o processo de execução de título extrajudicial de obrigação de não fazer, não é necessário propor
a ação de conhecimento para que o juiz possa aplicar as normas decorrentes dos arts. 536 e 537 (astreintes).
525, FPPC: A produção do resultado prático equivalente pode ser determinada por decisão proferida na fase de
conhecimento.

Por conta disso, chama-se o art. 139, IV de cláusula geral executiva, cláusula que confere poderes
para o juiz efetivar todas as suas decisões. Esse poder geral de efetivação permite a aplicação de
medidas típicas, previstas em lei, ou mesmo medidas atípicas. Vejam o enunciado 48 da Enfam:
O art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas
para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e
no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais.

Ainda, reiterando, a doutrina tem afirmado que esse poder pode ser exercido de ofício ou a
requerimento.
Enunciado 396, FPPC: As medidas do inciso IV do art. 139 podem ser determinadas de ofício, observado o art. 8º.

Esse artigo 139, IV, CPC, definitivamente, abre um leque enorme de possibilidades ao juiz. A
compreensão da dimensão dele é fundamental para vocês que estudam para Magistratura do TJMT.
A doutrina, porém, tem entendido que esse poder não pode ser tão amplo, a ponto de o juiz se
tornar arbitrário.
Lênio Streck, em artigo9, diz que o art. 139, IV, CPC não pode servir como carta branca para o
arbítrio. Ele salienta que a interpretação conjunta do art. 139, IV c/c art. 190, CPC poderia estimular
medidas estruturantes para o cumprimento, com ampla participação das partes, e não se restringir
a medidas advindas de decisões arbitrárias dos juízes. Ele diz:
Todas estas digressões nos fazem retornar ao problema inaugural: seria possível com base no artigo 139, IV do
CPC/2015 restringir unilateralmente, a partir da visão utilitarista do magistrado, direitos individuais para obter
a satisfação de obrigações pecuniárias como defendido pelos respeitáveis autores? Nos parece que, em regra,
não!
Apesar de respeitarmos esses entendimentos, parece-nos que as medidas abertas do preceito normativo do CPC,
junto com o artigo 190, podem gerar negociações executivas de cumprimento, como seria recorrente para
implementação de direitos sociais (com abertura de verificação das potencialidades de cumprimento mediante
programas executivos/planificação executiva) de demandas de reintegração de posse em caso de ocupações
sociais, de gradual reestruturação do sistema público de saúde, de imposição de medidas de fazer e não fazer no
campo ambiental e consumerista etc., que deixem de ser impostas unilateralmente do Judiciário e passem a
ser dimensionadas mediante a participação ativa e em rede de todos os envolvidos.
O dispositivo deixaria de ser embasamento para medidas arbitrárias e autoritárias de restrição de direitos
fundamentais, com o propósito utilitarista de satisfação de obrigações pecuniárias e tornar-se-ia fonte de uma
satisfação processual-jurisdicional sofisticada e comparticipativa dos direitos. O perigo é o artigo 139, IV, ser
transformado em instrumento de um quase desforço físico, só que com autorização judicial.

Assumpção fornece exemplos de contenção desse poder:

9

https://www.conjur.com.br/2016-ago-25/senso-incomum-interpretar-art-139-iv-cpc-carta-branca-arbitrio
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a) Não pode o magistrado determinar prisão civil fora da hipótese de devedor inescusável de
alimentos (art. 5º, LXVII, CRFB)10;
b) Não se pode fixar astreintes quando o cumprimento da obrigação é impossível (STJ, REsp
1.186.960/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15/03/2016).
Ex1: as astreintes podem ser aplicadas em execução de obrigação de pagar quantia certa quando o
devedor não paga porque não quer, blindando seu patrimônio das medidas típicas de penhoraexpropriação. Contudo, não pode ser fixada para aqueles casos em que o devedor não paga porque
não tem dinheiro.
Ex2: É o que o Whatsapp tem alegado. Eles não possuem condições técnicas de quebrar a
criptografia de ponta a ponta. Se não podem fazer isso, o Juiz não pode fixar astreintes para
pressionar a empresa a fornecer esses dados. O STF vai decidir essas e outras questões na ADC 51.
c) Não pode determinar a suspensão da habilitação do devedor que tem na condução de automóveis
sua fonte de subsistência (taxista, motorista do Uber, motorista de ônibus);
d) Não se pode proibir a contratação de novos funcionários se é imprescindível para a própria
continuação da empresa.
Indica-se, portanto, que o juiz se valha do autor alemão Robert Alexy e de sua regra da
proporcionalidade e seus subtópicos:
i- adequação: o uso da medida é apta a atingir o fim visado?;
ii- necessidade: há outro meio menos gravoso?;
iii- proporcionalidade em sentido estrito: o grau de melhoria na aplicação de um princípio deve ser
tanto maior quanto maior for a lesão ao princípio aparentemente colidente.
Nessa linha de limitações, o enunciado 12 do FPPC diz:
A aplicação das medidas atípicas sub-rogatórias e coercitivas é cabível em qualquer obrigação no cumprimento
de sentença ou execução de título executivo extrajudicial. Essas medidas, contudo, serão aplicadas de forma
subsidiária às medidas tipificadas, com observação do contraditório, ainda que diferido, e por meio de decisão
à luz do art. 489, §1º, I e II, CPC.

Portanto, as medidas atípicas são:
a) subsidiárias: prefere-se o meio típico para, depois, tentar o atípico.
b) devem observar o contraditório: conforme disposição dos arts. 9º e 10, CPC. Contudo, se a medida
for urgente (exceções do art. 9º, parágrafo único), pode haver o contraditório diferido.
c) devem ser devidamente fundamentadas (art. 489, §1º, CPC).

10

Parcela bem minoritária da doutrina, a exemplo de Marinoni, defende a aplicação da prisão civil para outras
hipóteses. Isso porque a CRFB proibiria a prisão civil por dívidas. Outras obrigações não consistentes em dívidas
permitiriam a prisão.
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Obs1: esse art. 139, IV vai na linha do art. 297 (poder geral de cautela), antigo art. 798, CPC/73; art.
497 (poder geral de efetivação), antigo 461, §5º, CPC/73.
Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.
Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido,
concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado
prático equivalente.
Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação
de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa
ou dolo.

Obs2: Esse artigo 139, IV, CPC é de extrema importância e está sendo muito debatido.
Ainda é cedo para dizer qual o posicionamento dos Tribunais Superiores, mas vale transcrever
julgado recente e importantíssimo do STJ sobre o tema, em que o Tribunal da Cidadania permitiu a
suspensão da CNH com amparo no art. 139, IV, NCPC.
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS COERCITIVAS
ATÍPICAS. CPC/2015. INTERPRETAÇÃO CONSENTÂNEA COM O ORDENAMENTO CONSTITUCIONAL.
SUBSIDIARIEDADE, NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. RETENÇÃO DE PASSAPORTE. COAÇÃO
ILEGAL. CONCESSÃO DA ORDEM. SUSPENSÃO DA CNH. NÃO CONHECIMENTO.
1. O habeas corpus é instrumento de previsão constitucional vocacionado à tutela da liberdade de locomoção,
de utilização excepcional, orientado para o enfrentamento das hipóteses em que se vislumbra manifesta
ilegalidade ou abuso nas decisões judiciais.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o acautelamento de passaporte é medida que limita a liberdade de
locomoção, que pode, no caso concreto, significar constrangimento ilegal e arbitrário, sendo o habeas corpus via
processual adequada para essa análise.
3. O CPC de 2015, em homenagem ao princípio do resultado na execução, inovou o ordenamento jurídico com
a previsão, em seu art. 139, IV, de medidas executivas atípicas, tendentes à satisfação da obrigação
exequenda, inclusive as de pagar quantia certa.
4. As modernas regras de processo, no entanto, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em
nenhuma circunstância, poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a
implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável.
5. Assim, no caso concreto, após esgotados todos os meios típicos de satisfação da dívida, para assegurar o
cumprimento de ordem judicial, deve o magistrado eleger medida que seja necessária, lógica e proporcional.
Não sendo adequada e necessária, ainda que sob o escudo da busca pela efetivação das decisões judiciais, será
contrária à ordem jurídica.
6. Nesse sentido, para que o julgador se utilize de meios executivos atípicos, a decisão deve ser fundamentada e
sujeita ao contraditório, demonstrando-se a excepcionalidade da medida adotada em razão da ineficácia dos
meios executivos típicos, sob pena de configurar-se como sanção processual.
7. A adoção de medidas de incursão na esfera de direitos do executado, notadamente direitos fundamentais,
carecerá de legitimidade e configurar-se-á coação reprovável, sempre que vazia de respaldo constitucional ou
previsão legal e à medida em que não se justificar em defesa de outro direito fundamental.
8. A liberdade de locomoção é a primeira de todas as liberdades, sendo condição de quase todas as demais.
Consiste em poder o indivíduo deslocar-se de um lugar para outro, ou permanecer cá ou lá, segundo lhe convenha
ou bem lhe pareça, compreendendo todas as possíveis manifestações da liberdade de ir e vir.
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9. Revela-se ilegal e arbitrária a medida coercitiva de suspensão do passaporte proferida no bojo de execução
por título extrajudicial (duplicata de prestação de serviço), por restringir direito fundamental de ir e vir de
forma desproporcional e não razoável. Não tendo sido demonstrado o esgotamento dos meios tradicionais de
satisfação, a medida não se comprova necessária.
10. O reconhecimento da ilegalidade da medida consistente na apreensão do passaporte do paciente, na
hipótese em apreço, não tem qualquer pretensão em afirmar a impossibilidade dessa providência coercitiva
em outros casos e de maneira genérica. A medida poderá eventualmente ser utilizada, desde que obedecido o
contraditório e fundamentada e adequada a decisão, verificada também a proporcionalidade da providência.
11. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação
não configura ameaça ao direito de ir e vir do titular, sendo, assim, inadequada a utilização do habeas corpus,
impedindo seu conhecimento. É fato que a retenção desse documento tem potencial para causar embaraços
consideráveis a qualquer pessoa e, a alguns determinados grupos, ainda de forma mais drástica, caso de
profissionais, que tem na condução de veículos, a fonte de sustento. É fato também que, se detectada esta
condição particular, no entanto, a possibilidade de impugnação da decisão é certa, todavia por via diversa do
habeas corpus, porque sua razão não será a coação ilegal ou arbitrária ao direito de locomoção, mas
inadequação de outra natureza. 12. Recurso ordinário parcialmente conhecido (STJ, RHC 97.876/SP, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, d.j. 05/06/2018).

2.5 – LITISCONSÓRCIO E INTERVENÇÃO DE TERCEIROS
Nesse tópico, sugiro fortemente a leitura da lei seca.
VUNESP/TJSP – Juiz de Direito/2017 - Haverá litisconsórcio necessário
a) passivo, entre os cônjuges, na ação fundada em obrigação contraída por um deles, em proveito
da família.
b) ativo, entre os cônjuges, na ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo se casados sob
regime de separação absoluta de bens.
c) sempre que ele for unitário.
d) entre alienante e adquirente quando ocorrer a alienação de coisa ou de direito litigioso.
Comentários
Gabarito: Letra A.
A alternativa A está correta.
De fato, ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação fundada em dívida contraída
por um dos cônjuges a bem da família (art. 73, § 1º do NCPC).
Tanto é que podem os cônjuges, independentemente de autorização um do outro, comprar, ainda
a crédito, as coisas necessárias à economia doméstica, bem como obter, por empréstimo, as
quantias que a aquisição dessas coisas possa exigir, dívidas estas que obrigam solidariamente ambos
os cônjuges (Arts. 1.646 e 1.647 do CC).
A alternativa B está incorreta. A parte precisa do consentimento para propor ação que verse sobre
direito real imobiliário, mas não necessariamente estar em juízo com o seu cônjuge.
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A alternativa C está incorreta. Gravem que a ligação entre litisconsórcio necessário e unitário não
ocorre sempre. É possível litisconsórcio necessário simples e litisconsórcio facultativo unitário.
A alternativa D está incorreta.
Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a
legitimidade das partes.
§ 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o
consinta a parte contrária.
§ 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou
cedente.
§ 3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.

Ex: Sujeito A e B estão litigando pela propriedade de um carro, que está na posse de B (réu).
Após ser citado, B vende o veículo para C. Como um dos efeitos da citação é tornar litigiosa a coisa
(art. 240, CPC), houve alienação da coisa litigiosa, aplicando-se o art. 109, CPC.
Se isso ocorrer, a saída de B (alienante) do processo, com a entrada de C (adquirente) não é
automática, podendo ocorrer apenas em caso de concordância do autor (A).
Se o autor concordar, haverá sucessão processual, isto é, mudança dos sujeitos do processo. O
sujeito C sucede o sujeito B no feito, assumindo sua posição processual. Assim, o comprador ficará
em nome próprio tutelando direito próprio.
Caso o autor (A) não concorde com a sucessão e o sujeito B continue no processo, este continuará
no processo em nome próprio tutelando direito alheio. Haverá, então, uma legitimação
extraordinária, já que o verdadeiro ator da relação jurídica material (C - adquirente) está alijado do
processo.
VUNESP/TJRS – Juiz de Direito Substituto/2018 - Sobre o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, é correto afirmar que
a) como efeito do acolhimento do pedido de desconsideração, passarão a estar sujeitos à execução
os bens do responsável limitado a sua cota social.
b) é uma forma de intervenção de terceiros, podendo criar-se um litisconsórcio passivo facultativo.
c) instaurado na petição inicial, ocorrerá a suspensão do processo, independentemente do
requerimento do interessado.
d) resolvido o incidente em sentença, que julgar o mérito da demanda, caberá agravo de
instrumento quanto a esta questão.
e) o Ministério Público poderá requerer o incidente, podendo ser instaurado de ofício pelo juiz, se o
caso.
Gabarito: Letra B.
A alternativa A está incorreta. A responsabilidade do sócio vai ser limitada ao valor do débito
executado e não limitado a sua cota social.
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Art. 790. São sujeitos à execução os bens: VII - do responsável, nos casos de desconsideração da personalidade
jurídica.

A alternativa B está correta. Pode ser facultativo – sócio ou PJ, um ou outro.
Enunciado 125, FPPC: Há litisconsórcio passivo facultativo quando requerida a desconsideração da personalidade
jurídica, juntamente com outro pedido formulado na petição inicial ou incidentemente no processo em curso.

Não se trata de litisconsórcio necessário, pois não há exigência em lei, tampouco a natureza da
relação jurídica demanda isso.
Art. 114. O litisconsórcio será necessário 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.
Art. 135. 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.

A alternativa C está incorreta.
Se requerido na Petição inicial, não suspende, já que não será instaurado incidente.
Art. 134, § 2º NCPC. Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for
requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do
incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o.

A alternativa D está incorreta. Não caberá agravo de instrumento em caso de sentença, mas sim
apelação.
Art. 1009. Da sentença cabe apelação.

A alternativa C está incorreta.
Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do
Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.

VUNESP/TJSP – Juiz de Direito Substituto/2017
Considerando a denunciação da lide, assinale a alternativa correta.
a) Considerando-se a cadeia dominial, a denunciação da lide sucessiva é admitida ao originariamente
denunciado, mas vedada ao sucessivamente denunciado, ressalvada a propositura de ação
autônoma.
b) O direito regressivo poderá ser objeto de ação autônoma apenas no caso de não ser permitida
pela lei ou no caso de ter sido indeferida pelo juiz.
c) Pode ser requerida e deferida originariamente em grau de apelação, nos casos em que seja dado
ao tribunal examinar o mérito desde logo, por estar o processo em condições de julgamento.
d) Pode ser determinada de ofício pelo juiz, nos casos em que a obrigação de indenizar decorra
expressamente da lei.
Comentários
A alternativa A está correta. É possível sim uma denunciação sucessiva.
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Art. 125 § 2o Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor
imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo
promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma.

A alternativa B está incorreta.
Art. 125 § 1o O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida,
deixar de ser promovida ou não for permitida.

A alternativa C está incorreta.
Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:
Art. 126. A citação do denunciado será requerida na petição inicial, se o denunciante for autor, ou na
contestação, se o denunciante for réu, devendo ser realizada na forma e nos prazos previstos no art. 131.

A alternativa D está incorreta. A denunciação da lide pode ser promovida pelo autor (Art. 127 NCPC)
e pelo réu (Art. 128 NCPC), mas não há previsão legal para que seja determinada de ofício pelo juiz.
VUNESP/TJM-SP – Juiz Substituto/2016 - A respeito do amicus curiae, é correto afirmar que
a) passou a ser modalidade de intervenção de terceiro no processo, com poder de interpor recurso
de decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas.
b) é terceiro admitido no processo para fornecer subsídios instrutórios à solução de causa revestida
de especial relevância ou complexidade, passando a titularizar posições subjetivas relativas às
partes, como o assistente simples.
c) é um auxiliar do juízo, equiparável a terceiros que prestam colaboração instrutória pontual no
processo.
d) assume papel de fiscal da lei ou do interesse público no curso do processo, ficando investido das
prerrogativas processuais conferidas ao Ministério Público.
e) sua admissibilidade não é pautada por seu interesse jurídico ou extrajurídico na solução da causa,
sendo por este motivo vedado o ingresso quando houver interesse no resultado do processo.
Comentários
A alternativa A está correta.
Art. 138. § 3o O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas
repetitivas.

A alternativa B está incorreta.
O amicus curiae não detém essa posição subjetiva sendo uma figura distinta do assistente simples.
Didier11 diz:
O amicus curiae pode ser chamado a intervir ou pedir para intervir; na assistência, o assistente pede para intervir;
Os poderes do assistente são conferidos pela lei; os do amicus curiae, mais limitados, são definidos pelo juiz,
ressalvados alguns poucos conferidos pela lei;

11

Op. Cit. p. 604.
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O amicus curiae não é parte para fim de deslocamento de competência – a presença do assistente desloca a
competência em razão da pessoa, se for o caso.

A alternativa C está incorreta. Não é equiparável a terceiros. É, segundo o NCPC, uma espécie de
intervenção de terceiros propriamente dita.
A alternativa D está incorreta. Não há igualdade entre as figuras do MP e AC.
A alternativa E está incorreta. Pode haver sim interesse extrajurídico no processo. Inclusive, a
doutrina diz que seu interesse é institucional12, voltado à melhor solução possível do processo por
meio de maior conhecimento da matéria e dos reflexos no plano prático de eventual decisão.
Obs1: Sobre o amicus curiae, interessante ter em mente os poderes dele e a decisão recente do STF
a respeito da recorribilidade da sua admissão ou inadmissão.
Vamos lá...
Antes do NCPC, como a figura do amicus curiae era mais recorrente no controle concentrado de
constitucionalidade (Leis n. 9.868/99 e 9.882/99), foi o STF que mais debateu sobre os poderes do
amicus curiae.
Veja como o STF entendia os poderes do amicus curiae antes do CPC/15, no resumo didático de
Márcio Cavalcante13:
PODERES DO AMICUS CURIAE
O amicus pode apresentar memoriais? SIM.
O amicus pode aditar o pedido contido na inicial? NÃO. O amicus curiae, uma vez admitido seu
ingresso no processo objetivo, tem direito a ter seus argumentos apreciados pelo Tribunal,
inclusive com direito a sustentação oral, mas NÃO TEM direito a formular pedido ou de aditar o
pedido já delimitado pelo autor da ação (AC 1362 / MG).
O amicus tem direito de fazer sustentação oral?
• Nos processos perante o STF: SIM. Para o STF, o amicus curiae, uma vez formalmente admitido
no processo tem o direito de fazer sustentação oral (ADI 2777/SP).
• Nos processos perante o STJ: NÃO. A Corte Especial do STJ definiu, em Questão de Ordem
examinada no REsp 1.205.946/SP (Rel. Min. Benedito Gonçalves, sessão de 17.8.2011), que o
amicus curiae NÃO TEM direito à sustentação oral. Excepcionalmente, o STJ poderá convocá-lo
para sustentação oral se assim entender necessário.
O amicus pode recorrer contra a decisão proferida? NÃO. O amicus curiae não pode recorrer
porque não é parte. Não pode nem mesmo opor embargos de declaração. Essa é a posição do STF
(ADI 3615 ED/PB, rel. Min. Cármen Lúcia, 17.3.2008).

12

Scarpinella Bueno e Barroso falam em legítimo interesse no resultado da ação.

13

Comentários ao informativo 772, STF.
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Vale ressaltar, no entanto, que o amicus curiae pode recorrer, interpondo agravo regimental,
contra a decisão do Relator que inadmitir sua participação no processo. Assim:
• contra a decisão (“despacho”) que admite a participação do amicus: não há recurso cabível.
• contra a decisão que inadmite a participação do amicus: cabe agravo regimental.
Com o NCPC, a delimitação dos poderes ficará a cargo do juiz.
Art. 138, § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes
do amicus curiae.

O juiz irá decidir pela admissão ou não do amicus curiae na demanda e, admitindo-o, irá definir os
poderes processuais do amicus curiae, não podendo ir contrariamente à lei (ex: autorizar o amicus
curiae a recorrer; retirar o prazo de 15 dias para se manifestar).
De todo modo, a tendência são esses poderes acima arrolados continuarem.
O mais polêmico é a possibilidade de recorrer.
De fato, o art. 138 e seus parágrafos dão a entender que o amicus curiae não pode recorrer, salvo
opor embargos de declaração ou recorrer do IRDR14.
E da decisão que admite ou inadmite a sua intervenção? O amicus curiae pode recorrer?
Primeiro, sobre a decisão que admite ou solicita, o art. 138, caput, é claro em mencionar a sua
irrecorribilidade.
Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda
ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes
ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou
entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.

E a decisão que inadmite a intervenção? Ela é recorrível?
Na vigência do CPC/73, como pudemos ver no quadro acima, o STF dizia que caberia interposição de
agravo regimental contra decisão do relator que inadmitisse a intervenção do amicus curiae.
Daniel Assumpção e Didier entendem que essa posição há de continuar.
Ora, o próprio art. 138, caput, diz que é irrecorrível a decisão que admite ou solicita. A contrario
sensu, poderia se admitir recurso da decisão que Inadmite.
Contudo, em decisão recente, o STF entendeu de forma contrária:
A decisão do Relator que ADMITE ou INADMITE o ingresso do amicus curiae é irrecorrível. STF.
Plenário. RE 602584 AgR, Rel. para acórdão Min. Luiz Fux, julgado em 17/10/2018.

14

Lembrem-se do entendimento doutrinário (enunciado 391, FPPC) de que poderia recorrer dos recursos repetitivos
também.
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2.6 – TUTELA PROVISÓRIA
Como a Tutela Provisória sofreu uma enorme reformulação com o NCPC, é grande a probabilidade
de incidência.

Antecipada
TUTELA

Urgência

PROVISÓRIA

(art. 300ss )

antecedente ou incidental
Cautelar

(art. 294 e ss.)

Evidência (art. 311)
Mais uma vez, saliento a necessidade da leitura da lei seca. Vejam que a VUNESP está cobrando
exatamente isso.
VUNESP/TJSP – Juiz de Direito Substituto/2017 - A tutela provisória de urgência:
a) exige, além do perigo da demora, prova pré-constituída das alegações de fato em que se funda o
autor.
b) não pode ser concedida na sentença porque, do contrário, a tutela perderia a natureza de
provisória.
c) quando requerida na forma de tutela cautelar antecedente, poderá ser apreciada como tutela
antecipada, caso o juiz entenda que essa é sua verdadeira natureza.
d) só pode ser determinada pelo juiz estatal e não pelo árbitro, uma vez que falta a esse último poder
de coerção para efetivar a medida.
Comentários
Gabarito: Letra C.
A alternativa A está incorreta. Não há necessidade de prova pré-constituida, mas apenas de
"elementos que evidenciem a probabilidade do direito". A prova pré-constituida é exigida, por
exemplo, nos casos de Mandado de Segurança.
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A alternativa B está incorreta. A tutela provisória incidental pode ser requerida e concedida a
qualquer tempo: desde o início do processo (liminarmente) até seus momentos finais. Se concedida
na sentença terá cognição exauriente, e não sumária.
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O benefício será que eventual apelação não terá efeito suspensivo, podendo a decisão surtir seus
efeitos de forma imediata.
A alternativa C está correta. Existe fungibilidade entre as tutelas de urgência (antecipada e cautelar),
isto é, se a parte pede tutela cautelar, se o juiz verificar que o caso é de tutela antecipada, pode
analisar o pleito como se tutela antecipada fosse.
Essa fungibilidade existia justamente pela confusão teórica que vários faziam a respeito dos
institutos.
Com base em Didier, explicamos a origem dessa confusão.
O autor aponta que tivemos três datas importantes para o instituto da tutela antecipada, quais
sejam, 1973, 1994 e 2002.
Em 1973, se precisássemos de uma providência antecipada satisfativa para o procedimento comum,
não havia autorização. Ex: procedimento médico, suspender leilão, suspender protesto.
Em contrapartida, se fosse providência cautelar (assegurar o provimento útil do processo), utilizavase o art. 804, CPC/73.
Diante da lacuna normativa para providências antecipadas satisfativas, os advogados começaram a
chamar de cautelar aquilo que era satisfativo.
Começou a surgir a figura peculiar da “cautelar satisfativa”. O advogado pleiteava a concessão de
uma medida “cautelar” no processo, mas, em verdade, tratava-se de providência antecipada
satisfativa.
Daí que surgiu a grande confusão prática de tutela cautelar e tutela satisfativa.
Em 1994, visando acabar com essa confusão, criou-se uma tutela antecipada satisfativa genérica
(artigos 273 e 461, par. 3º, ambos do CPC/73).
Agora, o que era restrito a alguns procedimentos especiais se generaliza. A partir desse momento,
qualquer tutela satisfativa poderia ser dada antecipadamente, inclusive no procedimento comum
(ordinário e sumário), equiparando-se à situação da tutela cautelar genérica (art. 804, CPC/73).
Todavia, mesmo com a diferenciação entre tutela antecipada e cautelar, o legislador achou por bem
relativizar eventual confusão feita pelos operadores do direito, razão pela qual, em 2002,
acrescentou um parágrafo 7º no art. 273, CPC, instaurando o princípio da fungibilidade entre a
tutela satisfativa e cautelar.
CPC/73, Art. 273, § 7o Se o autor, a título de antecipação de tutela, requerer providência de natureza cautelar,
poderá o juiz, quando presentes os respectivos pressupostos, deferir a medida cautelar em caráter incidental do
processo ajuizado. (Incluído pela Lei nº 10.444, de 7.5.2002)

Com o NCPC não foi diferente, ao se prever a fungibilidade no art. 305, parágrafo único.
Art. 305. Parágrafo único. Caso entenda que o pedido a que se refere o caput (cautelar) tem natureza
antecipada, o juiz observará o disposto no art. 303 (tutela antecipada).
ENUNCIADO 45, I Jornada, CJF – Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz
esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado.
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Obs1: As duas redações contemplam expressamente a fungibilidade da tutela cautelar para tutela
antecipada, não prevendo o movimento inverso (fungibilidade da antecipada para cautelar).
De todo modo, a doutrina e a jurisprudência majoritária entendem que esse movimento inverso
também é possível, isto é, a fungibilidade é recíproca.
Enunciado 502, FPPC: (art. 305, parágrafo único) Caso o juiz entenda que o pedido de tutela antecipada em
caráter antecedente tenha natureza cautelar, observará o disposto no art. 305 e seguintes

A alternativa D está incorreta.
Art. 22-B. Instituída a arbitragem, caberá aos árbitros manter, modificar ou revogar a medida cautelar ou de
urgência concedida pelo Poder Judiciário. (Incluído pela Lei nº 13.129, de 2015)
Parágrafo único. Estando já instituída a arbitragem, a medida cautelar ou de urgência será requerida
diretamente aos árbitros. (Incluído pela Lei nº 13.129, de 2015)

VUNESP/PC-BA – Delegado/2018: As tutelas requeridas ao Poder Judiciário podem ter caráter
definitivo ou provisório. No que diz respeito à tutela provisória de urgência, é correto afirmar que
a) a tutela antecipada e a de evidência são suas espécies.
b) quando requerida em caráter incidental, exige o pagamento de custas.
c) a sua efetivação observará as normas referentes ao cumprimento definitivo da sentença.
d) pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
e) quando antecedente, como regra, será requerida ao juiz do foro do domicílio do autor.
Comentários
Gabarito: Letra D.
A alternativa A está incorreta.
Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.
Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter
antecedente ou incidental.

A alternativa B está incorreta.
Art. 295. A tutela provisória requerida em caráter incidental independe do pagamento de custas.

A alternativa C está incorreta.
Art. 297, parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento
provisório da sentença, no que couber.

A alternativa D está correta.
Art. 300, § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

A alternativa E está incorreta.
Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para
conhecer do pedido principal.

49

256

APOSTAS PARA O TJ-MT
EQUIPE DE PROFESSORES ESTRATÉGIA CARREIRAS JURÍDICAS
ATENÇÃO: Saliento a importância de ter em mente uma das grandes inovações do NCPC, que é a
tutela provisória antecipada antecedente, que pode gerar a estabilização da tutela.
Permite-se que o autor demande em juízo uma tutela provisória de urgência antecipada antes
mesmo de deduzir o pedido da tutela definitiva. Vejamos os requisitos e o procedimento:
Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitarse ao requerimento da tutela antecipada E à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do
direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

Primeiro, o que significa “a urgência for contemporânea à propositura da ação”?
Essa tutela antecipada em caráter antecedente serve justamente para aquelas hipóteses em que há
urgência urgentíssima, e não há tempo para elaborar uma petição inicial completa, com todos os
dados suficientes, com todas as provas anexadas etc.
Ex: o advogado, no final de semana, recebe um telefonema de um sujeito pedindo para que dê
entrada em uma demanda contra um plano de saúde para qu este autorize uma cirurgia urgente e
imprescindível para manutenção da vida de seu filho.
Ora, não dá tempo para o advogado juntar toda a documentação possível, formular uma petição
completa, com todos os pedidos e com todas as provas.
Tem que ser na correria mesmo.
Então, formula a tutela antecipada em caráter antecedente, na qual, segundo Didier, deve se limitar
a:
a) requerer a tutela antecipada;
b) indicar o pedido de tutela definitiva (que será formulado no prazo previsto em lei para
aditamento);
c) expor a lide, o direito que se busca realizar, a probabilidade e o perigo na demora (art. 303, caput);
d) indicar valor da causa, considerando o pedido de tutela definitiva (art. 303, §4º, CPC);
Art. 303, § 4o Na petição inicial a que se refere o caput deste artigo, o autor terá de indicar o valor da causa, que
deve levar em consideração o pedido de tutela final.

e) dizer expressamente que se pretende valer dessa tutela antecipada requerida em caráter
antecedente (art. 303, CPC, §5º).
Art. 303, § 5o O autor indicará na petição inicial, ainda, que pretende valer-se do benefício previsto
no caput deste artigo.

Feito o pedido, há duas hipóteses:
1ª hipótese: O magistrado pode indeferir a tutela. Nesses casos, aplica-se o parágrafo 6º:
§ 6o Caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional
determinará a emenda da petição inicial em até 5 (cinco) dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser
extinto sem resolução de mérito.

Referida decisão é impugnável por agravo de instrumento (art. 1.015, I).
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Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas
provisórias;

Caso o autor emende, o processo prossegue conforme procedimento comum. Caso não emende, o
processo será extinto sem resolução do mérito.
2ª hipótese: O magistrado pode deferir a tutela. Nesses casos, procede-se conforme §§1º a 5º:
§ 1o Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo:
I - o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos
documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz
fixar15;
II - o réu será citado e intimado para a audiência de conciliação ou de mediação na forma do art. 334;
III - não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do art. 335.
§ 2o Não realizado o aditamento a que se refere o inciso I do § 1o deste artigo, o processo será extinto sem
resolução do mérito.
§ 3o O aditamento a que se refere o inciso I do § 1o deste artigo dar-se-á nos mesmos autos, sem incidência de
novas custas processuais.

Concedida a tutela provisória de urgência antecipada, ocorre a estabilização, instituto de inspiração
francesa (référé) se:
a) Não houver recurso interposto pela parte contrária, pelo litisconsorte ou assistente simples16;
b) O autor não manifestar interesse em prosseguir com a demanda, pois ele pode querer a
obtenção da coisa julgada e não apenas a estabilização.
Obs1: o artigo 304, caput, diz claramente que, se não houver interposição de recurso (agravo de
instrumento), a tutela se estabiliza.
Art. 304. A tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, torna-se estável se da decisão que a conceder
não for interposto o respectivo recurso.

Contudo, muitos doutrinadores (Daniel Assumpção, Scarpinella Bueno, Mitidiero, Didier etc.) dizem
que basta o réu manifestar algum grau de inconformismo (ex: basta contestar, formular pedido de
reconsideração, suspensão de segurança etc. para impedir a estabilização).
Isso ficará para a jurisprudência fixar. Por enquanto, em provas, fiquem atentos à redação legal (que
exige a interposição de recurso).

15

Enunciado 581, FPPC. (art. 303, §1º, I; Art. 139, VI) O poder de dilação do prazo, previsto no inciso VI do art. 139 e
no inciso I do §1º do art. 303, abrange a fixação do termo final para aditar o pedido inicial posteriormente ao prazo
para recorrer da tutela antecipada antecedente.

16

Enunciado 501, FPPC: (art. 304; art. 121, parágrafo único) A tutela antecipada concedida em caráter antecedente
não se estabilizará quando for interposto recurso pelo assistente simples, salvo se houver manifestação expressa do
réu em sentido contrário.
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Se ocorrer a estabilização, o processo será extinto17 e a decisão antecipatória continuará
produzindo efeitos, enquanto não for ajuizada ação autônoma para revisá-la, reformá-la ou invalidála.
Art. 304, § 1o No caso previsto no caput, o processo será extinto.
§ 2o Qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela
antecipada estabilizada nos termos do caput.
§ 3o A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada por decisão de
mérito proferida na ação de que trata o § 2o.

Qual o objetivo dos legisladores com a criação dessa estabilização?
O instituto da estabilização tem por objetivo:
i – afastar o perigo da demora com a estabilização da tutela de urgência;
ii- oferecer resultados efetivos e imediatos diante da inércia do réu.
Didier diz que a intenção fundamental foi transferir ao réu o ônus de se movimentar para que a
tutela de urgência antecipada antecedente não se estabilize. Se nada fizer, ao autor só caberá
executar aquela decisão. No CPC/73, o autor era quem carregava o ônus de dar início ou
prosseguimento ao processo em busca da tutela definitiva.
Entendi, Professor. Tudo bem.
Agora, vamos supor que o réu não interpôs recurso. Ele (réu) ainda pode se insurgir contra essa
decisão?
Sim.
Há a possibilidade de manejar, no prazo máximo de 2 anos, uma ação que vise rever, reformar ou
invalidar a tutela antecipada estabilizada. Isso tudo naquele mesmo juízo que havia concedido a
tutela, pois é o juízo prevento.
§ 4o Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida, para
instruir a petição inicial da ação a que se refere o § 2o, prevento o juízo em que a tutela antecipada foi
concedida.
§ 5o O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada, previsto no § 2o deste artigo, extingue-se após
2 (dois) anos, contados da ciência da decisão que extinguiu o processo, nos termos do § 1o.

O autor também pode propor essa demanda no prazo de 2 anos?
Sim. O autor pode pleitear a confirmação da tutela já concedida, com o fim de, por meio de cognição
exauriente, formar coisa julgada material. Veja que o art. 304, §4º, CPC fala em “qualquer das
partes”.
Veja o enunciado 26, Enfam sobre essa ação de revisão:

17

Didier e Assumpção entendem que é extinção sem resolução do mérito (art. 485, X, CPC), enquanto Gajardoni
entende que é extinção com resolução do mérito (art. 487, I, CPC).
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Enunciado 26, Enfam: Caso a demanda destinada a rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada
seja ajuizada tempestivamente, poderá ser deferida em caráter liminar a antecipação dos efeitos da revisão,
reforma ou invalidação pretendida, na forma do art. 296, parágrafo único, do CPC/2015, desde que demonstrada
a existência de outros elementos que ilidam os fundamentos da decisão anterior.

Cabimento: Em quais procedimentos essa estabilização pode ocorrer?
Ainda não temos uma pacificação quanto a isso, mas a doutrina salienta que a estabilização da tutela
antecipada antecedente pode ocorrer no procedimento comum e especial.
Segundo enunciado 178 do Fonajef, não é cabível nos juizados especiais (procedimento
sumaríssimo).
Enunciado 178: A tutela provisória em caráter antecedente não se aplica ao rito dos juizados especiais federais,
porque a sistemática de revisão da decisão estabilizada (artigo 304 do CPC/2015) é incompatível com os
artigos 4º e 6º da Lei nº 10.259/2001.

Além disso, temos enunciados permitindo-a em tutela referente a alimentos provisórios e contra a
Fazenda Pública; e não permitindo em ação rescisória.
Enunciado 500, FPPC: (art. 304) O regime da estabilização da tutela antecipada antecedente aplica-se aos
alimentos provisórios previstos no art. 4º da Lei 5.478/1968, observado o §1º do art. 13 da mesma lei.
Enunciado 582, FPPC: (arts. 304, caput; 5º, caput e inciso XXXV, CF) Cabe estabilização da tutela antecipada
antecedente contra a Fazenda Pública.
ENUNCIADO 43, I Jornada CJF – Não ocorre a estabilização da tutela antecipada requerida em caráter
antecedente, quando deferida em ação rescisória.
Enunciado 421, FPPC: (arts. 304 e 969) Não cabe estabilização de tutela antecipada em ação rescisória.

Contudo, mesmo que cabível a estabilização da tutela contra a Fazenda Pública, nos casos de
obrigação de pagar quantia certa18, a expedição de precatório dependerá do trânsito em julgado.
Enunciado 532 do FPPC - A expedição do precatório ou da RPV depende do trânsito em julgado da decisão que
rejeita as arguições da Fazenda Pública executada.

Essa estabilização é parecida com a ação monitória?
Sim.
Segundo Didier, a estabilização da tutela antecipada é uma generalização da técnica monitória
(ação monitória) para situações de urgência e para tutela satisfativa, na medida em que viabiliza a
obtenção de resultados práticos a partir da inércia do réu.
Na monitória, se o réu, citado, não opuser embargos à ação monitória, a demanda converte-se em
executiva.
Art. 702, § 2o Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer
formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702,
observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial (cumprimento de sentença).

18

Nas obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa, a Fazenda Pública se submete à mesma execução dos
particulares (arts. 497 e seguintes, CPC). Assim, é cabível a estabilização da tutela para o cumprimento dessas
obrigações também. Nesses casos, a execução não dependerá do trânsito em julgado.
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Aqui, na tutela antecipada antecedente, ocorre coisa similar. Se o réu não interpuser recurso, o
processo é extinto e a decisão continuará produzindo efeitos.
Didier chega a falar em um microssistema de técnica monitória, formado pelas regras da ação
monitória e pelos arts. 303 e 304, CPC, cujos dispositivos se complementam.
Há algum benefício para o réu com a estabilização? Há vantagem para o réu se escolher permanecer
em silêncio, sem interposição de recurso?
Sim.
O benefício do réu no fenômeno da estabilização é similar ao da monitória, isto é, não pagará custas,
bem como pagará apenas 5% de honorários advocatícios de sucumbência. Isso por aplicação
análogica com o art. 701, caput e §1º, ambos do CPC.
Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega
de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias
para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.
§ 1o O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo.

É o entendimento do enunciado 18 da Enfam:
Enunciado 18, Enfam: Na estabilização da tutela antecipada, o réu ficará isento do pagamento das custas e os
honorários deverão ser fixados no percentual de 5% sobre o valor da causa (art. 304, caput, c/c o art. 701, caput,
do CPC/2015).

Exemplo de Didier: consumidor pleiteia apenas a retirada de seu nome dos cadastros restritivos de
crédito (Serasa). Obtém a tutela antecipada antecedente. Pode ser que o réu não queira discutir o
assunto e deixe a tutela se estabilizar. Com isso, será isento das custas e pagará metade dos
honorários de sucumbência.
Professor, sabemos que o art. 190, CPC deu enorme reforço ao negócio jurídico processual. Nessa
linha, é possível que as partes entrem num acordo para a tutela antecipada antecedente se
estabilizar?
Ainda é cedo para falar que a jurisprudência aceita essa hipótese. De todo modo, já há enunciado
do FPPC autorizando. Vejam:
Enunciado 32, FPPC: (art. 304) Além da hipótese prevista no art. 304, é possível a estabilização expressamente
negociada da tutela antecipada de urgência antecedente.

Em suma, para que haja a estabilização, é preciso:
a) que o autor requeira a tutela provisória de urgência antecipada antecedente (só essa permite
a estabilização19), bem como não peça o prosseguimento do processo;

19

É o entendimento dos enunciados 420 e 502, FPPC:

Enunciado 420: (art. 304) Não cabe estabilização de tutela cautelar.
Enunciado 502. (art. 305, parágrafo único) Caso o juiz entenda que o pedido de tutela antecipada em caráter
antecedente tenha natureza cautelar, observará o disposto no art. 305 e seguintes.
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b) concessão da tutela antecedente pelo magistrado;
c) não haja recurso20 (art. 304, caput) da parte ré, litisconsorte ou assistente simples;
O aluno pode pensar:
Vi que o réu, depois de estabilizada a tutela e extinto o processo, terá o prazo de 2 anos para pleitear
a revisão, reforma ou invalidação daquela tutela antecipada deferida. Nessa linha, lembrei-me de
que o prazo de 2 anos é similar à ação rescisória.
Ora, a pergunta é: Há diferença entre estabilização e coisa julgada?
Sim. O próprio art. 304, § 6º aduz que a estabilização não se confunde com coisa julgada.
§ 6o A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será
afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes, nos
termos do § 2o deste artigo.

Em primeiro lugar, afirma Didier que não se pode dizer que houve julgamento ou declaração
suficiente para a coisa julgada. Há a concessão da tutela e posterior extinção do processo sem
resolução do mérito.
Em segundo lugar, o artigo diz que, após dois anos para ajuizar a demanda para rever, invalidar ou
reformar a tutela, os efeitos se tornam estáveis. O instituto da coisa julgada recai sobre o conteúdo,
não sobre os efeitos, residindo aqui mais uma diferença.
Em terceiro lugar, é preciso dizer que não houve reconhecimento judicial do direito do autor. Houve
afirmação apenas da probabilidade do direito do autor. Assim, este não poderá extrair dela efeito
positivo da coisa julgada.
Não havendo coisa julgada, não cabe rescisória.
Enunciado 33, FPPC: (art. 304, §§) Não cabe ação rescisória nos casos estabilização da tutela antecipada de
urgência.

Obs2: Percebam que, na ação monitória, a situação é diferente.
A inércia do réu transforma, por ficção, uma decisão provisória em definitiva, passando a ter aptidão
para a coisa julgada (art. 701, §3º), sendo o regime da monitória muito mais rigoroso.
Art. 701, § 3o É cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a hipótese do § 2o.

Veja o quadro elaborado por Mozart Borba, em suas aulas:

Daniel Assumpção, de forma minoritária, entende que a estabilização deveria abranger também a tutela de evidência,
pois esta tem características muitos próximas com a tutela antecipada.
20

Ou, segundo a doutrina, qualquer outra manifestação de inconformismo.
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Estabilização da tutela (similaridade com o rèferè
francês)
Tutela provisória
Pode ser revista por ação de revisão, modificação
ou invalidação da decisão estabilizada.

Coisa julgada material
Tutela final (de mérito)
Não pode ser rediscutida, com exceção das
hipóteses de ação rescisória.

Não há hipóteses taxativas de cabimento. Não vai Hipóteses de cabimento da rescisória (rol do artigo
reabrir o processo, pois é outra ação. Pode até 966 – taxativo).
pedir desarquivamento para instruir a NOVA ação.
A ação é de competência da vara onde a medida Ação de competência originária de tribunal.
estabilizou.
Art. 304, § 4o Qualquer das partes poderá
requerer o desarquivamento dos autos em que foi
concedida a medida, para instruir a petição inicial
da ação a que se refere o § 2o, prevento o juízo
em que a tutela antecipada foi concedida.
Necessidade de depósito prévio de 5% que
funcionará como multa em caso de improcedência
unânime.

2.7 – PROCEDIMENTO COMUM E LEI DO INQUILINATO
A ordem da formação do processo é a seguinte:
1. Protocolo (art. 312): marco da propositura da demanda
2. Registro ou Distribuição (arts. 284 a 290) - torna prevento o juízo (art. 59)
Registro: quando houver uma vara OU
Distribuição: quando houver dois juízos com competência idêntica.
3. Autuação (pelo escrivão ou chefe de secretaria - art. 206): colocação de capa, juntada de peças
e documentos, numeração e rubrica de folhas etc. No processo eletrônico, isso não existe.
4. Despacho do Juiz que ordena a citação (art. 240, §1º) (interrupção da prescrição - que
retroage à data da propositura da demanda)
5. Citação (art. 240) (induz litispendência, torna litigiosa a coisa, constitui em mora o devedor).
Obs: essa citação não é mais para contestar, mas sim para comparecer a audiência de
conciliação e mediação (art. 334, CPC).
Obs1: Claro que há variáveis que veremos ao longo do curso. A exemplo, em vez do despacho do
juiz para ordenar a citação, é possível que o magistrado: a) determine a emenda da petição inicial
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(art. 321, CPC); b) aplique o art. 330 (indeferimento da petição inicial); c) valha-se do art. 332
(improcedência liminar do pedido), com todas as suas nuances. Veremos esses casos mais à frente.
Passo a passo do procedimento comum.
•

Formação do processo - propositura da demanda com o protocolo da PI
•

Registro ou Distribuição (torna prevento o juízo - art. 59)

•

Despacho do Juiz pra citar o réu (interrompe a prescrição - que retroage à data da
propositura - art. 240, §1º)

•

Citação (induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor art. 240, caput)

•

Audiência de conciliaçao e mediação (art. 334). Não havendo acordo, abre prazo para
contestação ( art. 335)

•

Contestação (art. 335 a 342)

•

Réplica do autor no caso do art. 350.

•

Juiz pode extinguir o processo nas hipóteses do art. 354 (arts. 485 e 487, II e III)

•

Juiz pode Julgar antecipadamente o mérito de forma total (art. 355) ou parcial (art.
356)
•

•

No caso de julgamento parcial do mérito, o processo prossegue quanto ao
restante - saneamento, AIJ, sentença.

Não sendo o caso das duas primeiras hipóteses, o Juiz irá promover o Saneamento
(art. 357)
•

Audiência de Instrução e Julgamento
•

Se a causa for complexa, o debate oral pode ser substituído por razões
finais escritas no prazo sucessivo de 15 dias (art. 364, §2º). Depois, o juiz
terá o prazo impróprio de 30 dias para sentenciar.

As questões seguintes se desenvolvem dentro desse espectro. Mais uma vez, considero a leitura
da lei seca imprescindível.
Como poucas discussões doutrinárias chegaram já aos Tribunais Superiores, a VUNESP e demais
bancas estão optando pela segurança, isto é, cobrando assertivas extraídas da lei seca.
VUNESP/Procurador de Andradina – SP/2017 - Numa ação de conhecimento pelo procedimento
comum, em que o polo passivo é composto por litisconsórcio formado por duas pessoas, assinale a
alternativa correta.
a) Em caso de pedido de ambos os réus para que não seja realizada a audiência de conciliação e
mediação, feito por advogados distintos, o prazo para apresentar defesa se inicia quando do
protocolo do último pedido para retirada de pauta de tal sessão.
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b) Quando a citação for eletrônica, o início do prazo será o dia útil seguinte à última consulta feita
pelos réus quanto ao teor da citação, o que será certificado nos autos.
c) A data para contestar começa individualmente para cada réu quando a citação for feita por meio
de oficial de justiça, iniciando-se o lapso para defesa a partir da juntada aos autos de cada certidão
positiva de citação.
d) Na citação por carta precatória, para ambos os réus, a realização do ato citatório será
imediatamente informada, por meio eletrônico, pelo juiz deprecado ao juiz deprecante, iniciandose o prazo para defesa dos réus em litisconsórcio na data de juntada da última comunicação do
cumprimento dessas cartas nos autos originários.
e) No caso de citação por edital, o prazo para defesa começará para ambos os réus da data em que
se determinou a citação por essa modalidade.
Comentários
Gabarito: Letra D.
A alternativa A está incorreta.
Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a
data: (...)
II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu,
quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I;
§ 1º No caso de litisconsórcio passivo, ocorrendo a hipótese do art. 334, § 6º, o termo inicial previsto no inciso II
será, para cada um dos réus, a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da audiência.

A alternativa B está incorreta.
Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...)
V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta
se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica; (sem necessidade de certificar nos autos).

A alternativa C está incorreta.
Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...)
II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;
§ 1º Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas
a que se referem os incisos I a VI do caput. (no caso da afirmativa, o prazo deve começar da data de juntada do
último mandado de citação)

A alternativa D está correta.
Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...)
VI - a data de juntada do comunicado de que trata o art. 232 ou, não havendo esse, a data de juntada da carta
aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de
carta;
Art. 232. Nos atos de comunicação por carta precatória, rogatória ou de ordem, a realização da citação ou da
intimação será imediatamente informada, por meio eletrônico, pelo juiz deprecado ao juiz deprecante.

A alternativa E está incorreta.
58

256

APOSTAS PARA O TJ-MT
EQUIPE DE PROFESSORES ESTRATÉGIA CARREIRAS JURÍDICAS
Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:
IV - o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital;

VUNESP/DPE-RO – Defensor Público/2017 - O valor da causa poderá ser impugnado
a) como preliminar de contestação.
b) por meio de exceção.
c) por meio de incidente processual.
d) com recurso.
e) a qualquer tempo, por se tratar de requisito essencial da petição inicial.
Comentários
A alternativa A está correta.
Parte inferior do formulário
Art. 293. O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena
de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas.

VUNESP/PGM – Marília – Procurador/2017 - Sobre os requisitos da petição inicial, assinale a
alternativa correta.
a) Em caso de determinação de emenda, o juiz deve indicar os defeitos existentes de forma genérica,
sob pena de perda da sua imparcialidade.
b) O pedido deve ser certo e determinado, podendo ser genérico nas ações universais se o autor não
puder individuar os bens demandados.
c) Se o autor não cumprir a diligência para emenda da petição inicial, cabe ao réu, em preliminar de
contestação, requerer a extinção do feito.
d) É lícita a cumulação de vários pedidos contra o mesmo réu em um único processo, desde que
entre eles haja conexão.
e) A petição inicial será indeferida se, a despeito da falta de informação quanto ao nome, prenome,
estado civil, profissão, for possível a citação do réu.
Comentários
Gabarito: Letra B.
A alternativa A está incorreta.
Parte inferior do formulário
Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta
defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15
(quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

A alternativa B está correta.
Art. 322. O pedido deve ser certo.
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Art. 324. O pedido deve ser determinado. § 1o É lícito, porém, formular pedido genérico: I - nas ações universais,
se o autor não puder individuar os bens demandados;

A alternativa C está incorreta.
Art. 321. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de
direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.
Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: IV - inépcia da petição inicial;

A alternativa D está incorreta.
Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre
eles não haja conexão.

A alternativa E está incorreta.
Art. 319. A petição inicial indicará: II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a
profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o
endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;
§ 2o A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for
possível a citação do réu.

VUNESP/TJSP – Juiz de Direito Substituto/2018 - É correto afirmar que
a) o adquirente da coisa litigiosa sucede a parte alienante no processo, independentemente do
consentimento da parte contrária.
b) o Juiz deve nomear curador especial ao réu preso revel.
c) em ação que verse sobre direito real imobiliário, basta a citação de um dos cônjuges, se casados
sob o regime de comunhão parcial de bens.
d) não é cabível requerimento de desconsideração da personalidade jurídica na petição inicial do
processo de conhecimento.
Comentários
Gabarito: Letra B.
A alternativa A está incorreta.
Art. 109, §1º O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente,
sem que consinta a parte contrária.

A alternativa B está correta.
Art. 72, II O juiz nomeará curador especial ao:
II. Réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído
advogado.

A alternativa C está incorreta.
Art. 73, §1º, I Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação:
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I- que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados no regime de separação absoluta de bens.

A alternativa D está incorreta. É possível sim requerimento de desconsideração na petição inicial.
Nesses casos, dispensa-se a instauração do incidente de desconsideração.
Art. 134, §2º Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for
requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

VUNESP/TJSP – Juiz de Direito Substituto/2017 - Quanto à petição inicial, no procedimento comum,
a) o autor, depois da citação, poderá aditar ou alterar o pedido ou causa de pedir, hipótese em que,
desde que assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação no prazo mínimo
de quinze (15) dias, não será exigido consentimento do demandado.
b) o autor tem o ônus de alegar eventual desinteresse na designação de audiência de conciliação ou
mediação, sob pena de ser presumido seu interesse na tentativa de autocomposição.
c) ela será inepta e, como tal, deverá ser indeferida se o juiz verificar desde logo a ocorrência de
prescrição ou decadência.
d) o autor poderá cumular pedidos, desde que haja conexão entre eles.
Comentários
Gabarito: Letra B.
A alternativa A está incorreta. Será exigido sim consentimento do demandado.
Art. 329. O autor poderá:
I - Até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;
II - Até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu,
assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias,
facultado o requerimento de prova suplementar.

A alternativa B está correta.
Art. 319. A petição inicial indicará: VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou
de mediação.
Art. 334, § 5o O autor deverá indicar, na petição inicial, seu desinteresse na autocomposição, e o réu deverá fazêlo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência.

A alternativa C está incorreta. Não será inépcia (julgamento sem resolução do mérito – art. 485, I,
CPC), mas sim improcedência liminar do pedido (art. 332, §1º, CPC) e, portanto, julgamento do
mérito.
Art. 332, § 1o O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a
ocorrência de decadência ou de prescrição.
Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
II – decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição;

A alternativa D está incorreta.
Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre
eles não haja conexão.
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VUNESP/TJM-SP – Juiz Substituto/2016
Quanto à audiência de instrução e julgamento em procedimento comum, assinale a alternativa
correta.
a) Será possível a gravação da audiência em imagem e em áudio pelas partes, em meio digital ou
analógico, somente se houver autorização judicial.
b) Enquanto depuserem o perito, os assistentes técnicos, as partes e as testemunhas, poderão os
advogados e o Ministério Púbico intervir ou apartear, independentemente de licença do juiz.
c) O juiz poderá dispensar a produção de provas requerida pelo Ministério Público ou pelo defensor
público, se o promotor de justiça ou o defensor público não comparecerem à audiência.
d) Nas provas orais produzidas em audiência, devem ser ouvidos, obrigatoriamente, nesta ordem: o
perito e os assistentes técnicos; o autor e o réu que prestarem depoimentos pessoais; as
testemunhas arroladas pelo autor e, por último, as testemunhas arroladas pelo réu.
e) Instalada a audiência, o juiz pode deixar de tentar conciliar as partes se já tiver empregado
anteriormente outros métodos de solução consensual de conflitos.
Comentários
Gabarito: Letra C.
A alternativa A está incorreta.
Art. 367, § 6º: "A gravação a que se refere o § 5º também pode ser realizada diretamente por qualquer das
partes, independentemente de autorização judicial"

A alternativa B está incorreta.
Art. 361, parágrafo único: "Enquanto depuserem o perito, os assistentes técnicos, as partes e as
testemunhas, não poderão os advogados e o Ministério Público intervir ou apartear, sem licença do juiz"

A alternativa C está correta.
Art. 362, § 2º: "O juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado ou defensor
público não tenha comparecido à audiência, aplicando-se a mesma regra ao Ministério Público"

A alternativa D está incorreta.
Art. 361, caput: "As provas orais serão produzidas em audiência, ouvindo-se nesta ordem, preferencialmente:
I - o perito e os assistentes técnicos, que responderão aos quesitos de esclarecimentos requeridos no prazo e na
forma do art. 477, caso não respondidos anteriormente por escrito;
II - o autor e, em seguida, o réu, que prestarão depoimentos pessoais;
III - as testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu, que serão inquiridas.
Parágrafo único. Enquanto depuserem o perito, os assistentes técnicos, as partes e as testemunhas, não poderão
os advogados e o Ministério Público intervir ou apartear, sem licença do juiz.

A alternativa E está incorreta.
art. 359: "Instalada a audiência, o juiz tentará conciliar as partes, independentemente do emprego anterior de
outros métodos de solução consensual de conflitos, como a mediação e a arbitragem
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VUNESP/Prefeitura de Marília-SP/2017 - O juiz resolverá o mérito quando
a) a petição inicial for indeferida.
b) verificar a ausência de pressupostos de constituição do processo.
c) reconhecer a existência de coisa julgada.
d) homologar a desistência da ação.
e) homologar a transação.
Comentários
A alternativa E está correta.
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
I - indeferir a petição inicial; (letra “a”)
II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta)
dias;
IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; (letra
“b”)
V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; (letra “c”)
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua
competência;
VIII - homologar a desistência da ação; (letra “d”)
Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
III - homologar: b) a transação; (letra “e”)

VUNESP/Procurador de Alumínio-SP/2016 - Sobre as disposições do atual Código de Processo Civil
acerca do julgamento antecipado do processo, assinale a alternativa correta.
a) A decisão que julga antecipadamente o processo é una e tem natureza jurídica de sentença.
b) É possível ser realizado o julgamento parcial do mérito apenas se houver pedidos que se mostrem
incontroversos.
c) Se houver julgamento parcial do mérito, a natureza jurídica da decisão permanece como sentença
e pode ser atacada por recurso de apelação.
d) Mesmo ocorrendo o julgamento parcial do mérito, a liquidação e execução só poderão ser
propostas com a sentença final.
e) Se o réu for revel e ocorrer os efeitos da revelia, não havendo requerimento para produção de
outras provas, o juiz poderá proceder ao julgamento antecipado do mérito do processo.
Comentários
A alternativa E está correta.
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No caso, há o efeito da revelia (presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial). Não havendo
necessidade de produção probatória, o processo está em condições de imediato julgamento.
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras provas;
II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art.
349.
Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles:
I - mostrar-se incontroverso;
II - estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355.
§ 1o A decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida.
§ 2o A parte poderá liquidar ou executar, desde logo, a obrigação reconhecida na decisão que julgar
parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa interposto.
(alternativa D)
§ 3o Na hipótese do § 2o, se houver trânsito em julgado da decisão, a execução será definitiva.
§ 4o A liquidação e o cumprimento da decisão que julgar parcialmente o mérito poderão ser processados em
autos suplementares, a requerimento da parte ou a critério do juiz. (alternativa D)
§ 5o A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento. (alternativas A e C)

VUNESP/TJRS – Juiz de Direito Substituto/2018
O juiz resolverá o mérito da ação quando:
a) homologar a desistência da ação.
b) indeferir a petição inicial.
c) verificar a ausência de legitimidade de parte.
d) verificar a impossibilidade jurídica do pedido.
e) em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por lei.
Comentários
A alternativa D está correta.
A impossibilidade jurídica do pedido, com o NCPC, não é mais condição da ação (como era no
CPC/73). Desse modo, o seu reconhecimento é, em verdade, análise do mérito.
Todos os demais casos são de extinção sem resolução do mérito.
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
I - indeferir a petição inicial;
II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta)
dias;
IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;
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V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua
competência;
VIII - homologar a desistência da ação;
IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e
X - nos demais casos prescritos neste Código.
Art. 313, §2º, II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu
espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais
adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no
prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

VUNESP/FAPESP – Procurador/2018 - O poder jurisdicional terá concretude máxima ao ser prolatada
sentença no processo, que pode ocorrer com ou sem análise do mérito da demanda. O juiz não
resolverá o mérito quando:
a) o processo ficar parado durante mais de 30 (trinta) dias por negligência das partes.
b) acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral
reconhecer sua competência.
c) reconhecer a existência de preempção, de litispendência ou de coisa julgada.
d) reconhecer liminarmente a ocorrência de prescrição e decadência.
e) homologar a renúncia do direito realizada pelo autor.
Comentários
Gabarito: Letra B.
A alternativa A está incorreta.
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

A alternativa B está correta.
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua
competência;

A alternativa C está incorreta.
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

Alteraram os institutos. Deveria ser escrito perempção, pois é a perda do direito de manejar a
demanda de quem deu causa à extinção por três vezes seguidas.
A preempção, por sua vez, é o direito de preferência.
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CC, Art. 513. A preempção, ou preferência, impõe ao comprador a obrigação de oferecer ao vendedor a coisa
que aquele vai vender, ou dar em pagamento, para que este use de seu direito de prelação na compra, tanto por
tanto.

A alternativa D está incorreta.
Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição;
Art. 332, §1º. O juiz também pode julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a
ocorrência da decadência ou prescrição.

A alternativa E está incorreta.
Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
III - homologar:
c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção.

VUNESP/TJ-RJ – Juiz de Direito Substituto - Em ação declaratória, após a prolação da sentença, as
partes, de comum acordo, requereram a suspensão do processo por 90 dias. Houve a homologação
desse pedido em 11.09.2015, porém, em 02.10.2015 a sentença foi publicada. A parte sucumbente
ofereceu sua apelação em 18.12.2015, sendo certo que todas essas datas correspondem a uma
sexta-feira.
Considerando os princípios da boa-fé do jurisdicionado, do devido processo legal e da segurança
jurídica, assinale a alternativa correta.
a) Ao homologar a suspensão do processo, o juízo criou nos jurisdicionados a legítima expectativa
de que o processo só tramitaria ao final do prazo convencionado, devendo ser considerada
tempestiva a apelação.
b) Exceto em caso de calamidade pública, poderia o juízo homologar a convenção das partes para a
suspensão do prazo recursal, se disso se tratasse, assim, embora suspenso o processo, o prazo
recursal permaneceria em curso, sendo intempestiva a apelação.
c) A rigor, é nulo o ato judicial que homologou a convenção das partes para a suspensão dos
processos, uma vez que a sentença estando prolatada, não permite ao juiz praticar nenhum outro
ato, exceto os relativos ao recebimento dos recursos, de modo que é intempestiva a apelação.
d) A apelação é tempestiva, pois o processo encontrava-se suspenso por decisão homologatória e
inquestionável, uma vez que, embora se trate de prazo peremptório, a sentença ainda não estava
publicada, dando poder aos juridiscionados de requerer a suspensão de prazos dessa natureza.
e) Tratando-se de prazo peremptório, não se suspende o prazo, por ser defeso às partes transigir
sobre prazos dessa natureza, sendo intempestiva a apelação, independentemente da homologação
anterior.
Comentários
A alternativa A está correta.
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O STJ já entendeu como violadora da boa-fé objetiva a conduta do magistrado que, durante o prazo
de suspensão deferido por ele, prolatou e determinou a publicação da sentença. E mais, considerou
que a partir da publicação já deveria dar início ao prazo para recorrer. Ao agir dessa forma
(suspender e no mesmo tempo prolatar sentença), o Estado-Juiz incidiu no venire contra factum
proprium (STJ, Resp. 1.306.463/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, d.j. 4/9/2012 (info 503).
Ora, em havendo suspensão do processo, o art. 314 do CPC veda a prática de qualquer ato
processual, com a ressalva dos urgentes a fim de evitar dano irreparável.
Assim, não se pode cogitar, por conseguinte, do início da contagem do prazo recursal enquanto
paralisada a marca do processo.
A alternativa B está incorreta.
Suspenso o processo, todos os prazos também ficam suspensos. Se já estava correndo, ao término
da suspensão do processo, volta no ponto que parou; se não estava correndo, inicia-se.
Art. 221. Suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte ou ocorrendo qualquer das
hipóteses do art. 313, devendo o prazo ser restituído por tempo igual ao que faltava para sua complementação.
Parágrafo único. Suspendem-se os prazos durante a execução de programa instituído pelo Poder Judiciário para
promover a autocomposição, incumbindo aos tribunais especificar, com antecedência, a duração dos trabalhos.

A alternativa C está incorreta.
Não é nulo o ato judicial, bem como não é intempestiva a apelação.
A alternativa D está incorreta.
O motivo de o prazo da apelação não estar correndo é a suspensão do processo e não o fato de
ainda não estar publicada a sentença, como afirma o enunciado.
A alternativa E está incorreta. A apelação não foi intempestiva, pois o prazo para a sua interposição
estava suspenso, haja vista ter havido a suspensão do processo.
VUNESP/Prefeitura de Bauru-SP/2018 - Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças,
decisões interlocutórias e despachos. No que concerne à sentença, assinale a alternativa correta.
a) O juiz resolverá o mérito quando verificar a impossibilidade jurídica do pedido do autor e a
ausência de interesse de agir.
b) O juiz resolverá o mérito da lide, quando em caso de morte do autor, a ação for considerada
intransmissível por disposição legal.
c) A extinção do processo por perempção pode ser reconhecida de ofício pelo juiz da causa, na
audiência de instrução designada para realização de oitiva de testemunha arrolada em contestação.
d) Se o autor der causa, por 3 (três) vezes, a sentença fundada em abandono da causa, não poderá
propor nova ação contra o réu com o mesmo objeto, nem tampouco, se demandado, alegar em
defesa o seu direito.
e) Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem
aproveitaria eventual pronunciamento proferido em sentença terminativa.
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Comentários
Gabarito: Letra E.
A alternativa A está incorreta.
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

A alternativa B está incorreta.
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada
intransmissível por disposição legal

A alternativa C está incorreta, segundo o gabarito.
Contudo, entendo que o examinador possa ter confundido perempção com abandon da causa.
Perempção, como vimos, visa evitar o abuso no exercício do direito de demandar. Assim, se uma
mesma ação é proposta pela 4ª vez, tendo sido extintos os três processos anteriores por abandono
bilateral (inciso II) ou unilateral do autor (inciso III), essa 4ª demanda será extinta sem resolução do
mérito com fundamento no art. 485, V, CPC.
Art. 486, § 3o Se o autor der causa, por 3 (três) vezes, a sentença fundada em abandono da causa, não poderá
propor nova ação contra o réu com o mesmo objeto, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade de
alegar em defesa o seu direito.

Obs: ele não poderá propor a demanda. Contudo, poderá alegar aquele direito em sua defesa, caso
seja demandado.
Ademais, a perempção pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, a qualquer momento,
enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.
Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: V - perempção; § 5o Excetuadas a convenção de
arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo.
Art. 485, V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;
§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de
jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Por outro lado, o abandono da causa não pode ser reconhecido de ofício pelo juiz. Ademais, se já
tiver sido oferecida a contestação, a extinção por abandono da causa pelo autor depende de
requerimento do réu.
Art. 485, § 6o Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de
requerimento do réu.

De todo modo, vamos seguir.
A alternativa D está incorreta.
Não poderá propor ação por conta da perempção, mas pode alegar em defesa.
A alternativa E está correta.
Art. 488. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem
aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485.
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VUNESP/TJSP – Juiz de Direito Substituto/2017
Sobre a coisa julgada material, é correto afirmar que
a) apenas decisões de mérito transitadas em julgado comportam ação rescisória.
b) na ação de dissolução de sociedade, a coisa julgada se opera em relação à sociedade, ainda que a
sociedade não tenha sido citada, desde que todos seus sócios o tenham sido.
c) se opera entre as partes entre as quais é dada, não podendo prejudicar ou beneficiar terceiros.
d) pode abranger a resolução de questão prejudicial, desde que dessa resolução dependa o
julgamento do pedido; que tenha sido facultado o contraditório; e que o órgão seja competente em
razão da matéria e da pessoa para resolver a questão como se principal fosse.
A alternativa A está incorreta.
Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...)
§ 2o Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora
não seja de mérito, impeça:
I - nova propositura da demanda; ou
II - admissibilidade do recurso correspondente.

A alternativa B está correta.
Art. 601. Os sócios e a sociedade serão citados para, no prazo de 15 (quinze) dias, concordar com o pedido ou
apresentar contestação.
Parágrafo único. A sociedade não será citada se todos os seus sócios o forem, mas ficará sujeita aos efeitos da
decisão e à coisa julgada.

A alternativa C está incorreta.
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

A alternativa D está incorreta.
Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal
expressamente decidida. (...)
§ 1o O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no
processo, se:
(...)
II - a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia;

Atenção: No tocante aos procedimentos especiais, aposto na Lei do Inquilinato (Lei n. 8.245).
VUNESP/TJRS – Juiz de Direito Substituto/2018 - Quanto à ação revisional de aluguel, assinale a
alternativa correta.
a) Na ação o juiz poderá homologar acordo de desocupação, que será executado mediante
expedição de mandado de despejo.
b) O aluguel fixado na sentença retroage à data do reajuste anteriormente pactuado.
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c) A sentença não poderá estabelecer periodicidade de reajustamento do aluguel diversa daquela
prevista no contrato revisando.
d) No curso da ação, o aluguel provisório não será reajustado.
e) Em ação proposta pelo locatário, o aluguel provisório não poderá ser inferior ao aluguel vigente.
A alternativa A está correta.
Art. 70. Na ação de revisão do aluguel, o juiz poderá homologar acordo de desocupação, que será executado
mediante expedição de mandado de despejo.

A alternativa B está correta.
Art. 69. O aluguel fixado na sentença retroage à citação, e as diferenças devidas durante a ação de revisão,
descontados os alugueres provisórios satisfeitos, serão pagas corrigidas, exigíveis a partir do trânsito em julgado
da decisão que fixar o novo aluguel.

A alternativa C está correta.
Art. 69, §1° Se pedido pelo locador, ou sublocador, a sentença poderá estabelecer periodicidade de
reajustamento do aluguel diversa daquela prevista no contrato revisando, bem como adotar outro indexador
para reajustamento do aluguel.

A alternativa D está correta.
Art. 68, §2° No curso da ação de revisão, o aluguel provisório será reajustado na periodicidade pactuada ou na
fixada em lei.

A alternativa E está correta.
Art. 68, inciso II, alínea b) em ação proposta pelo locatário, o aluguel provisório não poderá ser inferior a 80%
(oitenta por cento) do aluguel vigente; (Incluída pela Lei nº 12.112, de 2009)

2.8 – EXECUÇÃO
VUNESP/TJSP – Juiz de Direito Substituto/2017
Na impugnação ao cumprimento de sentença,
a) poderá, ainda que já tenha se operado o trânsito em julgado da sentença, ser alegada
inexigibilidade da obrigação reconhecida no título, se ele estiver fundado em lei ou ato normativo
considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou
interpretação da lei ou do ato normativo, tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível
com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.
b) o prazo para a apresentação não será contado em dobro, mesmo que, sendo físicos os autos, haja
litisconsortes com procuradores diferentes, de escritórios de advocacia distintos.
c) quando se alegar excesso de execução, é ônus da parte, sob pena de não ser conhecida a alegação,
indicar desde logo o valor que entenda correto, mediante demonstrativo, ainda que entenda que a
apuração dependa de prova pericial.
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d) a respectiva apresentação impedirá a penhora, sua substituição, reforço ou redução, se concedido
efeito suspensivo pelo juiz.
Comentários
Gabarito: Letra C.
A alternativa A está incorreta. O marco temporal é o trânsito em julgado.
Se a decisão do STF vier antes do TJ, poderá ser alegada inexigibilidade na impugnação ao
cumprimento de sentença.
Se a decisão do STF vier depois do trânsito em julgado, deverá a decisão ser impugnada por ação
rescisória e não caberá alegação de inexigibilidade no cumprimento.
Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze)
dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos,
sua impugnação.
§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;
§ 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1o deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação
reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo
Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade
concentrado ou difuso.
§ 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da
decisão exequenda.
§ 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação
rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

A alternativa B está incorreta.
Art. 229 CPC: Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão
prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente
de requerimento.
§ 1o Cessa a contagem do prazo em dobro se, havendo apenas 2 (dois) réus, é oferecida defesa por apenas um
deles.
§ 2o Não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos.

Apenas nos embargos à execução, previsto no art 915, que não se aplica o art. 229:
Art. 915. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art.
231.
§ 3o Em relação ao prazo para oferecimento dos embargos à execução, não se aplica o disposto no art. 229.

A alternativa C está correta
Art. 525, §4° CPC: Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia
superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando
demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.
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§ 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será
liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação
será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

A alternativa D está incorreta
Art. 525, § 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de
expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução
ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o
prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou
incerta reparação.
§7: A concessão de efeito suspensivo a que se refere o § 6o não impedirá a efetivação dos atos de substituição,
de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.

VUNESP/TJRS – Juiz de Direito/2018
O executado por título executivo extrajudicial, independentemente de penhora, depósito ou caução,
poderá se opor à execução por meio de embargos, cujo prazo será contado, no caso de execuções
por carta, da juntada
a) na carta, da certificação da citação, quando versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da
penhora, da avaliação ou da alienação dos bens.
b) do último comprovante de citação, quando houver mais de um executado.
c) do último comprovante de citação, que será contado em dobro no caso de litisconsortes com
advogados diversos.
d) das respectivas citações, no caso de companheiros, sem contrato de união estável.
e) nos autos de origem, quando versarem sobre a nulidade da citação na ação de obrigação de pagar.
Comentários
A alternativa A está correta (art. 915, §2, I, CPC).
Art. 915. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art.
231.
§ 1o Quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar conta-se a partir da juntada
do respectivo comprovante da citação, salvo no caso de cônjuges ou de companheiros, quando será contado
a partir da juntada do último.
§ 2o Nas execuções por carta, o prazo para embargos será contado:
I - da juntada, na carta, da certificação da citação, quando versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da
penhora, da avaliação ou da alienação dos bens;
II - da juntada, nos autos de origem, do comunicado de que trata o § 4o deste artigo ou, não havendo este, da
juntada da carta devidamente cumprida, quando versarem sobre questões diversas da prevista no inciso I
deste parágrafo.
§ 3o Em relação ao prazo para oferecimento dos embargos à execução, não se aplica o disposto no art.
229 ( Art. 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão
prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente
de requerimento. § 1o Cessa a contagem do prazo em dobro se, havendo apenas 2 (dois) réus, é oferecida defesa
por apenas um deles. § 2o Não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos. )
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§ 4o Nos atos de comunicação por carta precatória, rogatória ou de ordem, a realização da citação será
imediatamente informada, por meio eletrônico, pelo juiz deprecado ao juiz deprecante.

Atenção para os seguintes tópicos:
Art. 785. A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de
conhecimento, a fim de obter título executivo judicial.
Súmula 375-STJ: O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou
da prova de má-fé do terceiro adquirente.
Art. 792, § 2o No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar
que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no
domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem.
Art. 833. São impenhoráveis:
I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;
II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de
elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;
III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as
pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas
ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional
liberal, ressalvado o § 2o;
V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou
úteis ao exercício da profissão do executado;
VI - o seguro de vida;
VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas;
VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;
IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou
assistência social;
X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;
XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei;
XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária,
vinculados à execução da obra.
§ 1o A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída
para sua aquisição.
§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação
alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta)
salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.

2.9 – PROCESSO NOS TRIBUNAIS E RECURSOS
VUNESP/TJRS – Juiz de Direito Substituto/2018
O pedido de suspensão ao recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido
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a) ao presidente do tribunal local, no caso de prejuízo processual comprovado à parte recorrida.
b) ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a
interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso.
c) ao relator original do acórdão recorrido, se já distribuído o recurso.
d) ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua
distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo.
d) ao vice-presidente do tribunal local, após a admissão do recurso e antes de sua distribuição no
STJ.
Comentários
A alternativa B está correta.
Entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, o pedido deve
ser formulado ao Presidente ou Vice do Tribunal Recorrido
Entre a publicação da decisão de admissão do recurso e a sua distribuição, o pedido deve ser
formulado no Tribunal Superior Respectivo
Se já distribuído, o pedido vai ser formulado ao relator.
Art. 1.029, § 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá
ser formulado por requerimento dirigido:
III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do
recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado,
nos termos do art. 1.037. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do
recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo; (Redação dada
pela Lei nº 13.256, de 2016)
II – ao relator, se já distribuído o recurso;

VUNESP/TJRS – Juiz de Direito Substituto/2018
Recebida a petição do recurso extraordinário, o recorrido será intimado para apresentar
contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou
ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá
a) aplicar a súmula impeditiva de recurso, do tribunal local, se for o caso.
b) remeter os autos ao STF, independentemente de juízo de admissibilidade.
c) verificar se o recurso contraria súmula ou jurisprudência dominante do STF.
d) reconhecer se há repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de
não admiti-lo.
e) sobrestá-lo se versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo STF.
Comentários

74

256

APOSTAS PARA O TJ-MT
EQUIPE DE PROFESSORES ESTRATÉGIA CARREIRAS JURÍDICAS
Gabarito: Letra E.
A alternativa A está incorreta.
Jamais o tribunal de 2º grau poderá obstar a interposição de RE ou REsp pautando-se no
entendimento sumular do tribunal local, pois seria usurpar a competência do STF e do STJ, guardiões
do direito constitucional e do direito federal, respectivamente.
A alternativa B está incorreta.
O duplo juízo de admissibilidade foi excluído do recurso de apelação. Não o foi do RE e do REsp, que
mantêm a exigência de que o Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal deverão proceder a um
prévio juízo de admissibilidade, conforme preceitua o artigo 1.030, V do CPC:
Art. 1.030. V - Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para
apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou
ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: [...] V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo,
remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que [...]

A alternativa C está incorreta.
Não existe essa possibilidade no artigo 1.030 do CPC. Súmula comum, ou vinculante, não serve de
paradigma para que o Presidente ou Vice do Tribunal negue seguimento ao recurso. De igual sorte,
o termo "jurisprudência dominante", que era utilizado no CPC/1973, era uma das formas de negar
seguimento a REsp e RE pelo Tribunal de 2º grau, mas tal termo foi abolido no NCPC para estes fins,
daí porque as bancas vão se utilizar com frequência desse peguinha.
A alternativa D está incorreta.
Jamais um Tribunal de 2º grau poderá emitir juízo de mérito acerca da existência ou não da
repercussão geral da matéria em apreço, pois trata-se de incumbência do STF. Poderá (deverá), isto
sim, verificar apenas a presença de capítulo próprio no recurso destinado a demonstrar a existência
da repercussão geral, pois se trata de requisito recursal específico do RE, sem o qual o apelo extremo
estará fadado ao insucesso, até porque não haverá possibilidade, no STF, de complementar as razões
recursais para incluir o respectivo capítulo. Isto porque não se trataria, a rigor, de vício sanável,
conforme entendeu o STF no Informativo 829.
A alternativa E está correta.
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar
contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vicepresidente do tribunal recorrido, que deverá: III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter
repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme
se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

VUNESP/TJSP – Juiz de Direito Substituto/2017
Em matéria recursal, é correto afirmar que
a) se os embargos de declaração forem acolhidos com modificação da decisão embargada, ficará
automaticamente prejudicado o outro recurso que o embargado já tiver interposto contra a decisão
originária, ressalvada a interposição de novo recurso.
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b) do pronunciamento que julgar parcial e antecipadamente o mérito, caberá apelação desprovida
de efeito suspensivo.
c) a resolução da questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica será sempre
impugnável por agravo de instrumento.
d) a apelação devolverá ao tribunal todas as questões suscitadas e debatidas, ainda que não
decididas, mas a devolução em profundidade ficará limitada ao capítulo impugnado.
Comentários
Gabarito: Letra D.
A alternativa A está incorreta.
Art. 1.024, CPC, § 4º Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão
embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de
complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 (quinze) dias, contado
da intimação da decisão dos embargos de declaração.

A alternativa B está incorreta.
Art. 356, CPC. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela
deles: § 5º A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento.

A alternativa C está incorreta.
Art. 136, CPC. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória.
Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno.
Art. 134, § 2º Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for
requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. (Aqui, não há incidente
para ser resolvido por decisão interlocutória, como no art. 136!), Então:
Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

A alternativa D está correta.
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no
processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

VUNESP/TJSP – Juiz de Direito Substituto/2017
Quanto ao incidente de resolução de demandas repetitivas,
a) tanto que seja admitido, a suspensão dos processos pendentes em que se discuta a questão
controvertida poderá ser determinada pelo relator ou eventualmente pelo tribunal superior
competente para conhecer do recurso extraordinário ou especial.
b) poderá ser instaurado quando houver risco de multiplicação de processos como decorrência de
controvérsia sobre questão unicamente de direito, de que possa resultar prejuízo à isonomia e à
segurança jurídica.
c) pode tramitar, paralela e concorrentemente, com a afetação, perante tribunal superior, de
recurso para definição de tese sobre questão material ou processual repetitiva.
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d) o órgão colegiado incumbido de julgá-lo fixará a tese e, para preservar o juiz natural, devolverá o
julgamento do recurso, da remessa necessária ou do processo de competência originária para que
se complete o julgamento perante o órgão de onde se originou o incidente.
A alternativa A está correta.
Art. 982, CPC. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme
o caso;
§ 3o Visando à garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado mencionado no art. 977, incisos II e III,
poderá requerer, ao tribunal competente para conhecer do recurso extraordinário ou especial, a suspensão de
todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional que versem sobre a questão objeto do
incidente já instaurado.

A alternativa B está incorreta.
Art. 976, CPC. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver,
simultaneamente:
I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;
II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

A alternativa C está incorreta.
Art. 976, CPC, § 4o É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais
superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre
questão de direito material ou processual repetitiva.

A alternativa D está incorreta.
Art. 978, Parágrafo único, CPC. O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese
jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se
originou o incidente.

ATENÇÃO com os seguintes tópicos:
Obs1: Força dos Precedentes
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Art. 332

Art. 496, § 4º
Art. 521, IV
Art. 932, IV e V
Art. 966, § 5ºT

Improcedência liminar quando o pedido
contrariar precedentes obrigatórios
Dispensa de remessa necessária
Dispensa de caução
Possibilidade de o relator negar ou dar
provimento ao recurso monocraticamente
Ação rescisória contra decisão baseada em
enunciado de súmula ou acórdão proferido em
julgamento de casos repetitivos que não tenha
considerado a existência de distinção entre a
questão discutida no processo e o padrão
decisório que lhe deu fundamento.

Art. 988, III e IV

Reclamação – alargamento das hipóteses

Art. 1.040, IV

Comunicação às agências reguladoras para que
elas cumpram o precedente obrigatório

art. 927, §§ 3º e 4º

a possibilidade de modulação dos efeitos e a
exigência de fundamentação adequada e
específica quando da alteração de entendimentos
jurisprudencial fixado em casos repetitivos

Obs2: Tópicos
ü

Prazo: 15 dias, salvo ED

ü

Fim do duplo juízo de admissibilidade (Salvo Tribunais Superiores)

ü

Súmula 187, STJ (Superada): não é deserto. Aplica-se o art. 1.007, §§

ü Súmula 211 (Superada): Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.
ü Súmula 418, STJ (Superada): É inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação
do acórdão dos embargos de declaração, sem posterior ratificação.
ü Súmula 579, STJ: Não é necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência do
julgamento dos embargos de declaração quando inalterado o julgamento anterior.
ü Só cabe reclamação ao STF por violação de tese fixada em repercussão geral após terem se
esgotado todos os recursos cabíveis nas instâncias antecedentes (STF. 2ª Turma. Rcl 24686 EDAgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 28/10/2016 - Info 845).

2.10 – TUTELA COLETIVA
VUNESP/TJRJ – Juiz de Direito Substituto/2016
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O Ministério Público ajuizou ação civil pública em face de ex-prefeito de município por ato de
improbidade administrativa, causador de lesão ao erário e atentatório aos princípios da
Administração Pública, praticado no exercício do mandato eletivo. A partir desses fatos, assinale a
alternativa correta, considerando a jurisprudência majoritária dos Tribunais Superiores.
a) Em ação civil pública não há adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e
quaisquer outras despesas, nem condenação das partes do processo em honorários de advogado.
b) Se o Ministério Público requerer realização de perícia e houver determinação de adiantamento
de honorários periciais, estes sempre devem ser arcados pelo fundo dos direitos difusos.
c) Se a ação for julgada improcedente, não é possível a condenação do Ministério Público no
pagamento de honorários advocatícios.
d) Se a ação for julgada procedente, tratando-se de ação civil pública, não cabe condenação dos réus
no pagamento de honorários advocatícios, nem pagamento das custas da perícia, se a mesma já foi
suportada pelo Estado em adiantamento.
e) Se a ação for julgada procedente, como ela foi proposta pelo Ministério Público, não cabe
condenação em honorários advocatícios, por ser verba destinada a advogado.
Comentários
Gabarito: Letra E.
A alternativa A está incorreta. Há condenação em honorários se comprovada má-fé.
Lei 7.437/85 - Art. 17. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela
propositura da ação serão solidariamente condenados em honorários advocatícios e ao décuplo das custas, sem
prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. (Renumerado do Parágrafo Único com nova redação pela Lei
nº 8.078, de 1990)

Obs1: Embora o artigo fale em associação, pode-se dizer que se os demais autores procederem de
má-fé, também podem ser condenados em custas , despesas e honorários.
A alternativa B está incorreta. Deve ser pago pelo ente público (súmula 232, STJ). Veja comentários
de Márcio Cavalcante21:
Nas ações civis públicas, o Ministério Público tem o dever de antecipar os honorários devidos a
perito? NÃO. Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais
em ações civis públicas.
O art. 18 da Lei nº 7.347/85 explica que na ação civil pública não haverá qualquer adiantamento de
despesas. Trata-se de regramento próprio, que impede que o autor da ação civil pública arque com
os ônus periciais e sucumbenciais, ficando afastada, portanto, as regras específicas do CPC.

21

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. ACP proposta pelo MP e honorários periciais. Buscador Dizer o Direito, Manaus.
Disponível
em:
<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/c8d12113e2258af31914e88130b917f6>.
Acesso em: 04/11/2018
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Mas o perito irá trabalhar de graça? NÃO. A referida isenção conferida ao Ministério Público em
relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício
gratuitamente. Da mesma forma, não se pode transferir ao réu o encargo de financiar ações contra
ele movidas.
Dessa forma, a solução é aplicar, por analogia, a Súmula 232 do STJ: "A Fazenda Pública, quando
parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito".
Assim, nas perícias requeridas pelo Ministério Público nas ações civis públicas, cabe à Fazenda
Pública à qual se acha vinculado o Parquet arcar com o adiantamento dos honorários periciais.
Ex: em uma ACP proposta pelo MPE-BA, se o Parquet requerer uma perícia, quem irá adiantar os
honorários do perito será o Estado da Bahia.
STJ. 1ª Seção. REsp 1253844/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 13/03/2013
(recurso repetitivo)
A alternativa C está incorreta. Conforme já dito na letra “a”, se comprovada má-fé, é possível
condenação do MP.
A alternativa D está incorreta.
LACP, Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários
periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em
honorários de advogado, custas e despesas processuais. (Redação dada pela Lei nº 8.078, de 1990)
CDC, Art. 87. Nas ações coletivas de que trata este código não haverá adiantamento de custas, emolumentos,
honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada máfé, em honorários de advogados, custas e despesas processuais.

A ideia é que as não haverá adiantamento de qualquer despesa processual, custas, emolumentos,
honorários periciais. Isso será pago somente ao final, a depender de quem for o vencido.
Se o(s) réu(s) for(em) vencido(s), ele(s) pagará(ão) todas as custas, despesas e o ônus de
sucumbência. Lembre-se que esse réu, muitas vezes, é o próprio poder público. E ele será condenado
normalmente.
A jurisprudência, por muito tempo, andou contraditória. Muitos juízes, na sentença, aplicavam o
princípio da simetria para não condenar o réu vencido às custas, despesas e ônus de sucumbência
(ex: honorários advocatícios). Ora, se o autor não paga, o réu também não deve pagar.
Contudo, o STJ majoritariamente22 vem decidindo que a isenção do artigo 18 da Lei nº 7.347/85, em
relação a “custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas” não beneficia o
réu que, em caso de sucumbência, deve ser condenado a pagamento das custas, despesas e
honorários periciais (STJ, REsp 1167980/RJ, REsp 858498/SP, REsp 1151208/SP).
A alternativa E está correta.

22

Assim entendeu, por exemplo, a Banca Examinadora do TRF2 ao corrigir a sentença do último concurso para Juiz
Federal (16º Concurso).
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PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO
CABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART.
1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do
Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A jurisprudência pacífica desta Corte é firme no sentido de que, pela aplicação do princípio da simetria, em
ação civil pública, não são devidos honorários advocatícios pelo vencido a favor do Ministério Público.
Precedentes.
3. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação à aplicabilidade
do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor
atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da
respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.
4. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (STJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, AgInt no REsp
1600165/SP, d.j. 20/06/2017).

Por outro lado, o autor da ação civil pública, mesmo que vencido na demanda, ele não pagará
custas, despesas e ônus da sucumbência.
VUNESP/PGM – Andradina – SP – Procurador do Município/2017
Quanto ao Processo Civil Coletivo, é correta a seguinte afirmação:
a) Ainda que mais de um legitimado proponha ação coletiva em defesa do mesmo interesse coletivo,
não se configura a litispendência, por não existir a identidade de parte ativa.
b) A Defensoria Pública tem legitimidade para propor ação civil pública na defesa de direitos difusos,
coletivos e individuais homogêneos.
c) Uma pessoa que não tenha participado de ação civil pública como litisconsorte não pode
beneficiar-se do resultado favorável e promover a execução individual.
d) A sentença proferida fará coisa julgada erga omnes, ainda quando julgada improcedente por falta
de provas.
e) As ações coletivas que versem sobre direitos difusos e direitos coletivos em sentido estrito
induzem litispendência para as ações individuais.
Comentários
Gabarito: Letra B.
A alternativa A está incorreta. Há possibilidade sim de haver litispendência.
No CPC, a litispendência está prevista no art. 337, §§ 1º ao 3º, CPC (Teoria da tríplice identidade mesma causa de pedir, partes e pedido).
Art. 337, § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.
§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.
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Nas ações coletivas, como os legitimados ativos são concorrentes (todos possuem a mesma
legitimidade), devemos apenas analisar o legitimado passivo, a causa de pedir e o pedido. Se houver
identidade entre eles, haverá litispendência coletiva. Havendo litispendência na tutela coletiva,
haverá reunião no juízo prevento e não extinção sem resolução de mérito, conforme ocorre nos
processos individuais.
A alternativa B está correta.
Art. 5º, Lei n. 7.347/85. Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: II - a Defensoria
Pública;

Alguns defendem a limitação da atuação da Defensoria Pública apenas quando houvesse
comprovação de que os tutelados seriam hipossuficientes econômicos (art. 134, CRFB).
A Defensoria Pública, porém, sempre defendeu uma legitimação mais ampla que só a tutela
daqueles economicamente hipossuficientes. No que tange ao conceito de necessitados, os
Defensores Públicos23 diferenciam:
a) Função típica (atribuição
econômica/financeira;

tradicional):

ligada

à

hipossuficiência/vulnerabilidade

A interpretação literal do termo “necessitados” (art. 134 da CRFB), em conjugação com a expressão
“insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV, da CRFB) revela a função constitucional típica da
Defensoria Pública, voltada para aqueles que não possuem condições econômicas de arcar com o
pagamento das despesas necessárias ao pleno e adequado acesso à justiça.
b) Função atípica (atribuição não tradicional): ligada à hipossuficiência jurídica, organizacional e
circunstancial.
A hipossuficiência pode derivar de relação jurídica. Cite-se o caso de um acusado criminalmente que
não constitui advogado. Ele está em posição de vulnerabilidade frente à acusação, devendo um
Defensor Público defendê-lo, independente de sua condição financeira24.
Doutro lado, segundo Ada Pellegrini Grinover, são carentes organizacionais todos aqueles “que no
intenso quadro de complexas interações sociais hoje reinante, são isoladamente frágeis perante
adversários poderosos do ponto de vista econômico, social, cultural ou organizativo, merecendo,
por isso mesmo, maior atenção com relação a seu acesso à ordem jurídica justa e à participação por
intermédio do processo”.
São albergados todos aqueles que são socialmente vulneráveis: os consumidores, os usuários de
serviços públicos, os usuários de planos de saúde, os que queiram implementar ou contestar
políticas públicas, como as atinentes à saúde, à moradia, ao saneamento básico, ao meio ambiente

23

João Paulo Cachete, Defensor Público da União, <https://blog.ebeji.com.br/assistencia-juridica-dilatada-e-oquadruplo-alcance-do-termo-vulnerabilidade/>

24

A DPU, por exemplo, defendeu acusado na operação Lavajato que não era hipossuficiente econômico, mas sim
jurídico. Veja: https://www.conjur.com.br/2015-fev-10/defensoria-questiona-grampos-competencia-moro-lava-jato
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etc. É no campo da hipossuficiência organizacional que a Defensoria Pública deflagra as ações
coletivas.
A Corte Especial do STJ já reconheceu essa hipossuficiência organizacional:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS INFRINGENTES. PROCESSUAL CIVIL.
LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FAVOR DE IDOSOS.
PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE EM RAZÃO DA IDADE TIDO POR ABUSIVO. TUTELA DE INTERESSES INDIVIDUAIS
HOMOGÊNEOS. DEFESA DE NECESSITADOS, NÃO SÓ OS CARENTES DE RECURSOS ECONÔMICOS, MAS TAMBÉM
OS HIPOSSUFICIENTES JURÍDICOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.
1. Controvérsia acerca da legitimidade da Defensoria Pública para propor ação civil pública em defesa de direitos
individuais homogêneos de consumidores idosos, que tiveram seu plano de saúde reajustado, com arguida
abusividade, em razão da faixa etária.
2. A atuação primordial da Defensoria Pública, sem dúvida, é a assistência jurídica e a defesa dos necessitados
econômicos, entretanto, também exerce suas atividades em auxílio a necessitados jurídicos, não
necessariamente carentes de recursos econômicos, como é o caso, por exemplo, quando exerce a função do
curador especial, previsto no art. 9.º, inciso II, do Código de Processo Civil, e do defensor dativo no processo
penal, conforme consta no art. 265 do Código de Processo Penal.
3. No caso, o direito fundamental tutelado está entre os mais importantes, qual seja, o direito à saúde. Ademais,
o grupo de consumidores potencialmente lesado é formado por idosos, cuja condição de vulnerabilidade já é
reconhecida na própria Constituição Federal, que dispõe no seu art. 230, sob o Capítulo VII do Título VIII ("Da
Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso"): "A família, a sociedade e o Estado têm o dever de
amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bemestar e garantindo-lhes o direito à vida."
4. "A expressão 'necessitados' (art. 134, caput, da Constituição), que qualifica, orienta e enobrece a atuação da
Defensoria Pública, deve ser entendida, no campo da Ação Civil Pública, em sentido amplo, de modo a incluir, ao
lado dos estritamente carentes de recursos financeiros – os miseráveis e pobres –, os hipervulneráveis (isto é,
os socialmente estigmatizados ou excluídos, as crianças, os idosos, as gerações futuras), enfim todos aqueles
que, como indivíduo ou classe, por conta de sua real debilidade perante abusos ou arbítrio dos detentores de
poder econômico ou político, 'necessitem' da mão benevolente e solidarista do Estado para sua proteção,
mesmo que contra o próprio Estado. Vê-se, então, que a partir da ideia tradicional da instituição forma-se, no
Welfare State, um novo e mais abrangente círculo de sujeitos salvaguardados processualmente, isto é, adota-se
uma compreensão de minus habentes impregnada de significado social, organizacional e de dignificação da
pessoa humana " (REsp 1.264.116/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
18/10/2011, DJe 13/04/2012). 5. O Supremo Tribunal Federal, a propósito, recentemente, ao julgar a ADI
3943/DF, em acórdão ainda pendente de publicação, concluiu que a Defensoria Pública tem legitimidade para
propor ação civil pública, na defesa de interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, julgando
improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade formulado contra o art. 5.º, inciso II, da Lei n.º
7.347/1985, alterada pela Lei n.º 11.448/2007 ("Art. 5.º - Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação
cautelar: ... II - a Defensoria Pública "). 6. Embargos de divergência acolhidos para, reformando o acórdão
embargado, restabelecer o julgamento dos embargos infringentes prolatado pelo Terceiro Grupo Cível do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que reconhecera a legitimidade da Defensoria Pública para
ajuizar a ação civil pública em questão. STJ. Corte Especial. EREsp 1.192.577-RS, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado
em 21/10/2015 (Info 573)

Por fim, além dessa tríade (hipossuficiência econômica, jurídica e organizacional), já se fala em uma
quarta vertente da hipossuficiência/necessidade – a hipossuficiência circunstancial.
Franklyn Roger e Diogo Esteves, sempre eles, explicam e dão exemplo:
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Mesmo possuindo condições econômicas e sociais favoráveis para o exercício regular de seus direitos, o indivíduo
pode enfrentar situações episódicas em que o acesso ao sistema de justiça pode ser obstaculizado ou
inviabilizado. Nesses casos, a assistência jurídica gratuita prestada pela Defensoria Pública pode constituir
importante instrumento para a superação da vulnerabilidade episódica ou transitória, garantindo o acesso pleno
à justiça.
Esse quadro de vulnerabilidade momentânea vem sendo identificado tipicamente nos plantões judiciários
diurnos e noturnos da Defensoria Pública, quando pessoas que possuem recursos suficientes para contratar
advogado acabam necessitando da assistência jurídica gratuita para obter tutela judicial considerada
emergencial (ex.: pessoa com vastos recursos econômicos procura o plantão judicial noturno com o objetivo de
garantir a realização de procedimento cirúrgico emergencial em familiar que se encontra internado, buscando a
assistência jurídica da Defensoria Pública por não ter tido tempo hábil para contatar advogado particular; nesse
caso, o serviço jurídico-assistencial público deve atuar unicamente para obter e garantir o cumprimento da tutela
provisória antecipada de urgência, devendo a causa ser posteriormente assumida por advogado regularmente
contratado pela parte).

Diante da controvérsia envolvendo a legitimidade da Defensoria Pública para a ação coletiva, o STF
firmou, em 2015, ADI nº 3943, o seguinte entendimento.
A Defensoria pode ajuizar ações coletivas se, de alguma forma, elas puderem beneficiar pessoas
hipossuficientes no aspecto econômico. Mas isso não significa que a ação coletiva deve beneficiar
tão somente hipossuficientes econômicos, bastando que, de alguma maneira, tais pessoas possam
ser beneficiadas, ainda que em conjunto com outras pessoas providas de recursos.
Ademais, não se exige, pois, prévia comprovação de que o grupo beneficiado pela ação seja formado
por pessoas carentes. Não há necessidade de indicação das pessoas X ou Y que serão beneficiados.
É uma análise abstrata do caso concreto. Nesse sentido está o Recurso Especial 1192577/RS Julgado
pelo Superior Tribunal de Justiça.
O STF fixou os seguintes entendimentos a respeito desse tema:
I. A legitimação da Defensoria Pública é constitucional mesmo antes da lei 11.448/2007;
II. Todos os legitimados coletivos se sujeitam ao controle da legitimação coletiva (assim, sua
legitimação não é irrestrita), mas é possível que a ação beneficie outros grupos e não somente
os pobres;
III. Não existe uma limitação abstrata para a legitimação da Defensoria Pública, pois ela pode
ajuizar ação coletiva em relação a direitos difusos, coletivos em sentido estrito e individuais
homogêneos, mas isso não obsta o controle feito pelo poder Judiciário. Tendo-se sempre
em vista que a ação coletiva proposta por ela possa beneficiar outros grupos que não sejam
de pobres. Não existe limitação abstrata, mas limitação subjetiva no caso concreto. Ao
menos uma parte do grupo tem que ser composta por pessoas pobres, necessitadas.
Direitos

Direitos

Direitos

DIFUSOS

COLETIVOS

INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS

A legitimidade da Defensoria Pública é No caso de ACP para a tutela de direitos coletivos e individuais
ampla.
homogêneos, a legitimidade da DP é mais restrita e, para que seja
possível o ajuizamento, é indispensável que, dentre os beneficiados com
Assim, a DP poderá propor a ação
a decisão, também haja pessoas necessitadas.
coletiva tutelando direitos difusos,
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considerando que isso beneficiará
também as pessoas necessitadas.

Em julgado posterior, o STF reafirmou seu entendimento:
A Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura de ação civil pública em ordem a promover a tutela
judicial de direitos difusos e coletivos de que sejam titulares, em tese, as pessoas necessitadas. STF. Plenário.
RE 733433/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 4/11/2015 (repercussão geral) (Info 806).

A alternativa C está incorreta.
Art. 97, CDC. A liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores,
assim como pelos legitimados de que trata o art. 82.

A alternativa D está incorreta.
Art. 103, CDC. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada:
I - erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que
qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento valendo-se de nova prova, na
hipótese do inciso I do parágrafo único do art. 81;

Márcio Cavalcante elaborou um quadro que resume todas as posições:
SENTENÇA

PROCEDENTE

IMPROCEDENTE COM EXAME DAS
PROVAS

IMPROCEDENTE POR
FALTA DE PROVAS

DIFUSOS

COLETIVOS

Fará coisa julgada
erga omnes.

Fará coisa julgada
erga omnes.
Impede nova ação coletiva.
O lesado pode propor
individual.

INDIVIDUAIS HOMOG

Fará coisa julgada
ultra partes.

Fará coisa julgada
ultra partes.
Impede nova ação coletiva.
ação O lesado pode propor
individual.

Não fará coisa julgada
erga omnes.
Qualquer legitimado pode propor
nova ação coletiva, desde que haja
prova nova.

Fará coisa julgada
erga omnes.

Impede nova ação coletiva.
O lesado pode propor ação
individual se não participou da ação
ação
coletiva.

Não fará coisa julgada
erga omnes.
Qualquer legitimado pode propor
nova ação coletiva, desde que haja
prova nova.

Impede nova ação coletiva.
O lesado pode propor ação
individual se não participou
da ação coletiva.

A alternativa E está incorreta.
Art. 104, CDC. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem
litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que
aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida
sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.

Não há litispendência entre ação individual e coletiva. Haverá o direito de escolha, de se incluir ou
excluir (“right to opt in or out”) nos efeitos da coisa julgada a ser gerada na ação coletiva.
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Conforme art. 103, CDC, o jurisdicionado será comunicado da existência de tal demanda, e ele terá
um prazo de 30 dias para se incluir ou excluir. Se ele pede suspensão da sua ação individual, está se
incluindo nos efeitos da sentença da ação coletiva. Se não pede suspensão, ele se exclui dos efeitos
da sentença coletiva.
No art. 22, LMS, o sujeito tem de desistir do MS individual por ele impetrado para poder se incluir
nos efeitos da coisa julgada do MS coletivo.
São essas as apostas, pessoal. Como dito, o que já foi cobrado pela Banca tem enorme probabilidade
de se repetir. Além disso, é importante a verificação das questões pretéritas para perceberem o
estilo da VUNESP.
Sigo à disposição pelo e-mail rodrigovaslin@gmail.com e pelo fórum do Estratégia.

3 - DIREITO DO CONSUMIDOR
Olá meus amigos, tudo bem? Firmes nos estudos? Me chamo Igor
Maciel e quero apresentar para vocês minhas apostas de Direito do
Consumidor para o Concurso do TJMT. Quaisquer dúvidas, críticas ou
sugestões fico à disposição dos senhores.
@Prof Igor Maciel
Geralmente as bancas cobram a jurisprudência do STJ/STF e
interpretação de conceitos básicos previstos no próprio CDC.
Acredito ser interessante termos domínio de temas como
responsabilidade civil do fornecedor, definição de consumidor na jurisprudência do STJ,
oferta/publicidade e contratos de consumo. Eis minhas apostas.

3.1 – DEFINIÇÃO DE CONSUMIDOR E DE FORNECEDOR
Quando o tema é direito do consumidor, necessário termos pleno domínio da aplicabilidade do
Código e precisamos entender as definições básicas de consumidor e fornecedor.
(A) Consumidor
De acordo com o artigo 2º, do CDC:
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário
final.

Ao considerarmos individualmente o consumidor, pela dicção do artigo segundo, perceberemos três
elementos essenciais na sua definição:
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I.
II.
III.

Aspecto subjetivo – Poderá ser considerado consumidor tanto a pessoa física quanto a
pessoa jurídica, independente se brasileiro ou estrangeiro, eis que o dispositivo legal não faz
qualquer restrição;
Aspecto objetivo – O consumidor é aquele que adquire ou utiliza um produto ou serviço;
Aspecto teleológico – Necessário que a aquisição do produto ou utilização do serviço seja na
qualidade de destinatário final;

A destinação final nada mais é que a aquisição do produto ou utilização do serviço sem o intuito de
recolocação no mercado ou incremento no processo produtivo. A grosso modo, tem-se uma
aquisição de um produto sem a intenção de com ele obter lucro.
Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possível injustiça cometida coma a
aplicação cega desta necessidade de o consumidor ser o destinatário final ( teoria finalista), vem
reconhecendo em determinadas hipóteses onde presente a vulnerabilidade do adquirente do
produto, a aplicabilidade do CDC:
(...) 2. A jurisprudência desta Corte tem mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do
CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária
final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade. (...) (AgRg no AREsp 646.466/ES, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 10/06/2016)

Assim, em algumas situações justificáveis, poderá ser dispensado o atributo da destinação final
econômica na caracterização do consumidor, desde que presente o requisito da vulnerabilidade do
consumidor. O STJ, inclusive, reconhece que Pessoa Jurídica de Direito Público poderá ser
considerado consumidor em uma contratação de Energia Elétrica, por exemplo.
(B) Fornecedor
A definição de fornecedor no CDC está prevista no artigo 3º:
Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os
entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção,
transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Percebam que não há exceções para quem poderá ser classificado ou não como fornecedor. Assim,
aquele que exerça atividade com intuito de lucro poderá ser considerado fornecedor,
independentemente de estar com sua situação regularizada ou não.
A grande e a pequena indústria, a grande e a pequena loja, a grande fábrica de doces e a doceira
que trabalha em casa, todos são considerados fornecedores pelo CDC, acaso trabalhem com o
intuito de lucro.

3.2 – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – APLICAÇÃO DO CDC
(A) Instituições Financeiras
Nos termos da Súmula 297, do STJ, aplica-se o CDC às instituições financeiras:
Súmula 297 – STJ - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
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Exatamente por isto, o STJ entende que a responsabilidade dos bancos é objetiva por infortúnios
ocorridos no interior da agência:
(...) 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos
causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou
recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal
responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (...)
(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe
12/09/2011)

(B) Planos de Saúde
De acordo com a Súmula 608 do STJ é consumerista a relação firmada entre consumidores
operadoras de planos de saúde em tais contratos, salvo aqueles planos de autogestão (sem intuito
lucrativo, geralmente firmado entre associações de servidores):
Súmula 608 - STJ - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os
administrados por entidades de autogestão.

(C) Entidades de Previdência Privada
Súmula 563 – STJ - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência
complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.

Aplica-se, portanto, o CDC aos planos de previdência privada de regime aberto, mas não se aplica
aos planos de previdência privada de regime fechado.
(D) Relação Cliente X Advogado
As contratações entre clientes e advogados são regidas por legislação própria (Lei 9.806/94), razão
pela qual não se aplica o Código de Defesa do Consumidor a tais relações contratuais.
(E) Contratos de Locação
Os contratos de locação são regidos pela Lei 8.245/91 e segundo pacificado pelo STJ não estão
sujeitos à incidência do CDC:
3. Não se aplicam ao contrato de locação as normas do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.
(AgRg no AREsp 508.335/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe
03/08/2015)

(F) Relação entre Condômino e o Condomínio
A relação entre o condômino e o condomínio não é caracterizada como relação de consumo,
segundo pacificado pelo STJ. Assim, acaso um condômino litigue judicialmente em face do
condomínio em razão do porteiro ter fechado o portão em seu automóvel, por exemplo, não haverá
a proteção do CDC para o Autor.
(...) 3. Não se aplicam as normas do Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas estabelecidas entre
condomínio e condôminos. 4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no Ag 1122191/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe
01/07/2010)

(G) Relação entre Condômino e o Construtora em obras por Administração
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O CDC não é aplicável aos contratos firmados entre compradores e construtora em um imóvel
construído sob o regime de Administração. Nesta hipótese, os custos da construção serão
consideravelmente reduzidos, a tal ponto de a Lei 4.591/64 denominá-la de obra a “preço de custo”.
Em tais casos, entendeu o Superior Tribunal de Justiça tratar-se de relação a qual não deve ser
aplicada o Código de Defesa do Consumidor:
1. No contrato de construção sob o regime de administração ou preço de custo, não há relação de consumo
a ser tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo a relação jurídica ser regida pela Lei de
Condomínio e Incorporações Imobiliárias - Lei 4.591/64. Precedentes. Súmula 83/STJ.
(AgInt no REsp 1042687/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe
10/10/2016)

Mas atenção!
Em recente decisão, o STJ identificou que na relação Condomínio – Construtora deverá o
condomínio ser considerado consumidor por equiparação e a ele se aplicar todas as benesses
protetivas do CDC. Aqui não se fala em obra por administração.
O caso analisado dizia respeito a uma demanda que seria proposta individualmente por cada
condômino, mas que fora proposta pela coletividade. Segundo o STJ, a este caso aplica-se o CDC.
2. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao condomínio de adquirentes de edifício em
construção, nas hipóteses em que atua na defesa dos interesses dos seus condôminos frente a
construtora/incorporadora.
3. O condomínio equipara-se ao consumidor, enquanto coletividade que haja intervindo na relação de
consumo. Aplicação do disposto no parágrafo único do art. 2º do CDC. (...)
(REsp 1560728/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016,
DJe 28/10/2016)

(H) Relação Passageiro X Companhia Aérea (Vôo Internacional)
A Convenção de Varsóvia regula algumas disposições sobre o transporte aéreo de passageiros. As
empresas aéreas defendiam, portanto, que nos termos do artigo 178 da Constituição Federal, não
se aplica o CDC a estas relações:
Art. 178. A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à
ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União, atendido o princípio da
reciprocidade.

A matéria chegou ao Supremo Tribunal Federal que concordou com estes argumentos (não se aplica
o CDC):
Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da
responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e
Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.
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3.3 – RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES POR SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS
O Código de Defesa do Consumidor ao prever a responsabilidade civil dos fornecedores por seus
produtos e serviços estabeleceu uma diferença prática entre a responsabilidade pelo fato e a
responsabilidade pelo vício.
A responsabilidade pelo fato é decorrência de um acidente de consumo gerado por um defeito no
produto ou serviço.
Já o vício no produto ou serviço não gera um acidente e está ligado à quantidade ou qualidade que
torna o produto impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina e lhe diminui o valor.
(A) Responsabilidade pelo Fato do Produto
A responsabilidade pelo fato do produto está regulada no CDC pelo artigo 12:
Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou
acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
utilização e riscos.
§ 1° O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em
consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:
I - sua apresentação;
II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
III - a época em que foi colocado em circulação.

Percebam, meus amigos, que o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o
importador irão responder pela reparação do acidente de consumo ocorrido com seus produtos
independente da existência de culpa.
Mas professor, o que isso quer dizer?
Esta é a diferença entre a Responsabilidade Civil Objetiva e a Responsabilidade Civil Subjetiva.
Na responsabilidade civil objetiva, o Autor quando propõe uma demanda em juízo deve demonstrar
nos autos a conduta praticada pelo Réu (comissiva ou omissiva), o dano que sofrera e que merece
ser reparado e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido.
O elemento subjetivo dolo ou culpa do agente que praticou o dano não precisa ser demonstrado
pelo Autor. Esta a regra do Código de Defesa do Consumidor.
Já na responsabilidade civil subjetiva, o Autor da ação deverá demonstrar em juízo, além da conduta
do réu, do dano ocasionado e do nexo causal entre ambos, a existência de dolo ou culpa na ação ou
omissão do agente. Trata-se, assim, de uma forma de responsabilização muito mais trabalhosa para
o Autor da ação.
Responsabilidade do Comerciante
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A responsabilidade civil do comerciante é regulada especificamente pelo artigo 13, do CDC, que
assim estabelece:
Art. 13. O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando:
I - o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados;
II - o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador;
III - não conservar adequadamente os produtos perecíveis.
Parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra
os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso.

Ou seja, o comerciante apenas responderá pelo fato do produto nestas hipóteses e de forma
subsidiária.
E como o fornecedor pode não ser responsabilizado?
O próprio código prevê hipóteses de excludente de responsabilidade onde o fabricante, o construtor
ou importador não irão ser responsabilizados quando conseguirem provar nos autos (parágrafo 3º):
Ø Que não colocaram o produto no mercado;
Ø Que, embora tenham colocado o produto no mercado, o defeito não existe;
Ø Que a culpa pelo defeito fora exclusiva do consumidor ou de terceiro;
Percebam, portanto, que o ônus de provar as excludentes de responsabilidade é todo do fabricante,
construtor ou importador, jamais do consumidor.
(B) Responsabilidade pelo Fato do Serviço
Já quanto à Responsabilidade pelo fato dos serviços, o CDC aplicou a regra geral da solidariedade
para todos os fornecedores, não excluindo o comerciante. No artigo 14, o CDC utiliza a palavra
fornecedor.
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em
consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
III - a época em que foi fornecido.

Aqui também o CDC estabelece não ser o serviço defeituoso pela simples adoção de novas técnicas.
E quais seriam as excludentes de responsabilidade?
O parágrafo 3º estabelece que quando o fornecedor de serviços provar que o defeito inexiste ou a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, não terá cabimento sua responsabilização.
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
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II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

(C) Responsabilidade pelo Vício do Produto
Já os vícios do produto são regulados pelo artigo 18, do CDC. Percebam que o dispositivo legal fala
que todos os fornecedores (inclusive os comerciantes) devem responder solidariamente pelos vícios
de qualidade ou quantidade que tornem os produtos impróprios para consumo ou lhe diminuam o
valor.
Identificado o vício de qualidade:
Após 30 dias o consumidor escolhe
Ø Restituição do Valor
Ø Substituição do Produto
Ø Abatimento do Preço
E se o vício do produto não for na qualidade, mas na quantidade?
O CDC regula o vício de quantidade do produto especificamente no artigo 19 e estabelece que todos
os fornecedores respondem solidariamente por tais vícios. E, diferentemente do vício quanto à
qualidade, o consumidor não precisa esperar prazo algum para escolher entre o abatimento
proporcional do preço, a complementação do peso ou medida, a substituição do produto ou a
restituição do seu dinheiro.
Art. 19. Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto sempre que,
respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes
do recipiente, da embalagem, rotulagem ou de mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir,
alternativamente e à sua escolha:
I - o abatimento proporcional do preço;
II - complementação do peso ou medida;
III - a substituição do produto por outro da mesma espécie, marca ou modelo, sem os aludidos vícios;
IV - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e
danos.

Identificado o vício de quantidade:
Ø Consumidor escolhe
o Complemento do Produto
o Abatimento do Valor
o Restituição do Valor Pago
o Substituição
Destaque-se que acaso o comerciante esteja com a sua balança com defeito, será ele o responsável
pelo vício no produto.
(D) Responsabilidade pelo Vício do Serviço
Quando o vício for na qualidade dos serviços, o CDC estabelece que poderá o consumidor exigir de
imediato:
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I - a reexecução dos serviços sem qualquer custo para o consumidor e quando esta for cabível. Poderá ser feita,
inclusive por terceiros, desde que devidamente pagos pelo fornecedor;
II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e
danos;
III - o abatimento proporcional do preço.

3.4 – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
Os prazos estabelecidos em lei para que o consumidor exerça o seu direito de reclamar quanto ao
vício de determinado produto ou serviço estão previstos nos artigos 26 e 27 do CDC, estabelecendo
diferenciação entre vícios ocultos e aparentes e produtos duráveis e não duráveis.
Mas qual a diferença entre vício oculto e aparente?
Vício aparente x Vício oculto
Ø Vício Aparente
o De fácil constatação
o Aparece pelo uso normal
Ø Vício Oculto
o De difícil constatação
o Aparece apenas após algum tempo de uso
E qual seria o prazo para reclamação?
De acordo com o artigo 26, do CDC, em caso de vícios aparentes ou de fácil constatação, o prazo
para o consumidor reclamar caduca em:
I.
II.

30 dias em caso de fornecimento de bens e produtos não duráveis;
90 dias em caso de fornecimento de bens e produtos duráveis;

E quando se inicia a contagem do prazo?
Tratando-se de vício aparente, a contagem do prazo se inicia com a entrega efetiva do produto ou
com o término da execução dos serviços (parágrafo 1º). Contudo, tratando-se de um vício oculto o
prazo decadencial apenas terá início no momento em que ficar evidenciado o defeito. Este o teor do
parágrafo 3º, do artigo 26:
Os prazos decadenciais, portanto, são os mesmos, diferenciando-se tão somente o início da
contagem.
E se o produto tiver garantia? Como ficam os prazos decadenciais?
Antes de adentrarmos na resposta a tal questionamento, cabe-nos diferenciar a garantia legal da
garantia contratual. A garantia legal está prevista nos artigos 24 e seguintes do CDC e será de 30 dias
para serviços ou bens não duráveis e de 90 dias para serviços ou bens duráveis (artigo 26, CDC).
Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração
contratual do fornecedor.
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A garantia legal, portanto, decorre do texto normativo e não depende da assinatura de qualquer
termo. Não pode ser tal garantia, ainda, exonerada em contrato pelo fornecedor, eis que decorrente
da legislação. A garantia legal, portanto, não pode sofrer restrições nem ser limitada.
Esquematizando os prazos de garantia temos:
Já a garantia contratual, comum principalmente na venda de automóveis, é sempre complementar
à legal e deve ser contratada por escrito, mediante termo padronizado e de fácil compreensão,
conforme disposto no artigo 50 do CDC:
Art. 50. A garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito.

O STJ possui entendimento firmado no sentido de que o prazo de garantia legal apenas se iniciará
após o encerramento do prazo da garantia contratual. Neste sentido:
(...) 2. O prazo de decadência para a reclamação de vícios do produto (art. 26 do CDC) não corre durante o
período de garantia contratual, em cujo curso o veículo foi, desde o primeiro mês da compra, reiteradamente
apresentado à concessionária com defeitos. (...) (REsp 547.794/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 22/02/2011)

3.5 – OFERTA E PUBLICIDADE
As bancas gostam de tentar confundir o aluno quanto à diferença entre publicidade enganosa X
publicidade abusiva. Mas, percebam que a diferença é bastante simples. A melhor definição de
publicidade enganosa e de publicidade abusiva encontra-se nos parágrafos do artigo 37 do CDC.
Vejamos.
Ø Publicidade Enganosa é aquela inteira ou parcialmente falsa que seja capaz de induzir o
consumidor em erro a respeito de quaisquer características do produto ou serviços
(natureza, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço, etc.)
Percebam, meus amigos, que publicidade enganosa é aquela que mesmo por omissão, induz o
consumidor a erro, por ser falsa. Esta falsidade pode ser de apenas parte da oferta ou de sua
integralidade. Penso que seja algo mais ou menos assim:

Publicidade Enganosa
Ø Publicidade Abusiva é aquela que apresente qualquer tipo de discriminação, incite a
violência ou explore medo ou superstição. É ainda abusiva a publicidade que se aproveita
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da pouca experiência das crianças, desrespeita valores ambientais ou induza o consumidor
a se comportar de forma prejudicial à sua saúde ou segurança
Percebam que aqui a publicidade não apresenta nenhum elemento inverídico, mas o conteúdo da
publicidade atenta contra valores da sociedade.
Seria abusiva, por exemplo, a publicidade que possui conteúdo racista ou a que explore a capacidade
de discernimento das crianças, ou, ainda a que possua elementos que incitem ações prejudiciais à
saúde ou segurança dos consumidores.

3.6 – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
A inversão do ônus da prova no processo judicial é um direito básico do consumidor.
Trata-se de direito previsto no artigo 6º, inciso VIII, do CDC e que estabelece como instrumento
facilitador da defesa do consumidor em juízo a inversão do ônus da prova:
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo
civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras
ordinárias de experiências;

Contudo, a inversão do ônus da prova a favor do consumidor não deve ser feita cegamente. Não se
trata de um direito que deve ser aplicado em todas as hipóteses de relações consumeristas. O juiz
é que deverá, caso a caso, analisar a verossimilhança das alegações do consumidor ou a sua
hipossuficiência para reconhecer o direito à inversão do ônus da prova.
Todo consumidor é vulnerável, mas nem todo consumidor é hipossuficiente.
(Tartuce, 2016, pg. 37).

O art. 6º, VIII, do CDC, com vistas a garantir o pleno exercício do direito de defesa do consumidor,
autoriza a inversão do ônus da prova quando sua alegação for verossímil ou quando constatada sua
hipossuficiência. Assim, necessário que o juiz, analisando o caso concreto, defira a inversão do ônus
da prova ao consumidor, acaso verifique a verossimilhança de suas alegações ou a hipossuficiência
do autor.
Neste sentido:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA
PLÁSTICA REPARADORA. OBRIGAÇÃO DA OPERADORA EM CUSTEAR O PROCEDIMENTO COM MÉDICO NÃO
CREDENCIADO. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E
HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. REVOGAÇÃO DA LIMINAR EM
SEDE DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A inversão do ônus da prova não ocorre em todas as situações em que a relação jurídica é regulada
pelo Código de Defesa do Consumidor. De fato, nos termos do art. 6º, VIII, do referido instrumento
normativo, a facilitação da defesa somente ocorre nos casos em que as alegações sejam verossímeis, ou
a parte seja hipossuficiente. (...)
(AgInt nos EDcl no REsp 1478062/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe
06/02/2017)
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4 - DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Olá, aqui é Ricardo Torques.
Em Direito da Criança e do Adolescente serão poucas questões,
acreditamos em 5. Trata-se, entretanto, de matéria pequena,
comparada a outras disciplinas, com ótimo “custo-benefício”.
Nossas apostas são: doutrina da proteção integral x doutrina da
situação irregular, ato infracional procedimento de destituição do
poder familiar, justiça da infância e juventude e crimes.
Vamos lá?!

4.1 - DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL X DOUTRINA DA SITUAÇÃO IRREGULAR
A expressão “doutrina” representa, para fins do nosso estudo, um conjunto de princípios-base do
sistema jurídico da infância e juventude. Nesse contexto, verificamos mudança na base
principiológica, a impor nova forma de pensar os direitos das crianças e dos adolescentes.
da doutrina da situação irregular ® para a doutrina da proteção integral
A doutrina da proteção integral foi criada pela Constituição de 1988 - no art. 227 da CF – e expandida
com a edição do Estatuto da Criança e do Adolescente e com a internalização da Convenção
Internacional sobre o Direito das Crianças.
A doutrina da situação irregular foi oficializada pelo Código de Menores de 1979, mas,
implicitamente, esteve presente desde o Código de Menores de 1927.
Pelo paradigma da situação irregular tínhamos uma aplicação restrita do Código de Menores, apenas
às pessoas que se enquadrassem no art. 2º daquele diploma.
Ä O CÓDIGO DE MENORES APLICAVA-SE A
o menor privado de condições essenciais à sua subsistência, saúde e instrução obrigatória,
em razão da falta, ação ou omissão dos pais ou responsável;
o vítimas de maus-tratos;
o sujeitos a perigo moral por se encontrarem em ambientes ou atividades contrárias aos
bons costumes;
o autor de infração penal; e
o menores que apresentassem “desvio de conduta, em virtude de grave inadaptação
familiar ou comunitária”.

A aplicação do Código de Menores restringe-se ao “binômio carência-delinquência”, agindo na
consequência e não nas causas que levam à carência ou à delinquência.
Além disso, outra característica relevante da doutrina da situação irregular é a concentração das
atividades centralizadas na figura do “Juiz de Menores”.
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O resultado dessa sistemática levou a uma prática segregatória, com a condução de crianças e
adolescentes para internatos no caso de menores abandonados e para os institutos de detenção sob
o controle da FEBEM – Fundação Estadual do Bem-estar do Menor.
Não havia também preocupação com a manutenção de vínculos familiares. O entendimento
predominante era no sentido de que as crianças e adolescentes que necessitavam de proteção do
Código de Menores chegaram a tal ponto devido à falência da família, de forma que não se perquiria
a questão dos vínculos consanguíneos para a colocação da criança em família substituta.
Como consequência, conforme ensina a doutrina25, havia uma dificuldade muito grande no
desenvolvimento de políticas públicas na doutrina da situação irregular:
Não era uma doutrina garantista, até porque não enunciava direitos, mas apenas predefinia situações e
determinava uma atuação de resultados. Agia-se apenas na consequência e não na causa do problema,
“apagando-se incêndios”. Era um Direito do Menor, ou seja, que agia sobre ele, como objeto de proteção e não
como sujeito de direitos. Daí a grande dificuldade de, por exemplo, exigir do Poder Público construção de escolas,
atendimento pré-natal, transporte escolar, direitos fundamentais que, por não encontrarem previsão no código
menorista, não eram, em princípio, passíveis de tutela jurídica.

Na Constituição de 1988 há um rompimento de paradigma, pois as crianças e os adolescentes
passam a ser titulares de direitos fundamentais, tal como prenuncia a Convenção dos Direitos da
Criança, da ONU.
Prevê o caput do art. 227, da CF:
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação
dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

Note que a CF trata de enunciar um rol de direitos e garantias fundamentais, posteriormente
explicitados no ECA. Esses direitos, contudo, não são assegurados segundo a regrativa geral que
temos no art. 5º, da CF.
Esses direitos previstos no caput do art. 227 devem ser assegurados: a) com absoluta prioridade; e
b) em consideração do fato de que as crianças são pessoas em desenvolvimento. Justifica-se, assim,
a normativa específica na parte final da CF.
Em sintonia, o ECA fixa uma série de políticas públicas a serem desenvolvidas por todos os entes
federativos, mas principalmente pelo município, que está mais próximo da realidade de cada
comunidade, em respeito ao princípio da municipalização que impera no ECA.
Retira-se o conjunto anterior de atribuições do Juiz da Infância e da Juventude, que mantém,
naturalmente, a competência judicante. Destaca-se a atuação do Ministério Público.

25

MACIEL, Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade (coord.). Curso de Direito da Criança e do Adolescente: aspectos
teóricos e práticos. 6º edição, rev. e atual., São Paulo: Editora Saraiva: 2010, versão digital.
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Para fins de prova, devemos memorizar esse quadro comparativo, de autoria de Leoberto Narciso
Brancher26:
ASPECTO

CÓDIGO DE MENORES

ECA

Doutrinário

Situação Irregular

Proteção Integral

Caráter

Filantrópico

Política Pública

Fundamento

Assistencialista

Direito Subjetivo

Centralidade Local

Judiciário

Município

Competência Executória

União/Estados

Município

Decisório

Centralizador

Participativo

Institucional

Estatal

Cogestão Sociedade Civil

Organização

Piramidal e Hierárquica

Rede

Gestão

Monocrática

Democrática

Para além do aspecto doutrinário, sobre o qual já falamos exaustivamente acima. Importante tecer
algumas considerações finais.
Ä Pelo caráter, tem-se que a proteção à criança e ao adolescente no Código de Menores era
encarado como caridade, prestada pelo Estado e pela sociedade. No ECA, asseguramos os direitos
das crianças e dos adolescentes como política pública, como dever de o Estado exercer atividades
prestacionais.
Ä Pelo fundamento, temos um incremento em relação ao tratamento conferido às crianças e
adolescente. De um caráter tão somente assistencial, no qual os menores se apresentam como
objeto de tutela jurídica, temos no ECA a consideração de eles são sujeitos de direitos. Isso não
elide o tratamento assistencial que a própria Constituição determina em relação às crianças e aos
adolescentes. Contudo, a proteção se apresenta à luz do ECA de forma mais ampla, integral.
Ä Pela questão da centralidade e da competência, há uma mudança importante, pautada pelo
princípio da municipalização. Retira-se do Poder Judiciário e da União e dos Estados o papel de
destaque, que é transferido aos municípios. A administração municipal, porque mais próxima da
realidade da comunidade, tem melhores condições para assumir de forma efetiva esse papel de
centralidade e, em razão disso, agrega um volume significativo de competência.
Ä No que diz respeito à tomada de decisões em matéria de infância e juventude, o ECA, em
substituição a uma política centralizadora, adota um sistema democrático e participativo, que traz
toda a comunidade e organizações à mesa de discussão para fixação de políticas públicas e
implemento das ações. É justamente em razão disso que, em termos institucionais, ao invés de um
modelo estatal, temos um modelo de cogestão pela sociedade civil. Decorrência da mesma linha

26

BRANCHER, Leoberto Narciso. Organização e gestão do sistema de garantias de direitos da infância e da juventude.
Encontros pela justiça na educação. Brasília: Fundescola/MEC, 2000, p. 126.
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de pensamento, caracteriza-se o ECA, em relação ao Código de Menores, por estar organizado em
forma de rede, ao contrário da organização piramidal e hierárquica do modelo anterior.

4.2 - ATOS INFRACIONAIS
Em relação aos atos infracionais, precisamos conhecer as características principais das medidas
socioeducativas, com destaque para as medidas que impõe privação de liberdade (semiliberdade e
internação).
(A) As medidas socioeducativas têm por finalidade ressocializar e responsabilizar o adolescente pela
prática de ato análogo ao de ato infracional. Lembre-se, criança pratica ato infracional, mas a ela
somente será aplicada medida de proteção. Ao passo que ao adolescente autor de ato infracional
aplica-se medida socioeducativa e, eventualmente, medida de proteção.
(B) O adolescente em privação de liberdade goza dos seguintes direitos:
Ä excepcionalidade em razão de flagrante ou ordem judiciária;
Ä identificação e informação sobre direitos (analogia ao art. 5º, LXIII e LXIV, da CF)
Ä não liberado, há comunicação imediata de familiar ou pessoa indicada;
Ä depende de decisão judicial fundamentada e, no caso de internação provisória, somente
será possível diante de indícios de autoria e materialidade, por até 45 dias improrrogáveis.
Ä pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, mediante citação;
Ä igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas e
produzir todas as provas necessárias à sua defesa;
Ä defesa técnica por advogado e, se for ocaso, assistência judiciária gratuita e integral;
Ä direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente;
Ä direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável em qualquer fase do
procedimento.
Ä impossibilidade de ser conduzido em compartimento fechado de veículo policial (art. 178,
do ECA); e
Ä vedação de cumprimento da internação em estabelecimento prisional (art. 185, do ECA).
(C) As medidas socioeducativas de semiliberdade e de internação se caracterizam por:
SEMILIBERDADE

INTERNAÇÃO

q acompanhamento mais próximo
q DIA: executará atividades normais na
comunidade, como o estudo e trabalho
q NOITE: deve se recolher à unidade de
internação.

q Consonância com normas internacionais (regras de Beijing e
Regras Mínimas da ONU para Jovens Privados de Liberdade) –
em razão:
§ Última instância
§ Caráter excepcional

q ATIVIDADES EXTERNAS:

§

Mínima duração possível
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§ Pressuposto da medida.
§ Independe de autorização judicial.
q PRAZO: máximo 3 anos
q REAVALIAÇÃO: a cada seis meses

q Restrição total de liberdade
q ATIVIDADES EXTERNAS:
§ É possível, a critério dos educadores
§ Admite-se restrição (juiz)
q PRAZO:
§ prazo in/determinado
§ máximo 3 anos
q REAVALIAÇÃO: a cada seis meses (pautado no livre
consentimento motivado)
q HIPÓTESES QUE JUSTIFICAM A INTERNAÇÃO
§ pelo máximo de 3 anos
§ ato infracional praticado com grave ameaça ou violência
à pessoa (roubo, latrocínio, homicídio)
§ reiteração no cometimento de infrações graves
§ pelo máximo de 3 meses (internação-sanção)
§ descumprimento reiterado e injustificável de medida
anteriormente aplicada.

4.3 - PROCEDIMENTO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR
O processo de perda ou suspensão do poder familiar poderá ser instaurado pelo Ministério Público
ou pela parte interessada. O ECA estabelece os requisitos da petição inicial de perda ou suspensão
do poder familiar:
• a autoridade judiciária a que for dirigida;
• o nome, o estado civil, a profissão e a residência do requerente e do requerido, dispensada a
qualificação em se tratando de pedido formulado por representante do Ministério Público;
• a exposição sumária do fato e o pedido;
• as provas que serão produzidas, oferecendo, desde logo, o rol de testemunhas e documentos.
Há possibilidade de antecipação de concessão de medida liminar nesses processos, com o intuito de
afastar a criança do convívio familiar, quando houver motivo grave e fundados indícios de que a
criança se encontra em risco.
Art. 157. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar a
suspensão do poder familiar, liminar ou incidentalmente, até o julgamento definitivo da causa, ficando a
criança ou adolescente confiado a pessoa idônea, mediante termo de responsabilidade.

Com a Lei 13.509/2017, tivemos o acréscimo de dois parágrafos ao art. 157.
O primeiro deles traz uma regra que tem por finalidade agilizar o procedimento judicial no caso de
acolhimento liminar. Agora, apresentada a petição inicial com o requerimento provisório, o juiz irá
decidir a medida liminar e, em ato contínuo, determinará a realização do estudo social.
O segundo dispositivo envolve a obrigatoriedade de participação da FUNAI quando os pais forem
oriundos de comunidades indígenas.
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Veja ambos os dispositivos:
§ 1º Recebida a petição inicial, a autoridade judiciária determinará, concomitantemente ao despacho de citação
e independentemente de requerimento do interessado, a realização de estudo social ou perícia por equipe
interprofissional ou multidisciplinar para comprovar a presença de uma das causas de suspensão ou destituição
do poder familiar, ressalvado o disposto no § 10 do art. 101 desta Lei, e observada a Lei no 13.431, de 4 de abril
de 2017. (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017)
§ 2º Em sendo os pais oriundos de comunidades indígenas, é ainda obrigatória a intervenção, junto à equipe
interprofissional ou multidisciplinar referida no § 1o deste artigo, de representantes do órgão federal responsável
pela política indigenista, observado o disposto no § 6o do art. 28 desta Lei.
(Incluído pela Lei nº 13.509,
de 2017)

Recebida a inicial e decidido o pedido incidental de suspensão, se for o caso, será determinada a
citação do réu para oferecer resposta no prazo de 10 dias, com a indicação de provas.
A citação do réu deve ser pessoal, inclusive se estiver privado de liberdade. A citação somente não
será pessoal se não encontrado, hipótese em que a citação poderá ser ficta (com hora certa ou por
edital).
Art. 158. O requerido será citado para, no PRAZO DE DEZ DIAS, oferecer resposta escrita, indicando as provas a
serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos.
§ 1o A citação será pessoal, SALVO se esgotados todos os meios para sua realização.
§ 2o O requerido privado de liberdade deverá ser citado pessoalmente.

Assim...
Ä CITAÇÃO
o para resposta escrita no prazo de 10 dias
o será, em regra, pessoal
o quando privado de liberdade serão citados pessoalmente
o Além dessas regras, temos, agora, o §3º:
§ 3º Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência
sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, informar qualquer pessoa da família ou, em sua falta,
qualquer vizinho do dia útil em que voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar, nos termos do
art. 252 e seguintes da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Incluído pela Lei nº
13.509, de 2017)

Esse dispositivo prevê a possibilidade de citação por hora certa no procedimento de perda e
suspensão do poder familiar. Aplicamos exatamente a mesma regra que temos no Processo Civil.
Caso, o oficial compareça, por duas vezes, ao endereço dos réus a serem citados, havendo suspeita
de que estão se ocultando para receber a citação, ele irá informar pessoa da família ou vizinho que
retornará em dia e horário marcados para a citação. Neste dia certo, caso não recebam o oficial, os
réus serão considerados citados por hora certa.
O art. 159, §4º, por sua vez, prevê a possibilidade de citação por edital, com prazo de 10 dias, na
hipótese de os genitores estarem em local incerto e não sabido.
Complementando o esquema acima, temos:
Ä CITAÇÃO
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o para resposta escrita no prazo de 10 dias
o será, em regra, pessoal, mas admite-se:
§ citação por hora certa; e
§ citação por edital (10 dias).
o quando privado de liberdade serão citados pessoalmente
Sigamos!
Caso o réu não tenha possibilidade de constituir advogado nos autos poderá requerer junto ao
cartório a nomeação de defensor dativo para apresentação de resposta. Nesse caso, o prazo para
reposta será renovado, a contar da intimação do defensor.
Caso não haja contestação, o Juiz dará vista dos autos ao membro do MP, com prazo de cinco dias e
sentenciará no prazo de cinco dias, hipóteses em que será observado o art. 161:
Art. 160. Sendo necessário, a autoridade judiciária requisitará de qualquer repartição ou órgão público a
apresentação de documento que interesse à causa, de ofício ou a requerimento das partes ou do Ministério
Público.
Art. 161. Se NÃO for contestado o pedido e tiver sido concluído o estudo social ou a perícia realizada por
equipe interprofissional ou multidisciplinar, a autoridade judiciária dará vista dos autos ao Ministério Público,
POR 5 (CINCO) DIAS, salvo quando este for o requerente, e decidirá em igual prazo. (Redação dada pela Lei nº
13.509, de 2017)

No caso de não haver contestação pelos réus e já havendo juntado aos autos o estudo social, o
processo será encaminhado ao Ministério Público para que, em 5 dias, manifeste-se. Em igual prazo
o magistrado decidirá.
§ 1º A autoridade judiciária, de ofício ou a requerimento das partes ou do Ministério Público, determinará a
oitiva de testemunhas que comprovem a presença de uma das causas de suspensão ou destituição do poder
familiar previstas nos arts. 1.637 e 1.638 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), ou no art. 24
desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017)
§ 2o Revogado.
§ 3o Se o pedido importar em modificação de guarda, será obrigatória, desde que possível e razoável, a oitiva
da criança ou adolescente, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as
implicações da medida.
§ 4º É OBRIGATÓRIA a oitiva dos pais sempre que eles forem identificados e estiverem em local conhecido,
ressalvados os casos de não comparecimento perante a Justiça quando devidamente citados.
(Redação
dada pela Lei nº 13.509, de 2017)
§ 5o Se o pai ou a mãe estiverem privados de liberdade, a autoridade judicial requisitará sua apresentação para
a oitiva.

Dos §§ acima você não pode esquecer algumas regrinhas importantes:
Ä O Juiz da Infância e Juventude determinará a realização de relatório multidisciplinar pelo SAI.
Ä O Juiz da Infância designará audiência para oitiva de testemunhas e dos pais, que é obrigatório, ainda que
presos (quando haverá requisição).
Ä Quando for necessária a modificação da guarda, se possível, crianças e adolescentes serão ouvidos.
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Agora, quando houver contestação, devemos observar o art. 162 do ECA. Caso haja contestação, dáse vista ao Ministério Público e, na sequência, há designação da audiência de instrução e julgamento.
Art. 162. Apresentada a resposta, a autoridade judiciária dará vista dos autos ao Ministério Público, POR CINCO
DIAS, SALVO quando este for o requerente, designando, desde logo, audiência de instrução e julgamento.
§ 1º Revogado.
§ 2º Na audiência, presentes as partes e o Ministério Público, serão ouvidas as testemunhas, colhendo-se
oralmente o parecer técnico, SALVO quando apresentado por escrito, manifestando-se sucessivamente o
requerente, o requerido e o Ministério Público, pelo tempo de 20 (vinte) minutos cada um, prorrogável por mais
10 (dez) minutos.
(Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017)
§ 3º A decisão será proferida na audiência, podendo a autoridade judiciária, excepcionalmente, designar data
para sua leitura no prazo máximo de 5 (cinco) dias.
(Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017)
§ 4º Quando o procedimento de destituição de poder familiar for iniciado pelo Ministério Público, não haverá
necessidade de nomeação de curador especial em favor da criança ou adolescente.
(Incluído pela Lei nº
13.509, de 2017)
Art. 163. O prazo máximo para conclusão do procedimento será de 120 (CENTO E VINTE) DIAS, e caberá ao juiz,
no caso de notória inviabilidade de manutenção do poder familiar, dirigir esforços para preparar a criança ou o
adolescente com vistas à colocação em família substituta.
(Redação dada pela Lei nº 13.509, de 2017)
Parágrafo único. A sentença que decretar a perda ou a suspensão do poder familiar será averbada à margem
do registro de nascimento da criança ou do adolescente.

Ordem dos atos na instrução:
1. oitiva das testemunhas
2. parecer técnico oral (exceto quando apresentado por escrito)
3. manifestação do requerente - 20m
4. manifestação do requerido - 20m
5. manifestação do Ministério Público (se não for parte) - 20m
6. sentença
Prevê o ECA que a sentença deve ser proferida em audiência, mas excepcionalmente poderá o Juiz
decidir no prazo máximo de cinco dias.
Por fim, registre-se que todo o procedimento deverá tramitar EM NO MÁXIMO 120 DIAS, conforme
determina o ECA.
Além disso, caso seja decretada a perda ou a suspensão do poder familiar tal ato será averbo à
margem do registro de nascimento da criança ou do adolescente.
Para facilitar a absorção da matéria, vejamos uma linha do tempo:
1. TRÂMITE DA AÇÃO DE SUSPENSÃO OU DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR
2. ajuizamento (MP ou interessado)
3. citação (é pessooal, exceto se não encontrado)
4. resposta no prazo de 10 dias (deve trazer provas)
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5. sem resposta (na ação intentada pelo MP), o Juiz dá vistas no prazo de 5 dias ao MP e, em
igual prazo, sentencia.
6. com contestação, instaura-se a fase de instrução.
7. realização de estudo social
8. instrução
9. manifestação das partes e do MP no prazo de 20 minutos
10. sentença na audiência ou em cinco minutos

4.4 - JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
Nossa aposta, neste aspecto, envolvem os dispositivos do ECA que tratam da atuação judicial em
matéria de infância, que consta do art. 145 e seguintes do ECA.
No art. 147 do ECA temos as regras de competência do Juiz da Infância e Juventude. Em síntese, a
competência territorial será fixada em razão:
§ do domicílio dos pais ou responsável;
§ do lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável;
§ nos casos de ato infracional, será competente a autoridade do lugar da ação ou omissão,
observadas as regras de conexão, continência e prevenção;
Veja:
Art. 147. A competência será determinada:
I - pelo domicílio dos pais ou responsável;
II - pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável.
§ 1º. Nos casos de ato infracional, será competente a autoridade do lugar da ação ou omissão, observadas as
regras de conexão, continência e prevenção.
§ 2º A execução das medidas poderá ser delegada à autoridade competente da residência dos pais ou
responsável, ou do local onde sediar-se a entidade que abrigar a criança ou adolescente.
§ 3º Em caso de infração cometida através de transmissão simultânea de rádio ou televisão, que atinja mais
de uma comarca, será competente, para aplicação da penalidade, a autoridade judiciária do local da sede
estadual da emissora ou rede, tendo a sentença eficácia para todas as transmissoras ou retransmissoras do
respectivo estado.

Temos, ainda, duas outras regras específicas relativas à competência que devemos ficar atentos:
execução de medidas e transmissão simultânea de rádio ou TV que atinja duas ou mais comarcas.
EXECUÇÃO DE MEDIDA

Competência da residência dos pais/responsável ou do local onde
estiver acolhida a criança.

TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA DE RÁDIO OU TV QUE
ATINGIR MAIS DE UMA COMARCA

Competência da sede estadual da emissora ou rede, abrangendo
todas as transmissoras e retransmissoras do Estado.
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As regras acima, referem-se à competência territorial.
E quais as matérias são de competência do Juiz da Infância e Juventude?
O ECA traz um extenso rol de competências, cuja memorização é fundamental. Veja:
Ä representações promovidas pelo Ministério Público, para apuração de ato infracional atribuído a
adolescente;
Ä concessão de remissão, como forma de suspensão ou extinção do processo;
Ä pedidos de adoção e seus incidentes;
Ä ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao
adolescente
Ä ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, aplicando as medidas
cabíveis;
Ä penalidades administrativas nos casos de infrações contra norma de proteção à criança ou
adolescente;
Ä conhecer de casos encaminhados pelo Conselho Tutelar, aplicando as medidas cabíveis.
É o que consta nos incs. do art. 148 do ECA:
Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:
I - conhecer de representações promovidas pelo Ministério Público, para apuração de ato infracional atribuído
a adolescente, aplicando as medidas cabíveis;
II - conceder a remissão, como forma de suspensão ou extinção do processo;
III - conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes;
IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao
adolescente, observado o disposto no art. 209;
V - conhecer de ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, aplicando as
medidas cabíveis;
VI - aplicar penalidades administrativas nos casos de infrações contra norma de proteção à criança
ou adolescente;
VII - conhecer de casos encaminhados pelo Conselho Tutelar, aplicando as medidas cabíveis.

Logo...
Ä COMPETÊNCIA MATERIAL

o atos infracionais
o remissão (com suspensão ou exclusão do processo)
o adoção
o ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e
ao adolescente
o apuração de irregularidade em entidade de atendimento
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o penalidades administrativas nos casos de infrações contra norma de proteção
o análise dos procedimentos afetos ao Conselho Tutelar
Essas são as principais hipóteses de competência do Juiz da Infância e Juventude. Contudo, caso a
criança esteja exposta a situação de risco, também será da competência do Juiz da Infância e
Juventude as seguintes matérias:
Ä pedidos de guarda e tutela;
Ä ações de destituição do poder familiar, perda ou modificação da tutela ou guarda;
Ä suprimento da capacidade ou o consentimento para o casamento;
Ä pedidos baseados em discordância paterna ou materna, em relação ao exercício do poder
familiar;
Ä emancipação, nos termos da lei civil, quando faltarem os pais;
Ä designação de curador especial em casos de apresentação de queixa ou representação, ou de
outros procedimentos judiciais ou extrajudiciais em que haja interesses de criança ou adolescente;
Ä ações de alimentos;
Ä cancelamento, a retificação e o suprimento dos registros de nascimento e óbito.
Veja:
Parágrafo único. QUANDO SE TRATAR DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE NAS HIPÓTESES DO ART. 98, é também
competente a Justiça da Infância e da Juventude para o fim de:
a) conhecer de pedidos de guarda e tutela;
b) conhecer de ações de destituição do poder familiar, perda ou modificação da tutela ou guarda;
c) suprir a capacidade ou o consentimento para o casamento;
d) conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou materna, em relação ao exercício do poder
familiar;
e) conceder a emancipação, nos termos da lei civil, quando faltarem os pais;
f) designar curador especial em casos de apresentação de queixa ou representação, ou de outros procedimentos
judiciais ou extrajudiciais em que haja interesses de criança ou adolescente;
g) conhecer de ações de alimentos;
h) determinar o cancelamento, a retificação e o suprimento dos registros de nascimento e óbito.

Essas hipóteses, em regra, tramitam perante o Juízo Cível. Contudo, caso verificada hipótese de risco
à criança por ação ou omissão do Estado, sociedade ou dos pais e, até mesmo, em razão da conduta
da criança a competência desloca-se para o Juiz da Infância e Juventude.
No art. 149 do ECA, temos um rol de atribuições do Juiz da Infância e Juventude no que diz respeito
à concessão de alvarás, por meio de portarias ou autorizações.
Art. 149. Compete à autoridade judiciária disciplinar, através de portaria, ou autorizar, mediante alvará:
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I - a entrada e permanência de criança ou adolescente, desacompanhado dos pais ou responsável, em:
a) estádio, ginásio e campo desportivo;
b) bailes ou promoções dançantes;
c) boate ou congêneres;
d) casa que explore comercialmente diversões eletrônicas;
e) estúdios cinematográficos, de teatro, rádio e televisão.
II - a participação de criança e adolescente em:
a) espetáculos públicos e seus ensaios;
b) certames de beleza.

O ECA arrola uma série de autorizações judicias que envolvem crianças e adolescente. Para fins do
exame é importante que conheçamos essas hipóteses.
Ä É DA COMPETÊNCIA DO JUIZ DA INFÂNCIA E JUVENTUDE EXPEDIR ALVARÁ PARA

o A entrada e permanência de criança ou adolescente, desacompanhado dos pais ou
responsável, em estádio, ginásio e campo desportivo; bailes ou promoções dançantes;
boate ou congêneres; casa que explore comercialmente diversões eletrônicas;
estúdios cinematográficos, de teatro, rádio e televisão.
o A participação de criança e adolescente em: espetáculos públicos e seus ensaios;
certames de beleza.
Para concessão do alvará, o Juiz deve levar em consideração os princípios afetos à infância e
juventude, as peculiaridades locais, a existência de instalações adequadas, o tipo de frequência
habitual ao local; a adequação do ambiente a eventual participação ou frequência de crianças e
adolescentes e a natureza do espetáculo.
É o que consta dos §§ 1º e 2º do art. 149 do ECA:
§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, a autoridade judiciária levará em conta, dentre outros fatores:
a) os princípios desta Lei;
b) as peculiaridades locais;
c) a existência de instalações adequadas;
d) o tipo de freqüência habitual ao local;
e) a adequação do ambiente a eventual participação ou freqüência de crianças e adolescentes;
f) a natureza do espetáculo.
§ 2º As medidas adotadas na conformidade deste artigo deverão ser fundamentadas, caso a caso, vedadas as
determinações de caráter geral.

107
256

APOSTAS PARA O TJ-MT
EQUIPE DE PROFESSORES ESTRATÉGIA CARREIRAS JURÍDICAS

4.5 - CRIMES
Nossa quinta aposta são os crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando
cobrado, o examinador, basicamente, cobra o conhecimento do tipo penal. Logo, fica uma tabela
completa para que você faça uma leitura dos principais tipos penais do ECA:
TIPO PENAL

PENA

Deixar o encarregado de serviço ou o dirigente de Ä na modalidade DOLSOSA: DETENÇÃO 6 meses a 2
estabelecimento de atenção à saúde de gestante de anos.
manter registro das atividades desenvolvidas, bem como
Ä na modalidade culposa: DETENÇÃO DE 2 a 6 meses.
de fornecer à parturiente ou a seu responsável, por
ocasião da alta médica, declaração de nascimento, onde
constem as intercorrências do parto e do
desenvolvimento do neonato.
Deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de Ä na modalidade DOLSOSA: DETENÇÃO 6 meses a 2
estabelecimento de atenção à saúde de gestante de anos.
identificar corretamente o neonato e a parturiente, por
Ä na modalidade culposa: DETENÇÃO DE 2 a 6 meses.
ocasião do parto, bem como deixar de proceder aos
exames prescritos.
Privar a criança ou o adolescente de sua liberdade, Ä DETENÇÃO de 6 meses a 2 anos.
procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de
ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade
judiciária competente.
* inclui apreensão ilegal.
Deixar a autoridade policial responsável pela apreensão Ä DETENÇÃO de 6 meses a 2 anos.
de criança ou adolescente de fazer imediata comunicação
à autoridade judiciária competente e à família do
apreendido ou à pessoa por ele indicada.
Deixar a autoridade competente, sem justa causa, de Ä DETENÇÃO de 6 meses a 2 anos.
ordenar a imediata liberação de criança ou adolescente,
tão logo tenha conhecimento da ilegalidade da
apreensão.
Prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a Ä RECLUSÃO de 1 a 4 anos e multa.
terceiro, mediante paga ou recompensa.
Promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao Ä RECLUSÃO de 4 a 6 anos e multa.
envio de criança ou adolescente para o exterior com
Ä RECLUSÃO de 6 a 8 anos (além da pena
inobservância das formalidades legais ou com o fito de
correspondente à violência), caso haja violência, grave
obter lucro.
ameaça ou fraude)
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Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou Ä RECLUSÃO de 4 a 8 anos e multa.
registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou
Ä CAUSA DE AUMENTO DE PENA (1/3):
pornográfica, envolvendo criança ou adolescente.
Ø no exercício de cargo ou função pública ou a
* inclui quem agencia, facilita, recruta, coage, ou de
pretexto de exercê-la;
qualquer modo intermedeia a participação de criança ou
Ø prevalecendo-se de relações domésticas, de
adolescente nas cenas referidas no caput deste artigo, ou
coabitação ou de hospitalidade; ou
ainda quem com esses contracena.
Ø prevalecendo-se de relações de parentesco
consangüíneo ou afim até o 3º grau, ou por
adoção, de tutor, curador, preceptor,
empregador da vítima ou de quem, a qualquer
outro título, tenha autoridade sobre ela, ou com
seu consentimento.
Vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro Ä RECLUSÃO de 4 a 8 anos e multa.
registro que contenha cena de sexo explícito ou
pornográfica envolvendo criança ou adolescente.
Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, Ä RECLUSÃO de 3 a 6 anos e multa.
publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio
de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo
ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou
pornográfica envolvendo criança ou adolescente.
* inclui quem assegurar meios e serviços para o
armazenamento de fotografias, cenas ou imagens, se
após notificado deixar de desabilitar o acesso.
* inclui quem assegurar o acesso por rede de
computadores às fotografias, cenas ou imagens, se após
notificado deixar de desabilitar o acesso.
Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, Ä RECLUSÃO de 1 a 4 anos e multa.
fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha
Ä CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (de 1/3 a 2/3):
cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança
Ø se de pequena quantidade o material
ou adolescente.
* Não há crime se a posse ou o armazenamento tem a
finalidade de comunicar às autoridades competentes a
ocorrência do ilícito quando comunicado por agente
público (no exercício das funções), membro de entidade
representante legal e funcionários responsáveis de
provedor de acesso ou serviço prestado por meio de rede
de computadores.
Simular a participação de criança ou adolescente em cena Ä RECLUSÃO de 1 a 3 anos e multa.
de sexo explícito ou pornográfica por meio de
adulteração, montagem ou modificação de fotografia,
vídeo ou qualquer outra forma de representação visual.
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Aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer Ä RECLUSÃO de 1 a 3 anos e multa.
meio de comunicação, criança, com o fim de com ela
praticar ato libidinoso.
* inclui quem facilitar ou induzir o acesso à criança de
material contendo cena de sexo explícito ou pornográfica
com o fim de com ela praticar ato libidinoso e quem
praticar a conduta com o fim de induzir criança a se exibir
de forma pornográfica ou sexualmente explícita.
Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que Ä RECLUSÃO de 2 a 4 anos e multa, se o fato não
gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou a constituir crime mais grave.
adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros
produtos cujos componentes possam causar dependência
física ou psíquica.
Submeter criança ou adolescente à prostituição ou à Ä RECLUSÃO de 4 a 10 anos e multa, além da perda de
exploração sexual.
bens e valores utilizados na prática criminosa em favor
do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente da
* Inclui o proprietário, o gerente ou o responsável pelo
unidade da Federação (Estado ou Distrito Federal) em
local em que se verifique a submissão de criança ou
que foi cometido o crime, ressalvado o direito de
adolescente.
terceiro de boa-fé.
** constitui efeito obrigatório da condenação a cassação
da licença de localização e de funcionamento do
estabelecimento.
Corromper ou facilitar a corrupção de menor anos, com Ä RECLUSÃO de 1 a 4 anos.
ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la.
Ä CAUSA DE AUMENTO DE PENA (1/3):
* Inclui quem utilizar meios eletrônicos e salas de bateØ se envolver crime hediondo.
papo da internet.

5 - DIREITO PENAL
Saudações, pessoal,
Espero trazer temas com grande potencial de cobrança na prova da magistratura do Estado do Mato
Grosso. Desejo muito que este material seja uma diferencia para sua aprovação.
Abraço,
Prof. Michael Procopio

5.1 - LEI PENAL NO TEMPO E NO ESPAÇO
Lei Penal no Tempo
m TEMPO DO CRIME: O Código Penal adotou a teoria da atividade, considerando o crime praticado
ao tempo da ação ou da omissão.
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Ä Importância: São duas as principais aplicações práticas do tempo do crime no Direito
Penal: o princípio da coincidência, que determina que os elementos do crime devem estar
todos presentes à época da prática da infração penal; e a definição da lei vigente à época em
que ele é praticado.
m IRRETROATIVIDADE DAS LEIS PENAIS: Vige no Direito Penal o princípio da irretroatividade das leis
penais, salvo para se beneficiar o réu.
Ä Abolitio Criminis: a lei que deixa de prever determinada conduta como infração penal
possui efeitos imediatos sobre os réus que estão sendo processados e aqueles já condenados,
inclusive com trânsito em julgado.
Ä Novatio legis in mellius: qualquer lei nova que beneficie o agente deve lhe ser aplicada,
mesmo que já condenado definitivamente.
Leis de vigência temporária
m LEI EXCEPCIONAL: é aquela produzida para durar durante determinada situação,
determinado evento anormal, transitório.
m LEI TEMPORÁRIA EM SENTIDO ESTRITO: é aquela produzida para durar por um
determinado período de tempo, previsto em si mesma.
Lei Penal no Espaço
m LUGAR DO CRIME: o Código Penal adotou a teoria da ubiquidade para se definir o lugar do crime.
Assim, considera-se praticado o crime tanto no lugar da conduta (ação ou omissão) quanto no lugar
do resultado.
Ä Importância: A teoria da ubiquidade para definição do lugar do crime se aplica aos crimes
à distância, também chamados de crimes de espaço máximos. São as infrações penais cujo
iter criminis (caminho do crime, com suas fases de cogitação, preparação, execução,
consumação e, ao final, pode haver o exaurimento) abrange mais de um país.
m TERRITORIALIDADE: é a regra sobre a aplicação da lei brasileira no espaço, ou seja, a lei nacional
é aplicável ao território nacional.
Ä Territorialidade absoluta: somente a lei brasileira pode ser adotada no território brasileiro.
Ä Territorialidade temperada: aplica-se aos crimes cometidos no território brasileiro a lei
brasileira, mas há aplicação excepcional da lei estrangeira em casos previstos em Tratados
Internacionais. É a adotada no Brasil.
m EXTRATERRITORIALIDADE: consiste na aplicação excepcional da lei brasileira a crimes cometidos
exclusivamente no estrangeiro.
Ä Incondicionada: a aplicação da lei brasileira não depende do preenchimento de nenhuma
condição. As hipóteses estão previstas no artigo 7º, inciso I, do CP.
Ä Condicionada: a aplicação da lei brasileira depende de requisitos. Há as hipóteses do artigo
7º, inciso II, do CP, além dos casos arrolados no § 3º do artigo, 7º, também do CP, estes
últimos chamados por parte da doutrina de extraterritorialidade hipercondicionada.
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m PRINCÍPIOS SOBRE EXTRATERRITORIALIDADE: O território nacional é composto do território físico
e do território jurídico.
Ä Princípio da nacionalidade ou personalidade ativa busca a punição do crime em razão do
sujeito ativo do crime.
Ä Princípio da nacionalidade ou personalidade passiva: almeja punir o crime em
consideração àquele que foi a sua vítima.
Ä Princípio real, da defesa ou da proteção determina a punição do crime cometido no
exterior pela lei nacional em virtude do bem jurídico atingido, do interesse nacional.
Ä Princípio da justiça universal ou cosmopolita: busca a punição do crime em virtude da
necessidade de cooperação entre os Estados, no plano das relações internacionais, para se
evitar a impunidade.
Ä Súmula 611 do STF: competência para aplicação da novatio legis in mellius após o trânsito em
julgado.
Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao Juízo das execuções a aplicação de lei mais
benigna.

Ä Súmula 711 do STF: lei penal no tempo e os crimes permanentes e continuados.
A Lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à
cessação da continuidade ou da permanência.

Ä art. 3º, do CP: tempo do crime e as leis de vigência temporária.
Art. 3º - A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as
circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência.

Ä art. 5º, XL, da CF: irretroatividade da lei penal (regra), com exceção da lei penal mais benigna (lex
mitior).
XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

Ä art. 6º, do CP: lugar do crime.
Art. 6º - Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem
como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado.

Ä art. 5º, do CP: territorialidade.
Art. 5º - Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime
cometido no território nacional.
§ 1º - Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves
brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro onde quer que se encontrem, bem como as
aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente,
no espaço aéreo correspondente ou em alto-mar.
§ 2º - É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações
estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço
aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil.

Ä art. 7º, do CP: extraterritorialidade.
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Art. 7º - Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro:
I - os crimes:
a) contra a vida ou a liberdade do Presidente da República;
b) 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;
c) contra a administração pública, por quem está a seu serviço;
d) de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil;
II - os crimes:
a) que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir;
b) praticados por brasileiro;
c) praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em
território estrangeiro e aí não sejam julgados.
§ 1º Nos casos do inciso I, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no
estrangeiro. § 2º - Nos casos do inciso II, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes
condições:
a) entrar o agente no território nacional;
b) ser o fato punível também no país em que foi praticado;
c) estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição;
d) não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena;
e) não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade, segundo
a lei mais favorável.
§ 3º - A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se,
reunidas as condições previstas no parágrafo anterior:
a) não foi pedida ou foi negada a extradição;
b) houve requisição do Ministro da Justiça.

Ä HC 731.168/STF: norma penal em branco e lei penal no tempo.
"Habeas corpus". - Em princípio, o artigo 3. do Código Penal se aplica a norma penal em branco, na hipótese de
o ato normativo que a integra ser revogado ou substituído por outro mais benéfico ao infrator, não se dando,
portanto, a retroatividade. - Essa aplicação só não se faz quando a norma, que complementa o preceito penal
em branco, importa real modificação da figura abstrata nele prevista ou se assenta em motivo permanente,
insusceptível de modificar-se por circunstancias temporárias ou excepcionais, como sucede quando do elenco
de doenças contagiosas se retira uma por se haver demonstrado que não tem ela tal característica. "Habeas
corpus" indeferido.

5.2 - CONFLITO APARENTE DE NORMAS
Conflito aparente de normas
Ä Conceito: conflito aparente de normas é a suposta incidência de mais de uma norma em um
mesmo fato, mas que será aplicada apenas uma norma. Os requisitos são:
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o
o
o
o

Pluralidade de normas
Unidade de fato
Aparente aplicação das normas
Aplicação de fato de apenas uma

São 4 os princípios utilizados para a solução desse aparente conflito: princípio da subsidiariedade,
princípio da alternatividade, princípio da consunção e princípio da especialidade.
Ä Princípio da subsidiariedade: a norma primária prevalecerá em relação a norma subsidiária,
que é menos grave. A norma subsidiária será aplicada quando, no caso concreto, a conduta
não se amoldar ao que preconiza a norma primária.
A subsidiariedade se subdivide em expressa ou explícita e tácita ou implícita: expressa ou explícita:
quando a norma em seu corpo de texto menciona seu caráter de subsidiariedade. Por exemplo, com
a expressão “se o fato não constitui crime mais grave”.
Tácita ou implícita: a norma não traz em seu texto a aplicação subsidiária, devendo partir de uma
análise de caso concreto.
Ä Princípio da alternatividade: os tipos penais mistos alternativos contêm diversas condutas
descritas, e, apesar da conduta do agente se amoldar em mais de uma dessas condutas, ele
responderá apenas por um crime.
Ä Princípio da consunção: se uma conduta delituosa consiste em meio normal ou fase
preparatória ou executória de outro delito, aplicar-se-á a norma desse último delito, sendo o
crime meio absorvido.
Espécies da consunção:
Progressão criminosa em sentido estrito: ocorre quando o agente modifica seu dolo inicial,
transformando a conduta pretendida inicialmente em meio para atingir seu objetivo.
Crime progressivo: o agente pratica um crime menos grave para cometer outro mais grave.
ante factum não punível: o agente pratica um delito anterior para então praticar a infração que é
seu objetivo.
pos factum não punível: o agente pratica um delito em momento posterior, mas que acaba por ser
absorvido pela infração principal.
Ä Princípio da Especialidade: esse princípio consagra que a lei especial derroga a lei geral, logo,
deparando-se com um aparente conflito entre uma norma mais específica e uma mais
genérica, aplica-se a específica por conter elementos especializantes.
Exemplo: mãe que mata seu filho sob influência do estado puerperal comete homicídio, mas seu
crime é tipificado como infanticídio por esse possuir elementos especializantes em relação ao tipo
penal do art. 121 do Código Penal.
Ä

Princípio da Especialidade: previsão e exemplos do Código Penal:
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Art. 12, CP - As regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser
de modo diverso.
Código Penal
Contrabando
Art. 334-A. Importar ou exportar mercadoria proibida:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 ( cinco) anos.
Lei 11.343/06
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter
em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas,
ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) diasmulta.
Homicídio simples
Art. 121. Matar alguem:
Pena - reclusão, de seis a vinte anos.
(...)
Infanticídio
Art. 123 - Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após:
Pena - detenção, de dois a seis anos.

Ä

Art. 132, CP: exemplo de aplicação do princípio da Subsidiariedade Expressa ou explícita
Art. 132 - Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente:
Pena - detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.

Ä Art. 129, CP e art. 21 Lei de Contravenções Penais: exemplo de aplicação do princípio da
Subsidiariedade, de forma tácita ou implícita
Código Penal
Lesão corporal
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Lei das Contravenções Penais
Art. 21. Praticar vias de fato contra alguem:
Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se o fato não
constitue crime.

Ä

REsp 1378053, STJ: Princípio da Consunção (absorção)
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO
PENAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DESCAMINHO. USO DE DOCUMENTO FALSO. CRIME-MEIO.
ABSORÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Recurso especial processado sob o rito do art.
543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. O delito de uso de documento falso, cuja pena em
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abstrato é mais grave, pode ser absorvido pelo crime-fim de descaminho, com menor pena
comparativamente cominada, desde que etapa preparatória ou executória deste, onde se exaure sua
potencialidade lesiva. Precedentes. 3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes
termos: Quando o falso se exaure no descaminho, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido,
como crime-fim, condição que não se altera por ser menor a pena a este cominada 4. Recurso especial
improvido. (STJ, REsp 1378053/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, DJe 15/08/2016).

Ä

Art. 33 da Lei 11.343/06: Princípio da Alternatividade
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter
em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas,
ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) diasmulta.

Ä

Precedente do STF sobre o princípio da alternatividade:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. COMÉRCIO EFETIVO.
PRESCINDIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o
Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do
recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem,
de ofício. 2. As pretensões de absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação do crime de tráfico
para o delito do art. 28 da Lei n. 11.340/2006 não podem ser apreciadas por este Corte Superior de Justiça,
na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos
(Precedente). 3. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais
responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito
condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório
e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. 4.
É firme o entendimento desta Corte Superior de que "o crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da
Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento" (HC 382.306/RS, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/2/2017, DJe 10/2/2017). 5. Habeas corpus não
conhecido. (STF, HC 422908/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/12/2017).

5.3 - TIPO OMISSIVO
Tipo omissivo:
É aquele cuja conduta consiste em um não fazer, ou um non facere.
m TEORIAS DA OMISSÃO:
Ä Teoria naturalística – entende que quem omite faz algo, diverso do que deveria fazer. Por
ser uma ação diversa do que deveria ser, a omissão pode provocar mudança no mundo
exterior, ou seja, pode causar um resultado naturalístico.
Ä Teoria normativa – a omissão é um nada e, por isso, nada causa. Não há como se imputar
um resultado naturalístico de forma direta a uma conduta omissiva, já que ela não pode
causá-lo, por não ser nada.
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Portanto, a fórmula da teoria normativa da omissão é a seguinte: Non facere (comportamento) +
quod debetur (dever jurídico de agir).
m ESPÉCIES DE CRIME OMISSIVO:
Ä Próprio ou puro: é o crime cometido em virtude do descumprimento de norma imperativa.
O dever jurídico de agir não existe, aqui, de forma genérica, mas decorre da expressa previsão
de um tipo penal, de natureza mandamental, que determina a punição por omissão em
determinados casos.
Ä Impróprio, impuro ou comissivo por omissão: é aquele cujo dever jurídico de agir decorre
de uma cláusula geral, que, no Código Penal Brasileiro, está previsto em seu artigo 13,
parágrafo segundo. O dever jurídico abrange determinadas situações jurídicas e se refere a
qualquer crime comissivo. Nestes casos, portanto, o agente possui um dever específico de
agir, que se enquadram nas seguintes hipóteses: tenha por lei obrigação de cuidado,
proteção ou vigilância (dever legal); de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir
o resultado (dever de garantidor);
o com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado (dever
por ingerência na norma).
Ä Omissivo por comissão: cuida-se de crime tipicamente omissivo, mas há uma ação, um
comportamento comissivo, que provoca a omissão.
m REQUISITOS DA OMISSÃO:
Ä Conhecimento da situação que causa perigo: é imprescindível, sob pena de se admitir a
responsabilidade objetiva, que o sujeito tenha consciência da situação de risco ao bem
jurídico.
Ä Consciência de sua posição de garante: também como decorrência do próprio princípio
da culpabilidade, é imprescindível que o sujeito tenha consciência da sua situação, a qual leva
a um dever jurídico de agir, seja ele genérico ou específico.
Ä Possibilidade real, física, de impedir que o resultado aconteça, de executar a ação
exigida: por fim, a responsabilidade penal só pode ocorrer caso se demonstre que o agente
poderia evitar o resultado.
Ä art. 135 do Código Penal: crime de omissão de socorro, exemplo de crime omissivo próprio
Art. 135 - Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança abandonada ou
extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo; ou não pedir, nesses
casos, o socorro da autoridade pública:
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.
Parágrafo único - A pena é aumentada de metade, se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave, e
triplicada, se resulta a morte..

Ä art. 13, § 2º do Código Penal: figura do garante
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Art. 13 - O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa.
Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.
§ 2º - A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever
de agir incumbe a quem:
a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância;
b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado;
c) com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado.

5.4 - ERRO DE TIPO
É a falsa percepção, pelo agente, da realidade que o cerca. Ocorre, portanto, quando o sujeito ativo
se equivoca quanto ao mundo exterior, interpretando-o de forma incorreta. O erro de tipo recai
sobre elementares ou circunstâncias do tipo ou outros dados acessórios. Trata-se de erro sobre uma
situação da realidade que está descrita em um tipo penal.
m ESPÉCIES:
Ä Erro de tipo essencial: recai sobre os elementos principais do tipo penal (elementares e
circunstâncias). O erro impede o agente de saber que está cometendo um crime.
o Erro de tipo essencial invencível, inevitável, desculpável ou escusável: trata-se do erro
imprevisível, aquele que não poderia ter sido evitado pelo agente.
o Erro de tipo essencial vencível, evitável, indesculpável ou inescusável: é o erro previsível, que
poderia ter sido evitado pelo agente com emprego de certa diligência. Neste caso, pune-se a
culpa, caso haja previsão da figura culposa.
Ä Erro de tipo acidental: recai sobre dados da figura típica que são irrelevantes para a configuração
ou não do delito.
o Erro de tipo sobre o objeto (error in objecto): é aquele em que o agente confunde o objeto
material, atingindo um que é diverso daquele pretendido. Não há previsão legal, sendo
tratado pela doutrina.
o Erro de tipo sobre a pessoa (error in persona): é aquele em que o agente queria atingir
determinada pessoa, denominada vítima virtual, mas vem a atingir outra, chamada de vítima
real. Há um erro na representação, ou seja, o agente vê alguém e pensa se tratar de pessoa
diversa.
o Erro de tipo sobre a execução (aberratio ictus): é aquele em que o agente não erra na
representação, sabendo exatamente quem quer atingir com sua conduta delituosa.
Entretanto, ele falha na execução do crime, por acidente ou erro relacionado ao meio de
execução.
o Resultado diverso do pretendido (aberratio criminis ou aberratio delicti): é aquele em que o
agente, por erro na execução, provoca lesão em bem jurídico diverso do pretendido.
o Erro sobre o nexo causal: é aquele em que o agente pratica o resultado pretendido, mas com
outro nexo de causalidade. O sujeito ativo pratica uma conduta visando à produção do
resultado, mas não o atinge como imaginava. A doutrina aponta duas hipóteses:
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• Erro sobre o nexo causal em sentido estrito: o agente só pratica um ato, mas atinge o
resultado por causa diversa da que pretendia.
• Dolo geral ou aberratio causae: há uma pluralidade de atos. O agente imagina que atingiu
o resultado com sua conduta, sendo que, após, pratica outra conduta e somente assim
atinge o resultado. Responde pelo resultado da mesma forma, pois se entende que o dolo
é geral, isto é, abrange qualquer conduta praticada pelo sujeito que está imbuído do
animus da prática do delito, da intenção livre e consciente de praticar o resultado.
m DESCRIMINANTES PUTATIVAS: pode ser conceituada como uma imaginação do agente que existe

uma causa que exclui a ilicitude do seu comportamento.
Ä A descriminante putativa por erro de tipo ocorre quando o agente imagina um fato que lhe
permitir agir sob uma excludente de ilicitude.
Ä A descriminante putativa por erro de proibição, que ocorre quando o agente interpreta a norma
de forma errada, pensando que está acobertado, sem efetivamente estar. Se inevitável, não
responde, se evitável, pena diminuída de um sexto a um terço.
m ERRO DE TIPO CAUSADO POR TERCEIRO: Neste caso, o agente percebe a realidade de forma

equivocada por causa de um agente provocador, que o induz a erro. O agente provocador é
considerado o autor mediato, figura que estudaremos adiante, mas que é aquele que se usa de
outrem para a prática do delito. O agente provocado só responderá se tiver agido com dolo ou culpa.
Ä art. 20, § 3º: erro de tipo sobre a pessoa (erro in persona)
Art. 20 - O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime
culposo, se previsto em lei.
§ 3º - O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste
caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime.

Ä art. 73 do Código Penal: erro de tipo sobre a execução (aberratio ictus)
Art. 73 - Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que
pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendose ao disposto no § 3º do art. 20 deste Código. No caso de ser também atingida a pessoa que o agente pretendia
ofender, aplica-se a regra do art. 70 deste Código.

Ä art. 74 do Código Penal: resultado diverso do pretendido (aberratio criminis)
Art. 74 - Fora dos casos do artigo anterior, quando, por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém
resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposo; se ocorre
também o resultado pretendido, aplica-se a regra do art. 70 deste Código.

5.5 - CAUSAS EXCLUDENTES DE ILICITUDE
Causas excludentes de ilicitudes: As causas excludentes de ilicitude também podem ser
denominadas de dirimentes ou de justificantes. O artigo 23 do Código Penal elenca as causas
excludentes da ilicitude. Essas causas excludentes de ilicitude, por possuírem previsão expressa no
Código Penal, são chamadas de causas legais. Cabe ressaltar, entretanto, que a presença de uma
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causa excludente da ilicitude não permite o abuso, como se nota do parágrafo único do artigo 23 do
Código Penal: “o agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso
ou culposo.”
Ä Estado de necessidade é a causa excludente de ilicitude que se manifesta na colisão entre dois
interesses jurídicos colocados em perigo, sendo necessário o sacrifício de um para salvar o outro,
por quem não provocou a situação de perigo nem tenha o dever legal de enfrentá-lo. São dois bens
jurídicos em perigo, sendo que um deles precisa ser sacrificado. Há divergência doutrinária sobre a
necessidade ou não de o bem jurídico salvo ter valor superior ao do interesse jurídico protegido.
Vejamos:
• Unitária: o estado de necessidade é sempre causa excludente da ilicitude. O agente não
precisa calcular o valor dos bens em conflito, basta que aja com razoabilidade. Foi a
adotada pelo Código Penal.
• Diferenciadora: se o bem jurídico sacrificado tiver valor menor ao do protegido, tem-se o
estado de necessidade justificante, que é excludente da ilicitude. Se o bem sacrificado
tiver valor igual ou maior que o protegido, tem-se o estado de defesa exculpante, cuja
natureza jurídica é a de causa supralegal de exclusão da culpabilidade.
• Equidade: o fato não deve ser punido por razões de equidade. Possui base na teoria de
Immanuel Kant.
o São requisitos do estado de necessidade:
• Perigo atual e inevitável;
• Não provocação voluntária do perigo;
• O perigo deve ameaçar direito próprio ou alheio;
• Inevitabilidade do comportamento lesivo;
• Inexigibilidade do sacrifício do interesse ameaçado;
• Finalidade de salvar o bem do perigo, conhecimento da situação de fato exculpante
(elemento subjetivo);
• Ausência do dever legal de enfrentar o perigo.
m Cabe estado de necessidade contra estado de necessidade? A doutrina reconhece o estado de
necessidade recíproco, em que duas pessoas estão em situação de estado de necessidade e buscam
o sacrifício do bem jurídico, um do outro, para salvar outro.
m Furto famélico configura estado de necessidade? O furto famélico é aquele realizado por quem
busca se alimentar ou alimentar outrem. É a subtração de algo por aquele que possui fome. Pode
sim configurar estado de necessidade.
m Admite-se estado de necessidade nos crimes habituais e permanentes? E no caso de reiteração?
Não se admite a configuração do estado de necessidade nesses casos, dada a exigência de perigo
atual, devendo ser analisado se era exigível conduta diversa. Parte da doutrina admite em situações
extremas.
Ä O estado de necessidade pode se classificar, conforme os seguintes critérios:
m Quanto à titularidade do interesse protegido:
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• de interesse próprio: quando o agente busca a proteção de um bem jurídico de sua
própria titularidade.
• de interesse alheio: é o estado de necessidade em que o interesse jurídico salvo pelo
sujeito é de titularidade de outrem.
m Quanto ao elemento subjetivo:
• real: quando o agente busca a proteção de um bem jurídico que efetivamente está em
perigo.
• putativo: ocorre quando a situação de perigo do bem jurídico só existe na cabeça do
agente, é imaginada ou suposta por ele.
m Quanto à titularidade do interesse sacrificado:
• defensivo: quando o agente sacrifica um bem jurídico de sua própria titularidade para
proteção de um interesse jurídico em perigo.
• agressivo: ocorre quando o agente sacrifica um bem jurídico alheio para salvar outro
bem jurídico que está em risco.
Ä Legítima defesa é a causa excludente de ilicitude que acoberta a conduta de repelir, de si mesmo
ou de outrem, uma injusta agressão, atual ou iminente. Para configuração da legítima defesa,
excludente da ilicitude, são necessários os seguintes requisitos:
•
•
•
•
•

Agressão injusta;
Agressão atual ou iminente;
Proteção de direito próprio ou alheio;
Uso moderado dos meios necessários;
Conhecimento da situação de fato justificante, denominado de animus defendendi.

m Classificações de legítima defesa
• Legítima defesa real ou própria: é a legítima defesa com todos os pressupostos
preenchidos.
• Legítima defesa putativa: é aquela suposta, imaginada pelo agente. O agente supõe, por
erro de tipo ou de proibição, estar acobertado por legítima defesa.
• Legítima defesa sucessiva: é a causa de excludente que acoberta o agente que, após
provocar a injusta agressão, busca repelir o excesso.
• Legítima defesa subjetiva: é o excesso derivado de erro de tipo escusável ou inevitável.
Neste caso, a vítima se excede, ao se defender de uma injusta agressão, por interpretar a
realidade de forma equivocada, pensando necessitar de meios mais gravosos do que
realmente necessita.
m E se houver erro de execução (aberratio ictus) na legítima defesa? O agente responde como se
tivesse atuado contra o agressor, nos termos do artigo 73 do Código Penal. Deste modo, considerase como tendo efetivamente agido em legítima defesa.
m Cabe legítima defesa recíproca? A doutrina afasta a hipótese, por ser seu requisito a agressão
injusta. São cabíveis, entretanto, a legítima defesa sucessiva e a legítima defesa putativa recíproca.
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Deste modo, é possível que a agressão de dois sujeitos seja injusta ao mesmo tempo, sendo que
ambos imaginam que está em legítima defesa.
m É possível a ocorrência conjunta de estado de necessidade e legítima defesa? Sim. Um exemplo
dado pela doutrina é a do agente que, para se defender de um assaltante, subtrai a arma de fogo do
vigilante do banco, deixada no chão, sem autorização. Portanto, age em estado de necessidade para
a subtração da arma e, quanto ao assaltante armado, age em legítima defesa ao atirar nele para se
defender.
m Em algumas situações, não é cabível a invocação da legítima defesa:
• Legítima defesa real: não cabe legítima defesa recíproca, pois uma das agressões será
injusta.
• Estado de necessidade real: se o sujeito age em estado de necessidade, não há como se
repelir sua agressão a título de legítima defesa, pois a atitude dele não será injusta. É
possível, entretanto, estado de necessidade recíproco.
• Exercício regular do direito: se alguém está agindo conforme um direito seu, sua conduta
não pode ser classificada como injusta agressão e, por isso, não pode ser repelida a título
de legítima defesa.
• Estrito cumprimento do dever legal: do mesmo modo que o exercício regular de um
direito, o agente que atua em estrito cumprimento do seu dever legal não pratica injusta
agressão, por agir em conformidade com um dever que lhe é dado. Deste modo, ausente
agressão injusta, não há que se falar em legítima defesa.
Ä Estrito cumprimento do dever legal é a causa excludente de ilicitude que abrange a conduta de
alguém que realiza um fato típico no cumprimento do estrito de um dever previsto em lei. O dever
legal é aquele imposto pela lei. O cumprimento de tal dever deve ser estrito, isto é, não abrange
excessos ou desvios. Como as demais causas excludentes de ilicitude, já estudadas, é imprescindível
que esteja presente o elemento subjetivo.
m O estrito cumprimento do dever legal abrange o particular ou apenas o funcionário público? A
doutrina diverge a respeito da possibilidade de um particular invocar o estrito cumprimento do
dever legal. Para a maioria, o particular pode sim invocar esta excludente da ilicitude.
Ä Exercício Regular de um Direito: é a causa excludente de ilicitude que abrange a conduta de
qualquer cidadão que é autorizada por lei, que constitui uma prerrogativa legal, desde que exercido
com regularidade. São requisitos do exercício regular de um direito:
• Proporcionalidade
• Indispensabilidade
• Elemento subjetivo (conhecimento da situação)
m Os ofendículos cuidam-se de aparato predisposto, que deve estar visível, destinado à proteção
de bens jurídicos, como a vida e a propriedade. Note-se que o obstáculo deve ser perceptível, não
devendo estar oculto ou articulado para agir de surpresa. Há discussão na doutrina, sobre se tratar
de exercício regular de um direito ou legítima defesa, que seria preordenada. E se o aparato não
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estiver visível? A questão é controversa. Parte da doutrina entende que é possível sim considerar
que o caso é de legítima defesa, na modalidade de defesa mecânica predisposta.
Ä Causas Supralegais de Exclusão da Ilicitude. Há discussão doutrinária sobre a possibilidade de se
reconhecerem causas supralegais de exclusão da ilicitude. A discussão envolve, por exemplo, a
discussão sobre o consentimento do ofendido e sua natureza jurídica. Se o consentimento do
ofendido não for elementar do crime, pode-se analisar se a hipótese é de exclusão da ilicitude. Cuidase de matéria doutrinária e, por isso, não há consenso sobre sua aplicação. Para que o
consentimento do ofendido seja considerado causa supralegal de exclusão de ilicitude, apontam-se
os seguintes requisitos:
•
•
•
•
•
•
•

Capacidade do ofendido;
Validade do consentimento;
Disponibilidade do bem (objeto jurídico);
Titularidade do bem (o ofendido deve ser o titular);
Antecedência ou simultaneidade do consentimento;
Forma expressa do consentimento;
Ciência da situação fática que exclui a ilicitude.

Ä Excesso punível: A conduta acobertada por uma excludente da ilicitude deve ser praticada com
razoabilidade, dentro dos limites da lei. O excesso punível pode ser intensivo ou extensivo:
• Excesso intensivo é aquele que se relaciona com os meios utilizados para repelir a
agressão ou ao grau de sua utilização. O excesso é chamado intensivo devido à intensidade
da conduta do agente.
• Excesso extensivo, por sua vez, se configura quando a conduta para repelir a agressão se
prolonga no tempo em período superior ao da própria agressão.
Por fim, cumpre destacar que o excesso pode ser doloso ou culposo.
Ä art. 23 do CP: causas excludentes da ilicitude
Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato:
I - em estado de necessidade;
II - em legítima defesa;
III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito

Ä art. 23, parágrafo único do CP: excesso punível
Excesso punível
Parágrafo único - O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo.

Ä art. 24 do CP: estado de necessidade
Art. 24 - 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.
§ 1º - Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo.
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§ 2º - Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de um a dois
terços.

Ä art. 25 do CP: legítima defesa
Legítima defesa
Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta
agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Ä HC 115850 AgR /STF: incidência do estado de necessidade em relação ao furto famélico
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HC SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS
CORPUS: CF. ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA:
PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. FURTO (ART. 155, CAPUT, DO CP). REINCIDÊNCIA NA PRÁTICA
CRIMINOSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. FURTO FAMÉLICO. ESTADO DE NECESSIDADE X
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes
condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação,
(c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A
aplicação do princípio da insignificância deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de
evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais.
3. O valor da res furtiva não pode ser o único parâmetro a ser avaliado, devendo ser analisadas as circunstâncias
do fato para decidir-se sobre seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o reflexo
da conduta no âmbito da sociedade. 4. In casu, o paciente foi condenado pela prática do crime de furto (art. 155,
caput, do Código Penal) por ter subtraído 4 (quatro) galinhas caipiras, avaliadas em R$ 40,00 (quarenta reais).
As instâncias precedentes deixaram de aplicar o princípio da insignificância em razão de ser o paciente contumaz
na prática do crime de furto. 5. Trata-se de condenado reincidente na prática de delitos contra o patrimônio.
Destarte, o reconhecimento da atipicidade da conduta do recorrente, pela adoção do princípio da insignificância,
poderia, por via transversa, imprimir nas consciências a ideia de estar sendo avalizada a prática de delitos e de
desvios de conduta. 6. O furto famélico subsiste com o princípio da insignificância, posto não integrarem binômio
inseparável. É possível que o reincidente cometa o delito famélico que induz ao tratamento penal benéfico. 7. In
casu, o paciente é conhecido - consta na denúncia - por “Fernando Gatuno”, alcunha sugestiva de que se dedica
à prática de crimes contra o patrimônio; aliás, conforme comprovado por sua extensa ficha criminal, sendo certo
que a quantidade de galinhas furtadas (quatro), é apta a indicar que o fim visado pode não ser somente o de
saciar a fome à falta de outro meio para conseguir alimentos. 8. Agravo regimental em habeas corpus a que se
nega provimento. (HC 115850 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/09/2013,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 25-10-2013 PUBLIC 28-10-2013)Ä RHC 117566/STF: sobre medidas
provisórias e normas penais não inscriminadoras (antes da EC 32/2001)

Ä HC 119672/STF: incidência do estado de necessidade em relação ao furto famélico
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO DE TRIBUNAL
SUPERIOR. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. TENTATIVA DE FURTO. ART. 155, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CP).
REINCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. FURTO FAMÉLICO. ESTADO DE NECESSIDADE
X INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. SITUAÇÃO DE NECESSIDADE PRESUMIDA. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O princípio da
insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima
ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de
reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A aplicação do
princípio da insignificância deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de se evitar que
sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais. 3. O valor
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da res furtiva não pode ser o único parâmetro a ser avaliado, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato
para decidir-se sobre seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o reflexo da
conduta no âmbito da sociedade. 4. In casu, a) a paciente foi presa em flagrante e, ao final da instrução, foi
condenada à pena de 4 (quatro) meses de reclusão pela suposta prática do delito previsto no art. 155, caput, c/c
o art. 14, II, do Código Penal (tentativa de furto), pois, tentou subtrair 1 (um) pacote de fraldas, avaliado em R$
45,00 (quarenta e cinco reais) de um estabelecimento comercial. b) A atipicidade da conduta está configurada
pela aplicabilidade do princípio da bagatela e por estar caracterizado, mutatis mutandis, o furto famélico, diante
da estado de necessidade presumido evidenciado pelas circunstâncias do caso. 5. O furto famélico subsiste com
o princípio da insignificância, posto não integrarem binômio inseparável. É possível que o reincidente cometa o
delito famélico que induz ao tratamento penal benéfico. 6. Os fatos, no Direito Penal, devem ser analisados sob
o ângulo da efetividade e da proporcionalidade da Justiça Criminal. Na visão do saudoso Professor Heleno
Cláudio Fragoso, alguns fatos devem escapar da esfera do Direito Penal e serem analisados no campo da
assistência social, em suas palavras, preconizava que “não queria um direito penal melhor, mas que queria algo
melhor do que o Direito Penal”. 7. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do
Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea “i”) somente se inaugura com a prolação de decisão
do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta
norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para
alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à
apreciação do Supremo. 8. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita. Ordem concedida de ofício para
determinar o trancamento da ação penal, em razão da atipicidade da conduta da paciente.(HC 119672,
Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 06/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG
02-06-2014 PUBLIC 03-06-2014)

5.6 - PRESCRIÇÃO
Prescrição da Pretensão Punitiva
Ä É a causa extintiva da punibilidade que impede a própria formação do título executivo pelo Estado,
dada sua inércia por determinado período de tempo. Esta modalidade de prescrição ocorre antes
do trânsito em julgado, de forma que não há sequer a imposição definitiva de sanção penal ao
acusado.
Ä A ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (PPP) impede o início ou a continuidade do
processo penal.
Ä O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva afasta tanto os efeitos principais quanto
os efeitos secundários da condenação.
Ä A prescrição da pretensão punitiva possui diferentes modalidades, conforme o termo inicial e
final do seu prazo, variando também a base de cálculo. A base para o cômputo do prazo prescricional
pode ser a pena máxima cominada abstratamente ao delito ou a pena aplicada pelo juiz no caso
concreto, a depender da espécie de PPP.
Ä São as modalidades de prescrição da pretensão punitiva: a PPP propriamente dita, a PPP
superveniente, a PPP retroativa e a PPP virtual.
m Prescrição da pretensão punitiva propriamente dita: é a extinção da punibilidade, por decurso
do prazo em que o Estado permanece inerte, calculada com base no limite máximo da pena prevista
em abstrato para o delito.
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Ä O artigo 109 do Código Penal se refere aos casos em que não houve o trânsito em julgado.
Ä O prazo mínimo de prescrição, para os crimes cuja pena máxima em abstrato é inferior a um ano,
foi alterado pela Lei 12.234, de 5 de maio de 2010. Antes desta data, o prazo mínimo era de 2 anos.
Ä O crime de posse de droga para consumo pessoal possui prazo próprio para cálculo da prescrição.
O artigo 30 da Lei 11.343/06 estipula que a imposição e a execução das penas previstas para o delito
do artigo 28 do mesmo diploma legal prescrevem em dois anos.
Ä Eventual qualificadora deve ser considerada.
Qual a fração de aumento de pena deve ser considerada para fixação do prazo de prescrição da
pretensão punitiva, no caso de incidência de uma majorante?
Se o indivíduo é acusado ou investigado em relação à prática de um delito majorado, deve-se
considerar o maior aumento possível. No caso de incidir uma minorante, ou uma causa de
diminuição de pena, considera-se a menor diminuição possível. É o que determina a teoria da pior
das hipóteses.
Ä Por sua vez, as circunstâncias judiciais, as agravantes e as atenuantes não são consideradas.
Entretanto, a chamada menoridade relativa e a senilidade são consideradas por força de lei. No caso
do menor de 21 anos de idade, ao tempo do crime, e do maior de 70 anos, à época da sentença, os
prazos prescricionais devem ser reduzidos pela metade.
Ä Com relação ao termo inicial do prazo da prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, o
Código Penal estipulou as regras para o início da sua fruição no art. 111 do Código Penal.
Ä A prescrição possui causas suspensivas. A suspensão determina que o prazo deixe de fruir, ficando
paralisado. Com o fim da suspensão, a prescrição volta a correr de onde parou. As causas
suspensivas da prescrição estão previstas no artigo 116 do Código Penal. Também há suspensão do
prazo prescricional no caso de o agente estar cumprindo pena no exterior. Por fim, a prisão do
indivíduo, por outro motivo, é uma causa suspensiva da prescrição.
Ä A suspensão do curso do prazo prescricional não possui, na legislação, um limite expresso. A este
respeito, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado 415 da sua Súmula, entendendo que se
deve respeitar o máximo da pena cominada ao delito para delimitação do período de suspensão da
prescrição.
Ä A prescrição também pode ser interrompida. A interrupção faz com que o prazo seja reiniciado,
desprezando-se o período já escoado.
Ä A prescrição da pretensão punitiva interrompe-se pelo recebimento da denúncia ou queixa; pela
pronúncia, nos crimes da competência do Tribunal do Júri; pela decisão que confirma a pronúncia e,
por fim, pela publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis.
Ä O parágrafo único do artigo 107 prescreve, ainda, que as causas interruptivas da prescrição
abrangem os crimes conexos, os quais estejam sendo tratados no mesmo processo.
Ä Caso o juiz de primeira instância rejeite a denúncia, a interrupção ocorrerá com a publicação do
acórdão que der provimento ao recurso a recebê-la. Entretanto, se for anulada a decisão de primeiro
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grau, o processo volta à primeira instância para nova decisão do juiz sobre o recebimento ou
rejeição. Neste último caso, o acórdão não é causa interruptiva da prescrição. É o que prevê a Súmula
709 do Supremo Tribunal Federal.
Ä Quanto à pronúncia, esta decisão interrompe a prescrição mesmo que, posteriormente, o
Conselho de Sentença do Tribunal de Júri desclassifique o crime.
Ä Caso o réu seja condenado na primeira instância, a publicação da sentença condenatória
interrompe a prescrição. Se a defesa recorrer e o tribunal confirmar a sentença condenatória, o
acórdão confirmatório da condenação não interrompe o prazo novamente, que já foi interrompido
com a condenação de primeira instância. É o entendimento consolidado do STJ.
Ä Se, pelo contrário, o réu for absolvido pelo juiz da primeira instância, a publicação de acórdão
que, dando provimento ao recurso, condenar o acusado interrompe a prescrição. Neste caso, a
prescrição não foi interrompida na primeira instância. Ademais, a lei prevê, expressamente, que o
acórdão condenatório recorrível interrompe a prescrição.
Ä Com relação à publicação da sentença, que interrompe a prescrição, o Superior Tribunal de Justiça
já fixou o entendimento de que basta a publicação em cartório, ou seja, com a devolução dos autos
pelo juiz ao cartório ou secretaria do juízo.
Ä Para a prescrição da pretensão punitiva, da qual a PPP propriamente dita é uma das modalidades,
a reincidência não interfere no prazo.
m Prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente:
Ä A prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente é a que incide a partir do
trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, levando em conta a pena
efetivamente aplicada.
Ä A utilização da pena já aplicada na condenação como parâmetro para a fixação do prazo
prescricional é entendimento consolidado na jurisprudência.
Ä O trânsito em julgado para a acusação diz respeito à pena aplicada. Deste modo, se a acusação
recorrer apenas do regime inicial de cumprimento de pena, sem buscar a majoração da pena
aplicada pelo juiz, o prazo da prescrição da pretensão punitiva intercorrente começará a fluir.
Ä Por conseguinte, o prazo corre da sentença condenatória se a acusação não buscar o aumento da
pena. De igual modo, o prazo começa a fluir da sentença condenatória se o recurso da acusação for
improvido ou o aumento da pena não modificar o prazo prescricional.
m Prescrição da pretensão punitiva retroativa:
Ä Princípio do Fato ou da Responsabilidade pelo Fato: É a prescrição, reconhecida após o trânsito
em julgado, que possui termo anterior à sentença condenatória.
Ä A prescrição da pretensão punitiva retroativa regula-se pela pena aplicada em concreto
Ä O cálculo é feito de trás para frente. Após a imposição da pena, o cálculo do prazo prescricional é
feito com base na pena aplicada em concreto. Entretanto, os marcos temporais estarão no passado,
entre a sentença ou o acórdão condenatório recorrível e o recebimento da denúncia ou queixa.
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Ä Anteriormente, a PPP retroativa era mais ampla, podendo ser verificada também no interregno
entre o recebimento da denúncia ou queixa e a data dos próprios fatos. Esta hipótese de incidência
da prescrição retroativa não é mais possível, após a alteração do Código Penal pela Lei 12.234, de
2010.
Ä Com o advento da Lei 12.234/2010, parte da doutrina passou a entender que não havia mais
possibilidade de reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva retroativa. Tal entendimento
foi rechaçado pela doutrina e pela jurisprudência majoritária.
Ä Os marcos temporais da prescrição retroativa serão a publicação da condenação e o recebimento
da denúncia ou da queixa.
Ä No rito dos processos de competência do Tribunal do Júri, há marcos temporais além daquelas
previstos no processo comum. Neles, é possível calcular a prescrição retroativa ente a publicação da
sentença ou acórdão condenatório recorrível e o acórdão confirmatório da pronúncia. Também cabe
a prescrição retroativa entre o acórdão que confirmou a pronúncia e a própria decisão de pronúncia.
Por fim, é possível também que escoe o prazo da prescrição retroativa entre a pronúncia e o
recebimento da queixa ou da denúncia pelo juiz.
m Prescrição da pretensão punitiva virtual ou antecipada: é aquela calculada com base em um
exercício de prognose, com relação à probabilidade de ser aplicada determinada pena pelo juiz,
antes mesmo de haver uma sentença ou um acórdão condenatório. Isto é, trata-se da prescrição
reconhecida antecipadamente, com base na provável pena a ser aplicada pelo juiz.
Ä Esta modalidade não possui amparo legal, sendo uma construção doutrinária. Busca-se antecipar
o reconhecimento da prescrição, mesmo que o processo penal sequer tenha iniciado, já com base
na pena que será aplicada pelo juiz, após a realização da dosimetria.
Ä Consigno que, apesar da orientação sumulada de tribunal superior, na prática há casos em que o
próprio Ministério Público promove o arquivamento do inquérito com base na prescrição virtual. No
mais, muitos juristas entendem que não há justa causa para a ação penal.
Ä A prescrição virtual busca reconhecer que, no futuro, outra modalidade de prescrição da
pretensão punitiva será fatalmente reconhecida.
Ä Como visto, por mais defensável que seja o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
virtual, que evitaria o trâmite de um processo inútil, o Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento firmado de que não é possível a extinção da punibilidade com base em pena
hipotética.
Prescrição da Pretensão Executória
Ä É a perda do poder do Estado de executar a sanção imposta, em razão de sua inércia por
determinado intervalo de tempo.
Ä Os prazos da prescrição da pretensão executória serão aqueles do artigo 109 do Código Penal,
mas a correspondência será feita com a pena aplicada de forma definitiva, ou, nos casos de evasão
do condenado ou de revogação do livramento condicional (LC), no que resta da pena aplicada.
Ä A prescrição da pretensão executória (PPE) se baseia no trânsito em julgado para ambas as partes.
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Ä A PPE extingue a sanção penal, mas subsistem os efeitos secundários da condenação, tanto penais
quanto extrapenais.
Ä No caso de concurso de delitos, incide sobre cada pena isoladamente, como já ressaltado. No
caso de continuidade delitiva, desconsidera-se o aumento decorrente do crime continuado para o
cálculo prescricional, como enuncia a Súmula 497 do STF.
Ä A reincidência implica no aumento do prazo da prescrição da pretensão executória em um terço.
Ä O termo inicial para o transcurso do prazo da prescrição da pretensão executória se inicia com o
trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, ou da sentença que revoga a
suspensão condicional da pena ou o livramento condicional.
Ä O STJ já sedimentou o entendimento de que a prescrição realmente começa a correr do trânsito
em julgado para a acusação, ainda que a pena ainda não possa ser executada.
Ä Com a interrupção da prescrição, o prazo começa a fruir do dia em que o prazo se interrompe,
caso a interrupção não for computada na pena como ocorre em alguns benefícios da execução penal.
Ä Os termos iniciais do decurso do prazo da prescrição da pretensão executória estão previstos no
artigo 112 do Código Penal.
Ä No caso de abandono de execução, como já dito, a pena se regula pelo que resta da pena.
Ä Caso se trate de penas restritivas de direitos, o início do prazo se dará com o abandono do seu
cumprimento.
Ä Pode ocorrer a suspensão da prescrição da pretensão executória, caso o condenado seja preso
por outro motivo.
Ä Há, ainda, causas de interrupção da prescrição da pretensão executória previstas no artigo 117,
incisos V e VI.
Ä Entretanto, no caso de início ou continuação do cumprimento de pena, a prescrição não volta a
correr com todo o prazo restituído. Porém, caso haja interrupção no cumprimento da pena, o prazo
será calculado com base no tempo de pena que resta ao agente cumprir. Por isso, não se devolve o
prazo integralmente.
Ä Ademais, interrompe-se o prazo em virtude do início ou da continuação do cumprimento da pena,
bem como em razão da reincidência.
Ä Conforme determina o parágrafo único do artigo 117, referidas causas interruptivas são pessoais,
não se estendendo a corréus, coautores ou partícipes.
Ä Com relação ao início de cumprimento de pena, cumpre salientar que não o configura a audiência
admonitória.
Ä A reincidência que interrompe a PPE é a posterior à condenação. Neste caso, o prazo corre da
data da prática do crime, e não do trânsito em julgado. Por outro lado, a prática de crime anterior,
pela qual ele já estava sendo processado, não interromperá o prazo prescricional.
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Ä As causas de diminuição do prazo prescricional referentes ao menor de 21 anos de idade, ao
tempo do crime, ou maior de 70 anos, à época da sentença, aplicam-se para os prazos de extinção
da pretensão executória.
Ä Sobre a relação entre detração e prescrição, na sentença, o juiz já deve efetuar a detração do
período de prisão processual a que o condenado já foi submetido. O Superior Tribunal de Justiça já
possui entendimento consolidado, que determina que o período de detração não deve ser levado
em conta para o estabelecimento do prazo prescricional.
Prescrição da pena de multa
Ä Esta espécie de pena passou por alterações desde o advento do Estatuto, sendo a última delas a
efetivada pela Lei nº 9.268/96, que determinou o tratamento da multa como dívida de valor, ao
alterar o caput do artigo 51 do Código Penal.
Ä Entretanto, com relação à prescrição da pretensão executória, surge a controvérsia. Parte da
doutrina passou a defender que, mesmo com a alteração do artigo 51 do Código Penal, a prescrição
da pretensão executória continuou a obedecer ao mesmo regramento da prescrição da pretensão
punitiva.
Ä Se a pena de multa for a única cominada ou aplicada para o crime, o prazo de prescrição é de 2
anos. Caso a pena de multa seja cominada ou aplicada, de forma cumulativa ou alternativa, em
conjunto com pena privativa de liberdade, deve prescrever no mesmo prazo desta última.
Ä Entretanto, outra corrente doutrinária começou a defender a posição de que a prescrição da
pretensão executória da pena de multa deve se regular pelo mesmo prazo previsto para a prescrição
da dívida ativa da Fazenda Pública, ou seja, de 5 anos.
Ä O tema foi enfrentado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que considerou que o
prazo a ser adotado deve ser o da legislação tributária. Entretanto, já um recente precedente do
Superior Tribunal de Justiça, em que o prazo de prescrição da pretensão executória foi considerado
como de 2 anos, nos termos do artigo 114 do Código Penal.

5.7 - CONCURSO DE CRIMES
Concurso de Crimes
É a prática, pelo agente, de mais de uma infração penal, mediante a prática de uma ou mais
condutas. Pode ser que o cometimento de dois ou mais delitos decorre de uma só conduta, seja
omissiva ou comissiva. Pode ocorrer, ainda, de o agente praticar mais de uma conduta (ação ou
omissão), acarretando a configuração de dois ou menos crimes. Caso o agente pratique mais de um
crime, é preciso verificar como será a individualização da pena neste caso. Para isso, há mais de um
sistema de aplicação de penas em caso de concurso de crimes:
Ä Cúmulo material: é o sistema pelo qual as penas de cada um dos crimes praticados pelo agente,
em concurso, são somadas. Cuida-se, portanto, de mera adição das penas. É o sistema utilizado para
o concurso material, o concurso formal impróprio e as penas de multa, em todos os casos de
concurso de crimes.
130
256

APOSTAS PARA O TJ-MT
EQUIPE DE PROFESSORES ESTRATÉGIA CARREIRAS JURÍDICAS
Ä Exasperação: é o sistema pelo qual se aplica a pena de apenas um dos crimes, caso os delitos
praticados sejam iguais, ou do crime mais grave, se os delitos forem diversos, com uma causa de
aumento de pena. A exasperação se refere a um aumento da pena de um dos delitos com uma fração
estabelecida por lei. A aplicação do sistema da exasperação é reservado para o concurso formal
próprio e a continuidade delitiva.
Ä Absorção: é o sistema pelo qual se aplica somente a pena do delito mais grave, desconsiderandose a pena dos demais. Referido sistema não tem sido aplicado atualmente pela jurisprudência, sendo
que sua utilização se reservada ao concurso de crimes falimentares, durante a vigência da antiga Lei
de Falências, Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945. Referido diploma legal foi revogado com
a entrada em vigor da Lei 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, Lei de Falências atualmente em vigor.
O reconhecimento da espécie de concurso de crimes e aplicação do sistema de imposição de penas
adequado devem ser feitos pelo juiz do processo de conhecimento, ao sentenciar o caso. Entretanto,
se os crimes forem tratados em autos diversos, ou seja, em processos diferentes, caberá, após as
condenações, ao juiz da execução o reconhecimento da modalidade de concurso de crimes aplicável
ao caso e a adequação das penas ao sistema previsto em lei. A Lei de Execução Penal, no artigo 66,
prevê, dentre o rol de assuntos da competência do Juízo da Execução, a decisão sobre soma ou
unificação de penas. Deste modo, como compete ao Juízo da Execução a soma ou unificação de
penas, está inserida em sua competência a atribuição de reconhecer o concurso formal, o concurso
material e a continuidade delitiva. Se houver o reconhecimento de alguma das modalidades de
concurso de crimes pelo juiz, deverá haver a unificação ou a soma das penas, a depender do sistema
que for aplicável ao caso.
Sendo o sistema o da exasperação, deve haver a unificação das penas, com a aplicação de uma das
penas, se os crimes forem iguais, ou a do crime mais grade, se forem diferentes, com o aumento de
pena. Cuidando-se de caso de cúmulo material, o juiz da execução procederá à soma das penas.
Quanto à prescrição no caso de concurso de crimes, a incidência dos prazos prescricionais deve ser
feita de forma isolada, como vimos na aula de prescrição. Isto é, o prazo prescricional deve ser
calculado em relação a cada um dos delitos, de forma individual, como se não houvesse o concurso
de crimes, como dispõe o art. 119 do Código Penal. A súmula 497 do Supremo Tribunal Federal
explicita a regra no que se refere especificamente aos crimes continuados, dispondo que, no caso
de crime continuado, procede-se ao cálculo do prazo prescricional em relação à pena de um dos
crimes, sem o aumento referente ao crime continuado.
o Concurso Material: ocorre quando o agente pratica, mediante duas ou mais condutas, dois
ou mais crimes, idênticos ou não. Portanto, temos uma pluralidade de condutas e uma
pluralidade de infrações penais. Neste caso, a consequência é a aplicação das penas de forma
cumulativa, ou seja, procede-se à simples operação de adição com todas as sanções penais
aplicadas a cada um dos delitos. Este método de aplicação das penas é denominado de
sistema do cúmulo material. Ao sentenciar o caso, o juiz deve aplicar as penas de cada um
dos delitos de forma isolada, conforme o sistema trifásico. Ao final, as penas devem ser
somadas. Isto é relevante, por exemplo, para o cálculo da prescrição, que é feito para cada
um dos crimes, separadamente. Demais disso, o juiz deve fundamentar cada uma das penas,
considerando as circunstâncias de cada um dos delitos, o que a realização em conjunto não
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possibilitaria. O concurso material de crimes está previsto no artigo 69 do Código Penal. O
Código Penal também prevê que se houver a aplicação cumulativa de penas de reclusão e de
detenção, a pena de reclusão deve ser executada primeiro. Além disso, se uma das penas
privativas de liberdade não comportar a medida de suspensão condicional da pena, o sursis
também não poderá ser concedido em relação às outras penas. O concurso material pode ser
classificado como homogêneo ou heterogêneo. Chama-se homogêneo o concurso que
envolve pluralidade de crimes da mesma espécie, enquanto a doutrina denomina de
heterogêneo se os delitos cometidos forem de espécies diferentes. O concurso material deve
ser considerado quando da análise dos requisitos da suspensão condicional do processo,
benefício previsto no artigo 99 da Lei 9.099/95. Prevê a Súmula 243 do STJ, que o benefício
não é aplicável nos casos em que havendo concurso de crimes, a pena mínima cominada, seja
pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de um (01) ano. De
igual forma, é o resultado da soma das penas que deverá ser considerado para se averiguar a
possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
Ademais, com relação aos demais requisitos, deve-se analisar se cada um dos crimes
praticados permite a substituição. É o que o STJ decidiu recentemente. Como um exemplo de
aplicação do concurso material, por não incidir o princípio da consunção, há o caso de porte
de munição de uso permitido e de munição de uso restrito, que caracterizam os delitos
previstos nos artigos 12 e 16 da Lei 10.826/2003. O Superior Tribunal de Justiça entende que
há concurso material entre roubo e extorsão se o agente, após subtrair os bens da vítima com
violência ou grave ameaça, exige que ela lhe forneça a senha do cartão subtraído.
Configurados ambos os delitos, as penas devem ser somadas. O Supremo Tribunal Federal
também já considerou que o roubo e a extorsão configuram o concurso material, já que são
condutas distintas e autônomas, ou seja, há pluralidade de condutas e pluralidade de crimes.
Nos casos de o preceito secundário do delito prever uma pena, ressalvando a aplicação da
pena resultante da violência, o caso será de soma das penas, pelo sistema do cúmulo material,
se configurada também a violência. É o que decidiu o no HC 388983. Entretanto, O STJ não
entende configura o concurso material de delitos no caso de porte ou posse ilegal de arma,
quando esta conduta se volta para a finalidade da prática de tráfico ilícito de entorpecentes.
Neste caso, a Corte entende que cabe o reconhecimento de absorção do crime meio pelo
crime fim, com aplicação do princípio da consunção.
o Concurso Formal: também chamado de concurso ideal ocorre quando o agente pratica,
mediante uma só conduta, dois ou mais crimes, idênticos ou não. Esta previsão legal atende
a razões de política criminal, em razão da qual se adota uma pena diferente da que seria
aplicável se fossem considerados todos os crimes configurados com a conduta do agente.
Com relação à unidade da conduta, admite-se o chamado desdobramento da ação única. É o
que ocorre quando o agente ingressa em um estabelecimento e assalta o caixa e subtrai bens
dos dois clientes. A ação única foi desdobrada, mas não deixa de ser uma conduta única de
ameaça a todos para a subtração dos bens dos envolvidos. Deste modo, o fato de a conduta
única ser desdobrada não impede a configuração do concurso formal. O concurso formal, tal
qual o material, pode ser classificado em homogêneo e heterogêneo. Será homogêneo o
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concurso de delitos da mesma espécie, enquanto o concurso de crimes de espécies diversas
será denominado de heterogêneo. O concurso formal está previsto no artigo 70 do Código
Penal. Da leitura do caput do artigo 70 do Código Penal, podemos notar que é possível a
configuração do concurso formal no caso de existirem desígnios autônomos em crimes
doloso, assim como se não houver essa pluralidade de desígnios do agente. Decorre de tal
diferenciação a classificação do concurso formal em próprio e impróprio.
• Concurso formal próprio: é o que decorre de uma só ação ou omissão, ou seja, de uma
única conduta, que enseja o cometimento de mais de um crime, sem que o agente tenha
agido com desígnios autônomos. Isto é, não há intenção de praticar cada um dos crimes
de forma autônoma ou independente. O concurso formal próprio está previsto na
primeira parte do caput do artigo 70, do Código Penal. Configurado o concurso formal, as
penas devem ser aplicadas pelo sistema da exasperação. Isto é, havendo concurso formal
homogêneo, aplica-se a pena de apenas um dos delitos, que deve ser aumentado de um
sexto até metade. Se o concurso for heterogêneo, aplica-se ao agente a pena do delito
mais grave, com a causa de aumento de um sexto até metade. Com relação ao critério
para escolha da fração de aumento, o juiz deve estipular dentre um sexto até metade com
base no número de delitos cometidos pelo agente, conforme orientação jurisprudencial
do STJ.
• Concurso formal impróprio: é o que decorre de uma só ação ou omissão, ou seja, de uma
única conduta, que enseja o cometimento de mais de um crime, de forma dolosa, em que
o agente tenha desígnios autônomos em relação a cada um deles. Há, portanto, uma
unidade de conduta que gera uma pluralidade de delitos, mas em que o agente possua
dolo, de forma independente, para cada um deles. O concurso formal impróprio, portanto,
só tem cabimento no caso de crimes dolosos. Configurado o concurso formal impróprio,
o sistema de aplicação das penas será o do cúmulo material. Ou seja, as penas de cada
uma das infrações penais praticadas devem ser somadas. O concurso formal impróprio
está previsto na segunda parte do caput do artigo 70, do Código Penal. A grande diferença,
portanto, entre o concurso formal próprio e o concurso formal impróprio é a existência
ou não de desígnios autônomos, ou seja, o elemento subjetivo. Elemento subjetivo que é
comprovado pelas circunstâncias do delito.
• Concurso material benéfico: é o aplicável quando, a despeito de configurado o concurso
formal próprio, a regra do cúmulo material for mais benéfica ao agente. O concurso formal
próprio foi instituído, como visto, por razões de política criminal, para beneficiar o agente
cuja conduta única causou mais de um crime, sem que ele tenha apresentado desígnios
autônomos para a prática de cada um dos delitos. Portanto, o sistema da exasperação tem
como finalidade beneficiar o agente em tais casos. Como decorrência lógica, a adoção do
sistema da exasperação não pode ensejar a aplicação de pena mais elevada ao agente do
que aquela aplicável com a simples adição das penas de cada um dos crimes. Caso a
exasperação leve a uma pena mais elevada, a regra aplicável será a do cúmulo material,
por ser mais benéfica ao agente. É o que prevê o parágrafo único do artigo 70 do Código
Penal. O artigo 69 do Código Penal cuida do concurso material e, portanto, do sistema de
cúmulo material de penas. Portanto, configurado o concurso formal próprio de crimes,
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haverá a adoção do sistema da exasperação, salvo se o resultado da soma das penas for
mais benéfico para o agente, caso em que se adotará o sistema do cúmulo material.
o Crime continuado: ocorre quando o agente pratica, mediante pluralidade de condutas, dois
ou mais crimes da mesma espécie, tidos como continuação um do outro (semelhantes
condições de tempo, lugar, modo de execução, etc.). É a ficção jurídica, em virtude da qual,
por razões de política criminal, considera-se, na aplicação da pena, que o agente praticou um
único delito para fins de aplicação de pena, com a incidência de causa de aumento. O crime
continuado se classifica em comum e específico, sendo a última hipótese aplicável aos casos
de crimes dolosos em que há violência ou grave ameaça à pessoa. Crime continuado comum
está previsto no caput do artigo 70 do Código Penal, enquanto o parágrafo único trata do
crime continuado específico.
• Crime continuado comum: é aquele aplicável aos crimes em geral, estando previsto no
caput do artigo 71. Configura-se quando o agente, mediante uma pluralidade de condutas,
pratica mais de um crime da mesma espécie, sendo um considerado como continuação
do outro, em razão das condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras
semelhantes. Os requisitos para a configuração do crime continuado comum são as
seguintes:
§ Pluralidade de condutas;
§ Crimes da mesma espécie;
§ Vínculo de continuidade: mesmas condições de tempo, mesmas condições de lugar,
mesma forma de execução (modus operandi) e demais circunstâncias semelhantes;
§ Unidade de desígnios (segundo o STJ e a doutrina majoritária).
Configurada a continuidade delitiva, deve-se aplicar ao agente a pena do crime mais grave,
se forem diferentes, ou de um dos crimes, se as penas forem iguais, com a causa de aumento
de pena de um sexto a dois terços. O critério para fixação, pelo juiz, da fração de aumento,
cujo limite mínimo é de um terço, e o limite máximo, de dois terços, deve ser o número de
infrações penais praticadas. A jurisprudência, inclusive, fixou a fração de aumento aplicável a
cada número de crimes. Apesar de não haver previsão expressa na lei, parte da doutrina
estabelece a necessidade de unidade de desígnios, ou seja, a prática de todos os delitos
parcelares deve fazer parte de um mesmo plano do agente. É o que tem entendido o Superior
Tribunal de Justiça, com a adoção da chamada teoria objetivo-subjetiva ou mista. Se os
desígnios forem autônomos, não se pode reconhecer a continuidade delitiva entre os delitos.
São considerados crimes da mesma espécie os delitos previstos no mesmo dispositivo legal,
inclusive os que estão na forma simples e na forma qualificada, bem como nas modalidades
tentada e consumada. Ademais, exige-se que os tipos penais tutelem os mesmos bens
jurídicos. Com relação ao requisito do mesmo lugar, não se exige que se trate da mesma
cidade. É possível a configuração, por exemplo, no caso de comarcas contíguas. É o
entendimento adotado pelo STJ.
• Crime continuado específico: é a modalidade de continuidade delitiva aplicável aos casos em
que os crimes são cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, envolvendo vítima
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diferentes. O crime continuado específico está previsto no artigo 71, parágrafo único, do
Código Penal. São requisitos do concurso continuado específico:
§ Pluralidade de condutas;
§ Crimes da mesma espécie;
§ Vínculo de continuidade: mesmas condições de tempo, mesmas condições de lugar,
mesma forma de execução (modus operandi) e demais circunstâncias semelhantes;
§ Unidade de desígnios (segundo o STJ e a doutrina majoritária).
§ Crimes dolosos;
§ Violência ou grave ameaça contra a pessoa;
§ Vítimas diferentes.
No concurso continuado específico, o juiz deve aplicar a pena de um só dos crimes, se elas
forem idênticas, ou a mais grave delas, se forem diferentes, aumentada até três vezes. O
critério para estabelecimento do quantum de aumento de pena se baseia em elemento
objetivo, consistente no número de infrações cometidas, e em elemento subjetivo,
consistente na valoração da culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a
personalidade do agente, além dos motivos e as circunstâncias do crime. Perceba que os
elementos são quase os mesmos analisados na primeira fase da dosimetria, previstos no
artigo 59 do Código Penal. O crime continuado específico foi previsto pela Lei 7.209/1984,
que alterou a redação do artigo 71, do parágrafo único, do CP. Com isso, ficou superada a
Súmula nº 605 do STF. Com relação aos demais pressupostos do crime continuado específico,
são aplicáveis os mesmos comentários do crime continuado comum. Deste modo, os crimes
devem ser da mesma espécie.
Crime continuado e concurso formal de crimes
Pode ocorrer de haver a configuração simultânea de concurso formal de crimes e de continuidade
delitiva.
• Como proceder quando houver continuidade delitiva entre crimes praticados em concurso
formal? O STF já entendeu aplicáveis ambos os acréscimos, os do concurso formal e da
continuidade delitiva. Já o STJ vem entendendo que se deve reconhecer apenas a
continuidade delitiva em relação a todos crimes, sem se utilizar o acréscimo do concurso
formal. Contabilizam-se, para a escolha da fração de aumento do crime continuado, todos os
delitos cometidos.
Concurso de Crimes e Pena de Multa
Quando houver concurso formal de crimes, concurso material ou continuidade delitiva, vimos que
cada um deles possui um sistema de aplicação da pena privativa de liberdade, seja com a soma de
todas ou com a incidência de aumento de uma das penas. Com relação à pena de multa, o artigo 72
do Código Penal dispõe que no concurso de crimes, são aplicadas distinta e integralmente. Deste
modo, qualquer que seja a modalidade de concurso de crimes, as penas devem ser aplicadas de
modo autônomo e integral. Portanto, ao final, as penas de multa sempre devem ser somadas.
Ä Art. 69 do Código Penal: concurso material de crimes
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Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou
não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação
cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.
§ 1º - Na hipótese deste artigo, quando ao agente tiver sido aplicada pena privativa de liberdade, não suspensa,
por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição de que trata o art. 44 deste Código.
§ 2º - Quando forem aplicadas penas restritivas de direitos, o condenado cumprirá simultaneamente as que
forem compatíveis entre si e sucessivamente as demais.

Ä Súmula 243 do STJ: o concurso material deve ser considerado quando da análise dos requisitos
da suspensão condicional do processo
O benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso
material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório, seja
pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de um (01) ano.

Ä art. 70 do Código Penal: concurso formal
Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não,
aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer
caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa
e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.
Parágrafo único - Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código.

Ä art. 70, primeira parte, caput, do Código Penal: concurso formal próprio
Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não,
aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer
caso, de um sexto até metade. (...)

Ä Art. 70, segunda parte do caput do Código Penal: concurso formal impróprio
Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não,
aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer
caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa
e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

Ä Art. 72 do Código Penal: pena de multa no concurso de crimes
Art. 72 - No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente.

5.8 - CLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES
Classificação dos Crimes
A classificação dos crimes é relevante para a aplicação dos institutos estudados e para a
sistematização da matéria.
Ä Quanto ao sujeito ativo:

o Crime comum: é aquele que não exige nenhuma qualidade específica do sujeito ativo para
sua prática.
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o Crime próprio: é aquele que exige determinada qualidade do sujeito ativo para sua
prática. A doutrina admite a autoria mediata, a coautoria e a participação nos crimes
próprios.
o Crime de mão própria: é aquele que somente pode ser praticado pela própria pessoa, por
si mesma. Só se admite a participação em crime de mão própria, ressalvado o caso de
perícia assinada por dois profissionais, caso em que a doutrina entende excepcionalmente
cabível a coautoria.
Ä Quanto à necessidade de resultado naturalístico para sua consumação
Este critério leva em conta o resultado naturalístico, distinguindo os delitos em materiais,
formais e de mera conduta.
o Crime material: é aquele que prevê um resultado naturalístico como necessário para sua
consumação.
o Crime formal: é aquele que descreve um resultado naturalístico, cuja ocorrência é
prescindível para a consumação do delito. Também denominado de delito de tipo
incongruente.
o Crime de mera conduta: é aquele cujo resultado naturalístico não pode ocorrer, porque
sequer há a sua descrição.
Ä Quanto à necessidade de lesão ao bem jurídico para sua consumação
Esta forma de classificação toma como base o resultado jurídico do delito.
o Crime de dano: é aquele em que se exige, para sua configuração, a efetiva ocorrência de
lesão ou de dano ao bem jurídico protegido pela norma penal.
o Crime de perigo: é aquele que, para que se considere consumado, exige apenas que o
bem seja exposto a perigo. Portanto, a efetiva ocorrência de dano ao bem jurídico
protegido pela lei penal é desnecessária para que o crime se consume. Os crimes de perigo
podem ser subdivididos em:
o De perigo concreto: é o crime de perigo em que se sua configuração requer que haja
demonstração de que o bem jurídico efetivamente foi posto em perigo.
o De perigo abstrato (ou puro): é o crime de perigo em que a sua consumação não depende
da demonstração de que tenha colocado o bem jurídico em risco. O risco é presumido, de
forma absoluta, pela lei.
o De perigo abstrato de “perigosidade” ou periculosidade real: cuida-se de denominação
nova trazida por alguns doutrinadores. Seria o crime de perigo em que deve ser
demonstrado o risco, mas não a pessoa certa e determinada. Não é uma denominação
utilizada pela maioria da doutrina, que só distingue os crimes de perigo, quanto à
demonstração do risco, em concretos e abstratos.
o De perigo individual: é o delito que causa perigo a uma pessoa ou a um grupo
determinado de pessoas.
o De perigo comum ou coletivo: é aquele cujo perigo de dano atinge um número
indeterminado de pessoas.
o De perigo atual: é aquele cujo perigo causado é contemporâneo à conduta do agente.
o De perigo iminente: é aquele cujo perigo está prestes a acontecer.
o De Perigo futuro ou mediato: é aquele que produz um risco futuro.
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Ä Quanto à forma da conduta
o Crime comissivo: é aquele que é praticado por um comportamento positivo do agente,
isto é, um fazer. São comissivos os crimes de furto e de infanticídio.
o Crime omissivo: é aquele que é praticado por meio de um comportamento negativo, uma
abstenção, um não fazer. Os crimes omissivos se subdividem em:
• Omissivos próprios: é aquele previsto em um tipo mandamental, ou seja, um tipo que
já descreve um comportamento negativo no seu núcleo. O dever jurídico de agir,
naquela situação, decorre do próprio tipo penal, que é chamado, então, de
mandamental, por tornar criminosa uma abstenção (ou omissão) em determinadas
circunstâncias. O agente, no caso, não tem o dever de evitar um resultado, mas
simplesmente o dever de agir para não incorrer na prática do crime.
• Omissivos impróprios: também chamado de comissivo por omissão, é aquele cujo
dever jurídico de agir decorre de uma cláusula geral, que, no Código Penal Brasileiro,
está previsto em seu artigo 13, parágrafo segundo. O dever jurídico abrange
determinadas situações jurídicas e se refere a qualquer crime comissivo. O sujeito tem
o dever de evitar o resultado naturalístico. Por isso, tais delitos são chamados
comissivos por omissão. São crimes naturalmente comissivos (praticados por um
comportamento positivo, uma ação), como é o caso do homicídio, mas que podem ser
praticados por uma conduta omissiva, no caso de o sujeito ter o dever jurídico de agir
previsto na cláusula geral. Possuem as seguintes modalidades:
§ Por dever legal: aquele que tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou
vigilância.
§ Por dever de garantidor: é o sujeito que, de outra forma, assumiu a
responsabilidade de impedir o resultado.
§ Por ingerência na norma: é aquele que, com seu comportamento anterior, criou o
risco da ocorrência do resultado.
• Omissivos por comissão: é aquele que, com seu comportamento anterior, criou o risco
da ocorrência do resultado
o Crime de conduta mista: é aquele cujo tipo prevê uma ação, seguida de uma omissão,
sendo que ambos os comportamentos são necessários para a sua configuração.
Ä Quanto ao tempo da consumação
o Crime instantâneo: é aquele que se consuma imediatamente, em um instante definido.
o Crime permanente: é aquele cuja consumação se protrai no tempo, isto é, se prolonga. A
fase da consumação persiste enquanto desejar o agente.
o Crime instantâneo de efeitos permanentes: é aquele que se consuma imediatamente, em
um momento determinado no tempo, mas cujos efeitos se prolongam no tempo.
o Crime a prazo: é aquele que depende de determinado prazo para sua consumação.
Ä Quanto à unicidade ou não do tipo penal
o Crime simples: é aquele que é formado por um único tipo penal, não resultando da
reunião de outros tipos.
o Crime complexo: é aquele cujo tipo é resultante da junção ou fusão de outros tipos penais.
Ä Quanto à dependência de outro crime para existir
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o Crime principal: é aquele que existe independentemente da ocorrência de outro delito.
o Crime acessório: é aquele cuja ocorrência depende de um crime anterior.
Quanto à forma de utilização do princípio da consunção
o Crime progressivo: é aquele em que o agente, para atingir o seu objetivo, precisa praticar
um crime menos grave que é o caminho para a prática de outro.
o Progressão criminosa: é aquele que há modificação do elemento subjetivo do agente, que
passa pela realização de dois ou mais tipos penais, ocorrendo a absorção pelo crime-fim.
Quanto ao número de atos exigidos para sua consumação
o Crime unissubsistente: é aquele que se realiza com um único ato. A doutrina majoritária
não admite tentativa deste tipo de crime.
o Crime plurissubsistente: é aquele cuja prática exige mais de uma conduta para sua
configuração.
Quanto à necessidade de mais de um sujeito ativo
o Crime unissubjetivo, monossubjetivo ou de concurso eventual: é aquele que pode ser
praticado por apenas um indivíduo.
o Crime plurissubjetivo ou de concurso necessário: é aquele cuja realização típica exige
mais de um agente. O crime plurissubjetivo se subdivide em:
• Crime plurissubjetivo de condutas convergentes: as condutas dos agentes devem se
direcionar uma em direção à outra.
• Crime plurissubjetivo de condutas paralelas: as condutas dos indivíduos devem atuar
paralelamente, possibilitando a prática delitiva.
• Crime plurissubjetivo de condutas contrapostas – as condutas dos agentes devem ir
de encontro umas às outras, ou seja, se contraporem.
Quanto à exigência de forma específica para sua prática
o Crime de forma livre: é aquele que não prevê uma forma específica de realização do
núcleo do tipo, como o furto e o homicídio.
o Crime de forma vinculada: é aquele que tem forma ou formas de realização do núcleo do
tipo especificamente previstas em lei.
Quanto ao lugar
o Crime à distância ou de espaço máximo: é a infração penal cujo iter criminis (caminho do
crime, com suas fases de cogitação, preparação, execução, consumação e, ao final,
eventual exaurimento) abrange mais de um país. Ou seja, é aquela infração penal que, em
seu desenvolvimento, percorre mais de um território soberano.
o Crime plurilocal: é aquele que percorre, em sua prática, mais de um lugar, mas dentro do
mesmo território soberano.
Quanto aos vestígios
o Crime de fato transeunte (delicta facti transeuntes): é aquele que não deixa vestígios,
tornando desnecessária a realização do exame de corpo de delito.
o Crime de fato permanente (delicta facti permanentis): é aquele que deixa vestígios,
tornando necessária a realização do exame de corpo de delito.
Quanto à condição objetiva de punibilidade
o Crime condicionado: é aquele que depende de uma condição objetiva de punibilidade.
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o Crime incondicionado: é aquele que não possui condições objetiva de punibilidade para
Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

sua configuração e consumação.
Quanto à natureza dos crimes militares
o Crime militar próprio: é aquele que só possui tipificação no âmbito militar. Se um civil
praticar referida conduta, haverá fato penalmente atípico.
o Crime militar impróprio: é aquele que está previsto na legislação penal militar, mas possui
tipificação também como crime não militar.
Quanto ao sujeito passivo
o Crime vago: é aquele que possui sujeito passivo imediato um ente sem personalidade
jurídica, como a coletividade.
o Crime de dupla subjetividade passiva: é aquele que possui mais de um sujeito passivo
imediato.
Quanto ao número de bens jurídicos atingidos
o Crime mono-ofensivo: é aquele que atinge apenas um bem jurídico.
o Crime pluriofensivo: é aquele que viola a mais de um bem jurídico.
Quanto ao resultado perseguido
o De intenção ou de tendência interna transcendente: Espécie de crime formal, em que o
agente persegue um resultado desnecessário para a consumação. A finalidade de obter o
resultado é elementar para a configuração do tipo, mas não a própria obtenção do
resultado naturalístico, razão pela qual o tipo é incongruente. Pode ser:
• De tendência interna transcendente de resultado cortado ou de resultado separado:
o resultado naturalístico, que não é necessário para a consumação do crime, depende
da conduta de um terceiro.
• De tendência interna transcendente mutilado de dois atos ou atrofiado de dois atos:
o agente pratica a conduta para um benefício posterior, que não é necessário ser
obtido para sua configuração. O resultado naturalístico, não exigido para a
configuração do delito, depende da vontade do agente.
o De tendência interna peculiar ou intensificada: exige dolo antes e depois da conduta ou
um elemento subjetivo especial do tipo, mas que não transcende a conduta. O agente não
persegue um resultado desnecessário para a tipificação do crime. São os crimes habituais
e aqueles que exigem um elemento subjetivo especial do tipo ou um dolo específico.
Quanto ao tratamento diferenciado da tentativa
o Crimes que só admitem a forma tentada: são os de lesa-pátria. Estão previstos na Lei de
Segurança Nacional.
o Crimes de atentado ou de empreendimento: é aquele em que o legislador equipara a
forma tentada à forma consumada do delito.
Outras Classificações
o Crime subsidiário: um crime é subsidiário em relação a outro quando descreve um grau
menor de violação do bem jurídico. A análise, este caso, é feita em concreto, relação de
minus e de plus, ou seja, de maior ou menor intensidade. Neste caso, havendo conflito
aparente de normas, é levada em conta a análise do fato.
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o Crime multitudinário: é aquele cometido por uma reunião de pessoas, no clima de
tumulto ou histeria coletiva, que torna os limites éticos dos indivíduos, temporariamente,
menos rígidos.
o Crime de opinião: é o crime que se configura com o abuso da liberdade de expressão ou
de pensamento.
o Crime de ação múltipla ou conteúdo variado: é o crime que possui mais de um núcleo do
tipo e que a prática de apenas um deles é suficiente para a sua consumação.
o Crime habitual: é o crime que exige uma reiteração de atos para sua consumação, sendo
que a doutrina aponta ser necessária a demonstração do estilo de vida do agente.
o Crime profissional: é o crime habitual, realizado com intuito de lucro.
o Crime mercenário: é o crime cometido com intuito de lucro.
o Crime de ímpeto: é aquele cometido no calor da emoção, sem premeditação.
o Crime funcional: é o que é cometido pelo funcionário público. Se for funcional próprio, só
pode ser cometido pelo funcionário público. Por sua vez, o funcional impróprio pode ser
cometido tanto por qualquer pessoa quanto por aquele que é funcionário público para
fins penais.
o Crime de ação violenta: é aquele praticado com emprego de força física ou com grave
ameaça.
o Crime de ação astuciosa: é o crime praticado por meio de astúcia, de uma fraude ou um
engodo.
o De circulação: é o crime praticado na condução de veículo automotor.
o Internacional ou mundial: é o crime que o Brasil se obrigou a reprimir no Direito
Internacional, por meio de tratado ou convenção.
o Remetido: é o delito cuja definição faz remissão ou referência a outro tipo penal.

5.9 - NOVIDADES LEGISLATIVAS SOBRE OS CRIMES PATRIMONIAIS
Furto
O crime de furto está previsto no artigo 155 do Código Penal:
Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
§ 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.
§ 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão
pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.
§ 3º - Equipara-se à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico.
Furto qualificado
§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:
I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;
II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;
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III - com emprego de chave falsa;
IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.
§ 4º-A A pena é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, se houver emprego de explosivo ou de artefato
análogo que cause perigo comum.
Furto qualificado
§ 5º - A pena é de reclusão de três a oito anos, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser
transportado para outro Estado ou para o exterior.
§ 6o A pena é de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos se a subtração for de semovente domesticável de produção,
ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração.
§ 7º A pena é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, se a subtração for de substâncias explosivas ou
de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego.

Furto qualificado (§ 4º-A)
A nova modalidade de furto qualificado, previsto no § 4º-A do artigo 155 do Código Penal, foi inserida
pela Lei nº 13.654/2018. Busca-se a punição de forma mais rígida para crimes como o de explosão
de caixas eletrônicos para furto de dinheiro.
A pena desta modalidade de furto é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa. Configura-se
com o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Explosivo é o que
detona, estoura, como a dinamite. Também se configura a qualificadora se for utilizado artefato
análogo que causa perigo comum. Cuida-se de interpretação analógica, que deve ser feita a partir
do paradigma previsto na norma, o explosivo.
Apesar do intuito do legislador de endurecer a persecução penal no caso de tais crimes, acabou
tornando a situação mais benéfica de quem pratica o furto de caixas eletrônicos com o uso de
explosivos.
Isto porque, antes da Lei 13.654/2018, o agente respondia pelo crime de furto qualificado pela
destruição ou rompimento de obstáculo em concurso com o crime de explosão, com a causa de
aumento de pena de um terço, em razão da finalidade de obtenção de vantagem pecuniária.
Com o advento da Lei 13.654/2018, o agente só pode responder pelo furto qualificado pelo emprego
de explosivo, restando afastado o concurso com o crime de explosão, sob pena de bis in idem.
A qualificadora do rompimento de obstáculo, em caso de crime praticado com emprego de explosivo
ou artefato análogo, pode ser valorada pelo juiz na primeira fase da dosimetria, como circunstância
judicial.
Furto qualificado (§ 7º)
O parágrafo sétimo do artigo 155 do Código Penal prevê outra forma qualificada do delito, cuja pena
é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa. Tal modalidade também foi inserida pela Lei
13.654/2018, tal qual o parágrafo 4ª-A. Incide se a subtração for de substâncias explosivas ou de
acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego.
Roubo
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O crime de roubo é o crime complexo que deriva da reunião do furto e do constrangimento ilegal,
do furto e da ameaça ou do furto e do crime relativo à violência (lesão corporal, por exemplo). Está
tipificado no artigo 157 do Código Penal:
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou
depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.
§ 1º - Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave
ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.
§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:
I – (revogado);
II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;
III - se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância.
IV - 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.
VI – se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem
sua fabricação, montagem ou emprego.
§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):
I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;
II – se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que
cause perigo comum.
§ 3º Se da violência resulta:
I – lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 (sete) a 18 (dezoito) anos, e multa;
II – morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.

Roubo circunstanciado ou majorado (§ 2º)
O artigo 157, no seu parágrafo segundo, prevê causas de aumento de pena aplicáveis ao roubo, cuja
fração varia de um terço até metade.
O inciso I, de roubo circunstancia pelo emprego de arma, restou revogado pela Lei nº 13.654/2018,
a qual também inseriu o inciso VI ao § 2º do artigo 157 do Código Penal, prevendo majorante para
o caso de emprego de arma de fogo.
Há alegação de inconstitucionalidade formal na revogação do artigo 157, § 2º, I, do Código Penal,
porque a previsão de revogação de tal dispositivo teria se dado na Comissão de Redação, sem sua
efetiva apreciação pelas Casas do Congresso Nacional. Entretanto, enquanto não houver
posicionamento das Cortes Superiores, especialmente do STF, a alteração deve ser considerada
válida, dada a presunção de constitucionalidade das leis.
Com a Lei nº 13.654/2018, houve as seguintes alterações no parágrafo segundo do artigo 157:
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VI – se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente,
possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego
A causa de aumento de pena do inciso VI do parágrafo segundo foi inserido pela Lei 13.654/2018,
que, como visto, visa a dar um tratamento mais rígido aos delitos patrimoniais, mormente aqueles
praticados contra agências bancárias.
Há aumento de pena se o agente subtrair substâncias explosivas ou acessórios que, conjunta ou
isoladamente, possibilitem sua fabricação, montarem ou emprego. Portanto, há maior desvalor no
fato de o objeto material do furto ser substância explosiva, como dinamite, ou mesmo acessórios
que possibilitem, por si sós ou em conjunto com outros, fabricar, montar ou empregar explosivos.
No caso do furto, o fato de a res furtiva ser uma das mencionadas acima torna o crime qualificado.
Para o roubo, há causa de aumento de pena.
Roubo circunstanciado ou majorado (§ 2º-A)
Na sua sanha de tornar mais rígido o tratamento de crimes patrimoniais praticados em determinadas
circunstâncias, a Lei 13.654/2018 também inseriu o parágrafo 2º-A ao artigo 157. Para tais hipóteses,
o aumento de pena será realizado pela fração de 2/3 (dois terços), o que é mais gravoso do que o
aumento previsto no parágrafo 2º. São suas hipóteses:
I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;
Neste caso, houve a revogação do inciso I do parágrafo segundo e o acréscimo do parágrafo 2º-A,
inciso I, tratando do emprego de arma. Vejamos a modificação com relação ao tratamento do
emprego de arma no roubo:
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Entretanto, malgrado tenha buscado trazer uma rigidez maior na punição dos crimes patrimoniais,
a Lei 13.654/2018 acabou por trazer uma situação mais benéfica:

Deste modo, para os crimes cometidos com arma de fogo, temos uma alteração mais gravosa, já que
a causa de aumento de pena passou de um terço até metade para o patamar de dois terços.
Portanto, não pode retroagir para prejudicar o réu, só podendo ser aplicada para os crimes
cometidos a partir do início da vigência da Lei 13.654/2018.
No caso de crime de roubo praticado com arma de não seja de fogo, caso das armas brancas e as
armas impróprias, a alteração legislativa é lex mitior, ou seja, lei mais favorável ao réu. Isto porque
antes a situação configurava o roubo majorado e, atualmente, não há causa de aumento de pena, já
que o inciso I do § 2º-A só menciona “arma de fogo”. Deste modo, a lei deve retroagir para beneficiar
quem praticou o crime antes do início da vigência da Lei 13.654/2018, inclusive se já houver
condenação com trânsito em julgado, cujas penas estejam sendo executadas.
Anteriormente, quando a majorante previa apenas o emprego de arma, surgiu a discussão sobre a
possibilidade de o uso de arma de brinquedo ou de simulacro de arma ser considerado suficiente
para a alteração da pena. O STJ chegou a aprovar o seguinte enunciado, de nº 174, da sua Súmula:
No crime de roubo, a intimidação feita com arma de brinquedo autoriza o aumento da pena. [súmula cancelada]

Como já destacamos acima, o enunciado foi cancelado, passando a prevalecer o entendimento de
que a arma de brinquedo serve para configurar a grave ameaça, elementar do crime de roubo, não
servindo, entretanto, para a configuração da circunstância de “emprego de arma”. Com mais razão,
portanto, não será cabível atualmente a configuração da majorante em razão de emprego de
simulacro de arma ou arma de brinquedo, já que o dispositivo exige emprego de arma de fogo.
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Neste sentido, já há julgado do STJ:
“(...) 2. A Lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, revogou o inciso I do artigo 157 do CP, de modo que
o emprego de arma branca não se subsume mais a qualquer uma das majorantes do crime de roubo.
Assim, uma vez que o caso dos autos é de roubo com emprego de arma branca (faca), impõe-se a
concessão de habeas corpus de ofício para que a pena seja reduzida na terceira fase da dosimetria,
em observância ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. (...)” (STJ, AgRg no REsp
1724625/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 28/06/2018).
Arma de fogo é o instrumento ou artefato que lança projéteis em alta velocidade por meio de uma
ação pneumática, provocada por uma explosão. São exemplos de arma de fogo o revólver, a pistola,
a metralhadora, o fuzil, a espingarda e o canhão.
Ainda na redação antiga, em que a majorante exigia o “emprego de arma”, surgiu a controvérsia
sobre a necessidade de perícia, em que se atestasse o potencial lesivo do artefato, para o
reconhecimento do roubo majorado. Caso realizada a perícia e demonstrado que não era possível
disparo algum, sendo a arma imprestável, fica difícil sustentar a incidência da causa de aumento de
pena:
(...)III - O acórdão impugnado, ao considerar a incidência da causa de aumento referida, incorreu
em constrangimento ilegal, pois, de acordo com posicionamento adotado por esta Corte
Superior, comprovada a ausência de sua potencialidade lesiva da arma empregada, indevida
a imposição da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do CP. (...)” (STJ,
HC 416745/PR, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, Dje 01/02/2018).
Entretanto, em alguns casos a arma não era encontrada ou apreendida e, deste modo, não se
tornava possível fazer a perícia. Em tais casos, o STJ consolidou o entendimento de ser desnecessária
a prova pericial, desde que outros elementos de prova demonstrassem a utilização da arma pelo
agente ou por um deles:
“(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que é prescindível a apreensão
e a perícia da arma para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal,
quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no
delito, como no caso concreto, em que demonstrado pela própria Corte de origem que por meio do
depoimento da vítima e do corréu, que o apelante com o corréu praticaram o roubo utilizando arma
de fogo. (...)” (STJ, AgRg no REsp 1712795/AM, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
12/06/2018).
Em trecho de acórdão já mencionado anteriormente, o STJ entendeu compatível a condenação pelo
roubo majorado por emprego de arma de fogo e pelo delito de associação criminosa armada (antigo
crime de quadrilha ou bando armado):
“(...) Inexiste bis in idem em razão da condenação concomitante pelos delitos de roubo majorado
pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas e de associação criminosa armada, antigo
quadrilha ou bando armado, porquanto os delitos são independentes entre si e tutelam bens
jurídicos distintos. (...)” (STJ, HC 288929/SP, Rel. Des. Convocado Ericson Maranhão, Sexta Turma,
DJe 30/04/2015).
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Por fim, é importante consignar que o porte de arma de fogo como grave ameaça às vítimas,
circunstância que torna o roubo majorado, é considerado crime-meio e deve ser por ele absorvido.
Deste modo, o agente só responderá pelo crime de porte de arma de fogo em concurso com o roubo
se praticados em contextos diferentes, como se demonstrado que o agente portou a arma de fogo
ostensivamente no vilarejo durante duas semanas, intimidando os moradores, sendo que depois
resolveu praticar o roubo mediante o uso de referido artefato.
II – se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato
análogo que cause perigo comum.
A majorante do inciso II do § 2º-A se refere ao uso de explosivo ou de artefato análogo que causa
perigo comum, sendo necessário haver a destruição ou o rompimento de obstáculo. É o que ocorre
em um assalto a banco, se os agentes usarem dinamite para destruir a porta do cofre e obter acesso
aos valores lá custodiados.
Formas qualificadas
As formas qualificadas pelo resultado estão previstas no parágrafo terceiro do artigo 157:
§ 3º Se da violência resulta:
I – lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 (sete) a 18 (dezoito) anos, e multa;
II – morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.

A Lei 13.654/2018 deu nova redação ao dispositivo, mas, de efetiva alteração, só houve com relação
ao limite máximo da pena do roubo seguido de lesão corporal grave, que passou do máximo de 15
anos para o limite de 18 anos de reclusão.
O resultado deve decorrer da violência, podendo ser causado por culpa ou dolo. Não se prevê,
portanto, a forma qualificada se algum dos resultados decorrer de grave ameaça.

5.10 - NOVIDADES LEGISLATIVAS SOBRE OS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL
Importunação Sexual
Atentando a reclamos sociais, especialmente a comoção depois de um caso de um indivíduo que
ejaculou em uma mulher no transporte coletivo em São Paulo/SP, a Lei 13.718/2018 acrescentou
um novo tipo no Código Penal, que criminaliza a importunação sexual:
Art. 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria
lascívia ou a de terceiro:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o ato não constitui crime mais grave.”.

Praticar é fazer, executar. A conduta incriminada é praticar ato libidinoso, contra alguém e sem sua
anuência. É necessário, portanto, que seja praticado um ato libidinoso, ou seja, um ato destinado à
satisfação da lascívia, que deve ser feito contra alguém.
Ademais, a ausência de consentimento da vítima é elementar do crime. Portanto, a anuência do
sujeito, se houver, funcionária como excludente da tipicidade, por haver previsão expressa de que a
ausência é elementar do crime.
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O tipo é doloso, sem precisão de modalidade culposa. Exige-se o elemento subjetivo especial do
injusto, consistente no objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro.
Um exemplo de configuração deste crime é justamente o polêmico caso que motivou a inovação
legislativa. Se um sujeito se masturba perante a vítima, ejaculando em seu corpo, contra a vontade
dela, o crime será o de importunação sexual, e não de estupro, já que a vítima não foi constrangida,
mediante violência ou grave ameaça, à prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso. Notem
que este tipo penal não exige violência nem grave ameaça como meio de execução.
Cuida-se de crime expressamente subsidiário, sendo que seu preceito secundário prevê a sanção de
reclusão, de 1 a 5 anos, se o ato não constituir crime mais grave. Logo, configurado outro crime
contra a dignidade sexual, como o estupro, este é que será considerado, afastando a incidência do
tipo penal do artigo 215-A do Código Penal.
O crime é formal, por não exigir a satisfação da lascívia do agente ou de outrem para a sua
consumação. É comum, por não exigir qualidade específica do sujeito ativo para sua consumação. É
plurissubsistente, admitindo a tentativa. É instantâneo, consumando-se em determinado momento,
definido no tempo. Constitui um crime de forma livre, não havendo previsão de modo específico de
realizá-lo.
Consentimento da vítima no estupro de vulnerável
Em lamentável conduta de revitimização, passou-se a discutir se o fato de a pessoa menor de
quatorze anos ter experiência sexual, consentir (ou desejar) ou mesmo ter relacionamento com o
agente impede a configuração do delito. O STJ, sob o rito do recurso especial repetitivo, afastou tal
argumento, entendendo que não se deve realizar tal análise da vítima:
“(...) 9. Recurso especial provido, para restabelecer a sentença proferida nos autos da Ação Penal
n. 0001476-20.2010.8.0043, em tramitação na Comarca de Buriti dos Lopes/PI, por considerar
que o acórdão recorrido contrariou o art. 217-A do Código Penal, assentando-se, sob o rito do
Recurso Especial Repetitivo (art. 543-C do CPC), a seguinte tese: Para a caracterização do crime
de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha
conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O
consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de
relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime. (...)” (STJ,
REsp 1480881/PI, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 10/09/2015).
Reafirmando-se a configuração do delito independentemente do histórico sexual da vítima, bem
como seu eventual relacionamento ou desejo, já que a lei presume sua falta de discernimento para
a prática do ato, a referida Corte Superior editou o enunciado 593 da sua Súmula:
O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor
de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual
anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.

O parágrafo quinto do artigo 217-A, inserido pela Lei 13.718/2018 incorporou o entendimento
consolidado na jurisprudência do STJ ao Código Penal. Referido dispositivo passou a prever que: “As
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penas previstas no caput e nos §§ 1º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se independentemente do
consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime”.
Divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de
pornografia
Inserido pela Lei 13.718, de 24 de setembro de 2018, o artigo 218-B do Código Penal criminaliza a
divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de
pornografia:
Art. 218-C. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar,
por qualquer meio - inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática -,
fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável ou que
faça apologia ou induza a sua prática, ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o fato não constitui crime mais grave.
Aumento de pena
§ 1º A pena é aumentada de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) se o crime é praticado por agente que mantém
ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação.
Exclusão de ilicitude
§ 2º Não há crime quando o agente pratica as condutas descritas no caput deste artigo em publicação de
natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica com a adoção de recurso que impossibilite a identificação
da vítima, ressalvada sua prévia autorização, caso seja maior de 18 (dezoito) anos.

O tipo penal previsto no caput é misto alternativo, com a previsão dos seguintes núcleos: “oferecer”
(ofertar, obsequiar, disponibilizar); “trocar” (permutar, comutar, barganhar); transmitir (passar para
outra pessoa, ceder, legar, enviar); “vender” (alienar, ceder, trocar por um preço); “expor à venda”
(exibir, apresentar ou mostrar com a finalidade de venda); “distribuir” (partilhar, compartilhar,
repartir); “publicar” (tornar público, veicular, propagar) e “divulgar” (difundir, espalhar, disseminar).
O crime é de forma livre, podendo ser praticado por qualquer meio, inclusive meio de comunicação
de massa, como televisão, ou sistema de informática ou telemática. A conduta típica pode se dar
por Whatsapp, aplicativo de comunicação, ou por qualquer rede social, por exemplo.
O objeto material pode ser:
Ä fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro
de vulnerável. Qualquer registro, seja de fotografia, vídeo ou algum outro que seja
audiovisual, com cena de prática de crime de estupro ou de estupro de vulnerável. Cumpre
enfatizar que o legislador, neste ponto, cometeu notável desequilíbrio no sistema de punição
dos crimes praticados contra criança e adolescente. Caso criança ou adolescente seja vítima
do crime de estupro de vulnerável, a conduta anteriormente se subsumia ao artigo 240 ou ao
artigo 241 do ECA, com pena muito mais grave, de 4 a 8 anos de reclusão e multa.
Dependendo do caso, poderia se configurar o crime do artigo 241-A do ECA, também com
pena mais gravosa, de 3 a 6 anos de reclusão e multa.
Percebam a distorção gerada, por exemplo, se considerarmos apenas os tipos penais, sem menção
à subsidiariedade:
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Vender vídeo que contenha cena de sexo explícito ou Vender vídeo que contenha cena de estupro de
pornográfica envolvendo criança ou adolescente.
vulnerável
Artigo 241 do ECA
Artigo 218-C do Código Penal
1 a 5 anos de reclusão
3 a 6 anos de reclusão e multa

Uma possível interpretação, que pode evitar essa desproporção grave, em que uma conduta mais
grave teria uma sanção penal mais leve, seria a de que o artigo 241 do ECA prevaleça mesmo na
situação acima apontada, em virtude de sua expressa subsidiariedade. Deste modo, o tipo penal
dificilmente teria aplicação no caso de cena de sexo envolvendo criança e adolescente, dada a
abrangência dos crimes previstos no ECA.
Ä fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que faça apologia ou induza à prática de
estupro ou de estupro de vulnerável. A conduta nuclear típica pode recair também sobre
qualquer registro, seja de fotografia, vídeo ou algum outro que seja audiovisual, em que haja
elogio, enaltecimento ou reverência à prática dos crimes previstos no artigo 213 ou no artigo
217-A do Código Penal. Observe que a própria lei não incluiu o crime de importunação sexual,
que agora se situa no artigo 215-A do Código Penal. Não se pode incluir referido crime nesta
previsão, sob pena de analogia in malam partem. Conforme o caso, pode ser possível o
enquadramento no próximo item;
Ä cena de sexo, nudez ou pornografia, sem o consentimento da vítima. Aqui não há
necessariamente crime. Basta que haja cena de sexo, nudez ou pornografia. Pune-se o agente
que divulga a cena sem que a pessoa que participou do ato consinta. Considera-se, aqui,
claramente, a conduta de adultos, caso contrário a cena poderá ser de crime de estupro de
vulnerável. Se houver adolescentes, da mesma idade, em prática sexual, o crime será um dos
previstos no ECA. Neste caso, o consentimento da vítima, se houver, exclui a tipicidade do
delito. Observe-se, apenas neste específico objeto material, que não inclui a cena de prática
de crime nem a apologia a crime de estupro ou de estupro de vulnerável.
O preceito secundário prevê a sanção penal de reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o fato não
constitui crime mais grave. Cuida-se, portanto, de crime expressamente subsidiário.
Cuida-se de crime material, com exigência de alteração do mundo exterior para sua consumação.
Por se tratar de crime plurissubsistente, admite-se o conatus. Trata-se de crime instantâneo, salvo
na modalidade de “expor à venda”, em que entendemos que é permanente. É, ainda, de forma livre
e comum.
Cumpre anotar, por fim, que referido crime foi inserido no capítulo II do Título VI, o qual trata dos
crimes sexuais contra vulnerável. Entretanto, não se trata de crime praticado somente contra
vulnerável, envolvendo condutar praticadas contra adulto capaz. Por isso, a nosso ver, a inclusão foi
errônea no que se refere ao capítulo.
Forma majorada
O parágrafo primeiro do artigo 218-C prevê a causa de aumento de pena de 1/3 (um terço) a 2/3
(dois terços) se o crime for praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de
afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação.
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Neste caso, pune-se de forma mais gravosa a conduta do sujeito que tem ou teve relação íntima de
afeto, como namorado, ex-namorado, marido, ex-marido, ficante, ex-ficante etc. Também há a
punição de forma majorada se houver a finalidade de vingança.
O legislador, portanto, em boa hora, pune a chamada revenge porn ou pornografia de vingança. É o
caso do sujeito que, após o fim do relacionamento, frustrado e com o nítido propósito de causar
sofrimento, divulga cenas de sexo entre ele e a vítima, expondo-o a vexame e à exposição indevida
de sua vida privada.
Exclusão de ilicitude
Já o parágrafo segundo do artigo 218-C traz uma explicitação de uma causa excludente do crime. É,
portanto, uma norma penal não incriminadora, que exclui do âmbito da incriminação a prática da
conduta típica em publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica.
Para a exclusão do crime, é imprescindível a adoção de recurso que impossibilite a identificação da
vítima ou que haja sua prévia autorização, caso seja maior de 18 (dezoito) anos.
Disposições Gerais
O artigo 225 trata da ação penal e o artigo 226 de causas de aumento de pena, consistindo em
normas de disposições gerais.
Ação Penal
Neste caso, em razão de alteração recente no Código Penal, cumpre analisar como era o tratamento
da ação penal nos crimes contra a liberdade sexual e contra vulnerável:
Art. 225. Nos crimes definidos nos Capítulos I e II deste Título, procede-se mediante ação penal pública
condicionada à representação.
Parágrafo único. Procede-se, entretanto, mediante ação penal pública incondicionada se a vítima é menor de
18 (dezoito) anos ou pessoa vulnerável.

O artigo 225 do Código Penal dispõe sobre os crimes tratados nos Capítulos I e II do Título VI,
denominados, respectivamente, de “Dos Crimes Contra a Liberdade Sexual” e “Dos Crimes Sexuais
Contra Vulnerável”. Em ambos os casos, a ação penal era pública condicionada à representação,
em regra.
Buscava-se, com isso, evitar o chamado strepitus judicii, que é a discussão sobre os fatos íntimos de
alguém no âmbito do processo. Cabia ao sujeito passivo a decisão sobre levar os fatos a juízo ou não,
devido à exposição de fatos da sua vida pessoal, envolvendo sua própria sexualidade.
Entretanto, conforme determinava o parágrafo único do artigo 225 do Código Penal, a ação penal
seria pública incondicionada se a vítima fosse pessoa menor de 18 anos ou vulnerável.
Ä E no caso de morte da vítima ou lesão corporal de natureza grave?
A Súmula 608, do STF, determina que, quando houver violência real no estupro, a ação penal deve
ser pública incondicionada:
No crime de estupro, praticado mediante violência real, a ação penal é pública incondicionada.
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Entretanto, ela é anterior à reforma promovida pela Lei 12.015/2009, razão pela qual pode ser
considerada superada.
Parte da doutrina passou a entender, na vigência anterior à Lei 13.718/2018, que, ainda que
houvesse o resultado morte ou lesão corporal de natureza grave, a ação penal seria pública
condicionada à representação, devido à redação do dispositivo em análise. É a posição de Guilherme
de Souza Nucci e Luiz Flávio Gomes.
Em sentido contrário, Cezar Bitencourt entende persistir o entendimento consubstanciado no
enunciado acima transcrito, de número 608, da Súmula do STF. Defende, assim, que o resultado
morte ou lesão corporal de natureza grave torna a ação penal pública incondicionada, nos termos
de legislação anterior à reforma. Seu fundamento seria o fato de o resultado qualificador envolver
o chamado crime complexo, cujo regramento, para definição da ação penal cabível está no artigo
101 do Código Penal:
Art. 101 - Quando a lei considera como elemento ou circunstâncias do tipo legal fatos que, por si mesmos,
constituem crimes, cabe ação pública em relação àquele, desde que, em relação a qualquer destes, se deva
proceder por iniciativa do Ministério Público.

O Procurador-Geral da República moveu a ação direta de inconstitucionalidade 4.301, em trâmite
no STF, sem decisão liminar nem de mérito até o encerramento desta aula. Recomenda-se o
acompanhamento do seu andamento, sendo que se alega, na inicial, a proteção deficiente por parte
do Estado, com violação do princípio da dignidade da pessoa humana.
Com o advento da Lei 13.718, de 24 de setembro de 2018, a redação do dispositivo passou a ser a
seguinte:
Art. 225. Nos crimes definidos nos Capítulos I e II deste Título, procede-se mediante ação penal pública
incondicionada.
Parágrafo único. (Revogado).

Deste modo, todos os crimes contra a liberdade sexual e todos os delitos sexuais contra vulnerável
passam a ser de ação penal pública incondicionada. Incluem-se os seguintes crimes:
Estupro;
Violação sexual mediante fraude;
Importunação sexual;
Assédio sexual;
Estupro de vulnerável;
Corrupção de menores;
Satisfação de lascívia na presença de criança ou adolescente;
Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou
adolescente ou de vulnerável;
o Divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de
pornografia.
o
o
o
o
o
o
o
o

Surgirá a discussão sobre a aplicação do dispositivo aos crimes praticados anteriormente. O melhor
entendimento, que defendemos, é o de que a alteração, por envolver diretamente o exercício de
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ação penal e, portanto, o direito de punir, só pode surtir efeitos para os crimes praticados a partir
de sua entrada em vigor. Isto por causa da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
Assim como na decadência, que deixa de existir em tais casos, a norma influencia punibilidade do
agente, tornando-a mais ampla, ao não exigir mais queixa-crime nem representação, sendo que
ambos os institutos se sujeitam a prazo para seu exercício. Por isso, a modificação, a nosso ver, só
pode incidir sobre os crimes praticados a partir da data de entrada em vigor da Lei 13.718, de 24 de
setembro de 2018.
Aumento de pena
O artigo 226 do Código Penal prevê majorantes para os crimes em estudo:
Art. 226. A pena é aumentada:
I – de quarta parte, se o crime é cometido com o concurso de 2 (duas) ou mais pessoas;
II - de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor,
curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela;
III – (revogado)
IV - de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), se o crime é praticado:
Estupro coletivo
a) mediante concurso de 2 (dois) ou mais agentes;
Estupro corretivo
b) para controlar o comportamento social ou sexual da vítima.”

O inciso I prevê o aumento da quarta parte no caso de concurso de duas ou mais pessoas. Podem
ser utilizados no cômputo do número mínimo de agentes sujeito inimputáveis ou não identificados
durante a investigação policial e a instrução processual.
Por sua vez, o inciso II prevê o aumento de metade a depender da condição pessoal do agente, caso
ele possua alguma relação com a vítima. Deste modo, haverá a causa de aumento de pena se o
agente for ascendente, padrasto, madrasta, tio, companheiro, tutor, curador, preceptor ou
empregador da vítima. Além disso, prevê-se uma fórmula para interpretação analógica,
determinando-se a majoração da pena no caso de o agente ter autoridade sobre o sujeito passivo a
qualquer outro título. Houve modificação do inciso pela Lei 13.718/2018, mas apenas para alterar a
forma verbal de “tem” para “tiver”, com a substituição da sua conjugação no modo indicativo pelo
mais adequado modo subjuntivo.
Por fim, foi inserido, pela Lei 13.718/2018, o inciso III, que trata de duas novas causas de aumento
de pena, tratadas a seguir pelas suas especificações:
Estupro coletivo
A primeira majorante, aumento de 1/3 a 2/3 da pena, incide se o crime for praticado mediante
concurso de 2 (dois) ou mais agentes. Como se exige apenas o concurso, pode-se computar agente
não identificado, assim como aquele que for inimputável. Abrange coautores e partícipes.
Estupro corretivo
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A segunda hipótese de forma majorada também prevê o aumento de 1/3 a 2/3 da pena. Configurase se o delito for praticado para controlar o comportamento social ou sexual da vítima. É o caso do
namorado que estupra para controlar a relação, dizendo que a namorada não pode frequentar
determinados lugares, o que demonstra maior desvalor da ação. Ademais, incide a causa de
aumento de pena no caso do sujeito que quer controlar o comportamento da vítima, mesmo sem
relacionamento. Seria o triste e lastimável caso do sujeito que estupra uma mulher homossexual
para que ela “aprenda a gostar de homem”. Essa finalidade do delito, muito mais gravosa, justifica
um sancionamento mais pesado.
Uma discussão que pode surgir é a respeito da abrangência da nova causa de aumento prevista no
inciso III do artigo 226 do Código Penal. Isto porque o caput do artigo 226 prevê apenas o aumento
de pena, sendo que o artigo 225, como já visto, refere-se aos crimes previstos nos Capítulos I e II do
Título VI, ou seja, os delitos contra a liberdade sexual e os crimes sexuais contra vulnerável. Por isso
apontava-se que todas as causas de aumento de pena do artigo 226 abrangia todos os crimes
mencionados.
Entretanto, as novas majorantes do inciso III são denominadas “estupro coletivo” e “estupro
corretivo”, o que pode gerar a dúvida sobre serem delimitados ao crime de estupro e, talvez,
também aos crimes de estupro de vulnerável. Pode-se sustentar, todavia, que se trata apenas de
nomes específicos de forma majorada, sendo que não se faz menção exclusiva a tipos penais sobre
os quais incidiriam. Deve-se aguardar o desenvolvimento doutrinário e o enfretamento
jurisprudencial do tema.

6 - LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL
Fala, pessoal!
Aqui é Vitor De Luca. Abordarei dez temas que podem cair no concurso da Magistratura do Mato
Grosso.
Atenção especial para as novidades legislativas dos últimos três anos.
Vamos lá?!

6.1 – CRIMES HEDIONDOS
Iniciamos nossa aposta com o sistema para a definição de crime hediondo.
Há três sistemas para apontar o crime como hediondo.
Sistema legal – De acordo com esse sistema, a missão de catalogar determinado crime como hediondo é exclusiva
do legislador. De tal sorte, é crime hediondo aquele definido como tal pela lei. O legislador quando etiqueta
determinado delito como hediondo o faz levando em conta a gravidade abstrata do delito. Por esse sistema, o rol
dos crimes hediondos é taxativo (numerus clausus), não admitindo qualquer ampliação divergente do texto legal. A
grande vantagem desse sistema reside exatamente na segurança jurídica, pois apenas e tão somente os crimes
expressamente descritos em lei como hediondos podem sofrer os rigores dessa categoria de delitos. A crítica desse
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sistema, por sua vez, recai sobre a impossibilidade de o magistrado considerar as peculiaridades do caso concreto
para rotular um crime como hediondo. Vale dizer, ainda que o agente seja causador de imensa repulsa social com a
sua conduta ilícita, se o crime não for catalogado como hediondo em lei, o magistrado não pode considerá-lo como
hediondo.
Sistema judicial – A aferição de determinado crime como hediondo é feita pelo magistrado à luz do caso concreto.
Assim, ao julgador é conferida o papel de etiquetar determinada conduta criminosa como hedionda, com base na
gravidade concreta do comportamento ilícito. Esse sistema sofre severas críticas, porquanto pode causar enorme
insegurança jurídica ao alargar em demasia o campo discricionário de atuação do magistrado e, notadamente, por
malferir o princípio da taxatividade.
Sistema misto - Esse sistema mescla os dois sistemas antecedentes. O diploma legal estabelece um rol
exemplificativo (numerus apertus) dos crimes hediondos, podendo o magistrado reconhecer como hediondo outros
delitos não descritos nessa relação apresentada pelo legislador. O legislador estipula alguns crimes hediondos e
também fixa um conceito genérico de crime hediondo, cabendo ao magistrado catalogar determinada conduta
como hedionda com fundamento nessas premissas conceituais previstas em lei, ou seja, estamos diante de uma
hipótese de interpretação analógica (intra legem). Esse sistema também não está imune às críticas, sobretudo por
não resolver a questão atinente à segurança jurídica ante a ausência de um claro critério objetivo acerca da
conceituação de crime hediondo.

E qual foi o critério adotado pela Brasil?
Adotamos o sistema legal. A lei federal de nº 8.072/90 foi incumbida de regulamentar o tema,
indicando o rol taxativo dos crimes hediondos, mas absteve-se de apresentar um conceito legal do
que seria crimes hediondos. Vale dizer, não existe na lei nenhuma definição científica sobre o delito
hediondo, mas apenas a indicação dos tipos penais merecedores dos rigores da hediondez. A
infração penal não constante no grupo seleto do art. 1º da Lei nº 8072 não será considerada como
hedionda, ainda que o magistrado entenda como extremamente graves as circunstâncias fáticas do
caso concreto. Pensamento diverso caracterizaria a indevida analogia in malan partem em sede de
Direito Penal.
NOVIDADE LEGISLATIVA: A recente lei nº 13497/17 inseriu nova figura delituosa prevista fora do
Código Penal no rol dos crimes hediondos. Cuida-se do delito de posse ou porte ilegal de arma de
uso restrito catalogado no art. 16 da Lei 10826/03.
A lei 13497/17 é um típico exemplo de novatio legis in pejus, razão pela qual somente podem ser
considerados hediondos os delitos do art. 16 do Estatuto do Desarmamento praticados depois da
vigência da referida lei.
O art. 16 do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10826/03) foi definido da seguinte forma:
“Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que
gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo,
acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
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6.2 – CONTRAVENÇÕES PENAIS
Distinção entre crime e contravenção penal: De acordo com o art. 1º da Lei de Introdução ao Código
Penal, considera-se crime a infração penal a que a lei comina pena de reclusão ou detenção, quer
isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa; contravenção, a infração
penal a que a lei comina, isoladamente, pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa
ou cumulativamente.
Reparem que o critério da cominação da sanção penal é o mais eficiente para saber quando uma
infração penal é crime ou contravenção. O crime é sempre apenado com reclusão, detenção ou
multa. Já a contravenção penal admite tão somente 2 sanções, quais sejam, prisão simples e multa.
Destaco ainda outras 3 importantes diferenças entre crime e contravenção penal.
Ação Penal. Nos crimes a ação penal pode ser pública (condicionada ou incondicionada) e privada. Na contravenção
penal a ação penal é sempre pública incondicionada (art. 17 do Dec-Lei 3688/41).
Tentativa. No crime é perfeitamente possível a tentativa. Já na contravenção penal não há que se falar na figura
tentada (art. 4º do Dec-Lei 3688/41).
Extraterritorialidade. Os crimes praticados no exterior podem ser punidos no Brasil. Já a contravenção penal
cometida no exterior não pode ser punida no Brasil.

NOVIDADE LEGISLATIVA: Com o advento da lei 13.718, de 24 de setembro de 2018, diploma legal
responsável apresentar importantes alterações no Código Penal no tocante ao temário dignidade
sexual, restou expressamente revogada a contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor
(art. 3º, II, da Lei 13.718/18). Tal diploma legal ainda tipificou os crimes de importunação sexual e
de divulgação de cena de estupro, tornou pública incondicionada a natureza da ação penal dos
crimes contra a liberdade sexual e dos crimes sexuais contra vulnerável, estabeleceu ainda
majorantes para esses crimes e definiu como causas de aumento de pena o estupro coletivo e o
estupro corretivo.

6.3 – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
Critérios utilizados pelo magistrado para a concessão dos prêmios legais ao agente colaborador: 2
critérios cumulativos: a) eficácia objetiva das informações passadas pelo agente colaborador; b) as
circunstâncias judiciais do agente colaborador (natureza, as circunstâncias, a gravidade e a
repercussão social do fato criminoso). É o que estabelece o art. 4º, §1º, da Lei 12850/13: “Em
qualquer caso, a concessão do benefício levará em conta a personalidade do colaborador, a
natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da
colaboração”.
Valor probatório da colaboração premiada: Nenhuma sentença condenatória será proferida com
fundamento apenas nas declarações do agente colaborador (art. 4º, §16, da Lei 12850/13). As
declarações do colaborador devem se somar aos demais elementos probatórios produzidos em
juízo. Daí que surge a regra da corroboração, isto é, o agente colaborador deve trazer aos autos
elementos de prova capazes de demonstrar a veracidade de suas declarações. Exemplo: Apontar o
156
256

APOSTAS PARA O TJ-MT
EQUIPE DE PROFESSORES ESTRATÉGIA CARREIRAS JURÍDICAS
local em que o produto do crime é escondido, auxiliar na tarefa de identificar números de telefones
para permitir a interceptação telefônica, etc.).
NOVIDADE JURISPRUDENCIAL: Delegado de Polícia pode formalizar acordos de colaboração
premiada, na fase de inquérito policial, respeitadas as prerrogativas do Ministério Público, o qual
deverá se manifestar, sem caráter vinculante, previamente à decisão judicial
Acordo de colaboração premiada e delegado de polícia
O Plenário, por maioria, julgou improcedente pedido formulado em ação direta para assentar a
constitucionalidade dos §§ 2º e 6º do art. 4º (1) da Lei 12.850/2013, a qual define organização criminosa e dispõe
sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento
criminal.
A ação impugnava as expressões “e o delegado de polícia, nos autos do inquérito policial, com a manifestação
do Ministério Público” e “entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor, com a manifestação do
Ministério Público, ou, conforme o caso”, contidas nos referidos dispositivos, que conferem legitimidade ao
delegado de polícia para conduzir e firmar acordos de colaboração premiada (Informativo 888).
Prevaleceu o voto do ministro Marco Aurélio (relator), no sentido de que o delegado de polícia pode formalizar
acordos de colaboração premiada, na fase de inquérito policial, respeitadas as prerrogativas do Ministério
Público, o qual deverá se manifestar, sem caráter vinculante, previamente à decisão judicial.
No que se refere ao § 2º do art. 4º da Lei 12.850/2013, o relator esclareceu que o texto confere ao delegado de
polícia, no decorrer das investigações, exclusivamente no curso do inquérito policial, a faculdade de representar
ao juiz, ouvido o Ministério Público, pela concessão de perdão judicial ao colaborador, ainda que esse benefício
não haja sido previsto na proposta inicial, aplicando-se, no que couber, o art. 28 (2) do Código de Processo Penal
(CPP). O perdão judicial é instituto que possibilita ao juiz deixar de impor sanção diante da existência de
determinadas circunstâncias expressamente previstas em lei.
Considerou que o dispositivo, portanto, traz nova causa de perdão judicial, admitido a depender da efetividade
da colaboração. Não se trata de questão afeta ao modelo acusatório, deixando de caracterizar ofensa ao art.
129, I (3), da Constituição Federal (CF), relacionada, apenas, ao direito de punir do Estado, que se manifesta por
intermédio do Poder Judiciário.
A representação pelo perdão judicial, proposta pelo delegado de polícia, ante colaboração premiada, ouvido o
Ministério Público, não é causa impeditiva do oferecimento da denúncia pelo órgão acusador. Uma vez
comprovada a eficácia do acordo, será extinta pelo juiz, a punibilidade do delator.
Quanto ao § 6º do art. 4º da mesma lei, asseverou que o ato normativo em nenhum ponto afasta a participação
do Ministério Público em acordo de colaboração premiada, ainda que ocorrido entre o delegado de polícia, o
investigado e o defensor. Não há, portanto, afronta à titularidade da ação penal. Ao contrário, a legitimidade da
autoridade policial para realizar as tratativas de colaboração premiada desburocratiza o instituto, sem importar
ofensa a regras atinentes ao Estado Democrático de Direito, uma vez submetido o acordo à apreciação do
Ministério Público e à homologação pelo Judiciário.
Embora o Ministério Público seja o titular da ação penal de iniciativa pública, não o é do direito de punir. A
delação premiada não retira do órgão a exclusividade da ação penal.
A norma fixa as balizas a serem observadas na realização do acordo. Estas, porque decorrem de lei, vinculam
tanto a polícia quanto o Ministério Público, tendo em vista que a nenhum outro órgão senão ao Judiciário é
conferido o direito de punir.
O acordo originado da delação não fixa pena ou regime de cumprimento da sanção. Ao Poder Judiciário, com
exclusividade, compete, nos termos do § 1º do art. 4º (4) da Lei 12.850/2013, para fins de concessão de
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vantagens, levar em conta a personalidade do delator, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão
social do fato criminoso e a eficácia da colaboração.
Os benefícios que tenham sido ajustados não obrigam o órgão julgador, devendo ser reconhecida, na cláusula
que os retrata, inspiração, presente a eficácia da delação no esclarecimento da prática delituosa, para o juiz
atuar, mantendo a higidez desse instituto que, na quadra atual, tem-se mostrado importantíssimo. Longe fica o
julgador de estar atrelado à dicção do Ministério Público, como se concentrasse a arte de proceder na persecução
criminal, na titularidade da ação penal e, também, o julgamento, embora parte nessa mesma ação penal.
A norma legal prevê que, na prolação da sentença, serão estipulados os benefícios. Não se confunde essa
definição, que só cabe a órgão julgador, com a propositura ou não da ação penal. No campo, é soberano o
Ministério Público. Mas, quanto ao julgamento e à observância do que se contém na legislação em termos de
vantagens, surge o primado do Judiciário. Para redução da pena, adoção de regime de cumprimento menos
gravoso ou concessão do perdão judicial, há de ter-se instaurado o processo, garantindo-se a ampla defesa e o
contraditório. Na sentença o juiz, ao verificar a eficácia da colaboração, fixa, em gradação adequada, os
benefícios a que tem direito o delator.
Concluiu que os textos impugnados versam regras claras sobre a legitimidade do delegado de polícia na
realização de acordos de colaboração premiada, estabelecendo a fase de investigações, no curso do inquérito
policial, como sendo o momento em que é possível a utilização do instrumento pela autoridade policial.
Há previsão específica da manifestação do Ministério Público em todos os acordos entabulados no âmbito da
polícia judiciária, garantindo-se, com isso, o devido controle externo da atividade policial já ocorrida e, se for o
caso, adoção de providências e objeções.
As normas legais encontram-se em conformidade com as disposições constitucionais alusivas às polícias
judiciárias e, especialmente, às atribuições conferidas aos delegados de polícia. Interpretação que vise
concentrar poder no órgão acusador desvirtua a própria razão de ser da Lei 12.850/2013
A supremacia do interesse público conduz a que o debate constitucional não seja pautado por interesses
corporativos, mas por argumentos normativos acerca do desempenho das instituições no combate à
criminalidade. A atuação conjunta, a cooperação entre órgãos de investigação e de persecução penal, é de
relevância maior.
Vencidos, em parte, os ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Luiz Fux e Dias Toffoli.
O ministro Edson Fachin julgou parcialmente procedente a ação, para, sem redução de texto, excluir a
interpretação aos §§ 2º e 6º do art. 4º da Lei 12.850/2013 que contemple poderes aos delegados de polícia para
celebrar, sem a manifestação do Ministério Público, acordo de colaboração premiada em que se estabeleça
transação envolvendo o poder punitivo estatal. E, por arrastamento, declarar como excluído da expressão “ou
do delegado de polícia”, constante do inciso IV do art. 6º (5) da referida lei, o sentido de firmar, sem manifestação
do
Ministério
Público,
acordo
de
colaboração
premiada.
Os ministros Rosa Weber e Luiz Fux julgaram improcedente o pedido principal, quanto à declaração da
inconstitucionalidade das expressões impugnadas nos §§ 2º e 6º do art. 4º da Lei 12.850/2013, e julgaram
parcialmente procedente o pedido sucessivo para dar interpretação conforme no sentido de que manifestação
positiva, ou seja, a anuência do Ministério Público aos termos de colaboração premiada celebrado pelo delegado
de Polícia é uma condição de procedibilidade da própria colaboração, ou seja, o juiz sequer dela conhece se não
houver
a
anuência
do
Ministério
Público.
O ministro Dias Toffoli julgou parcialmente procedente a ação para: 1) dar interpretação conforme ao art. 4º, §
2º, da Lei 12.850/2013, para assentar a legitimidade da autoridade policial para, diante da relevância da
colaboração prestada, representar nos autos do inquérito policial ao juiz, para a concessão de perdão judicial ao
colaborador, ouvido, previamente, o Ministério Público; 2) dar interpretação conforme ao art. 4º, § 6º, da Lei
12.850/2013, para assentar a legitimidade da autoridade policial para firmar acordos de colaboração premiada,
desde de que, nas condições de sua proposta — art. 6º, II (6), da Lei 12.850/2013 —, somente figurem, de modo
genérico, as sanções premiais expressamente previstas no art. 4º, “caput” e seu § 5º (7), da Lei 12.850/2013, a
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que poderá fazer jus o colaborador, a critério do juiz, em razão da efetividade de sua cooperação, exigindo-se,
antes de sua homologação, a manifestação, sem caráter vinculante, do Ministério Público. ADI 5508/DF, rel.

Min. Marco Aurélio, julgamento em 20.6.2018. (ADI-5508)

6.4 – EXECUÇÃO PENAL
Atenção total para o instituto da remição!
Remição, em linhas gerais, significa a possibilidade conferida ao reeducando de reduzir o tempo de
cumprimento da pena se desenvolver atividade ligada ao trabalho e/ou ao estudo.
O condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou
por estudo, parte do tempo de execução da pena, o que se aplica também aos presos provisórios.
Devo informar a vocês não há que se falar em remição de pena por trabalho ao apenado no regime
aberto ou em gozo de livramento condicional. Motivo: O trabalho é motivo de ingresso no regime
aberto (art. 114, I da LEP) e condição para o livramento condicional (art. 132, §1º, “a”, da LEP).
Todavia, o condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto ou em gozo de livramento
condicional poderão remir, pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional,
parte do tempo de execução da pena ou do período de prova (no caso de livramento condicional).
Para trabalho – Para cada 3 dias de trabalho regular, nos termos do art. 33 da LEP27, o preso fará jus
ao desconto de 1 dia de pena. Tanto faz se esse trabalho ocorrer no interior do estabelecimento
penal ou fora dele, conforme autoriza a súmula 562 do STJ (É possível a remição de parte do tempo
de execução da pena quando o condenado, em regime fechado ou semiaberto, desempenha
atividade laborativa, ainda que extramuros). A comprovação do trabalho deve ser feita através de
atestado do diretor do estabelecimento.
Para o estudo – Para cada 12 horas de frequência escolar divididas, no mínimo, em 3 (três) dias, o
preso fará jus ao desconto de 1 dia de pena. As atividades de estudo poderão ser desenvolvidas de
forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas
autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.
Novidade jurisprudencial: É possível a remição do tempo de trabalho realizado antes do início da
execução pena, desde que em data posterior à prática do delito (Informativo 625 do STJ).
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO TRABALHO EM PERÍODO ANTERIOR AO
INÍCIO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE SE POSTERIOR À PRÁTICA DO DELITO. ORDEM CONCEDIDA.

27

Art. 33 da LEP: A jornada normal de trabalho não será inferior a 6 (seis), nem superior a 8 (oito) horas, com descanso nos
domingos e feriados.
Parágrafo único. Poderá ser atribuído horário especial de trabalho aos presos designados para os serviços de conservação e
manutenção do estabelecimento penal.
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1. Não se desconhece que este Superior Tribunal de Justiça firmou orientação quanto à
impossibilidade de remição do tempo de trabalho executado em momento anterior à prática do
delito da pena a ser remida.
2. Nos casos, no entanto, em que o labor tenha sido realizado em data posterior à prática do delito
cuja condenação se executa, ainda que anterior ao início da execução, é possível a aplicação do
instituto.
3. Ordem concedida, relativamente ao delito praticado anteriormente. (HC 420.257/RS, Rel. Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 11/05/2018)

6.5 - CRIMES DE TRÂNSITO
A quinta aposta recai sobre o crime de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor
(art. 303 do CTB). De acordo com o art. 291, §1º, do CTB, a lesão corporal culposa na condução do
veículo admite a aplicação dos institutos despenalizadores descritos nos arts. 74, 76 e 88 da Lei
9099/95 (composição civil dos danos, transação penal e a necessidade de representação), salvo se o
agente estiver:
Ä sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine
dependência;
Ä participando, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística, de exibição
ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela
autoridade competente;
Ä transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km/h (cinquenta
quilômetros por hora).
Nessas hipóteses acima, deverá ser instaurado inquérito policial (art. 291, §2º, do CTB) e a ação será
pública incondicionada. Vale dizer, nas 3 situações narradas, a lesão corporal culposa na condução
de veículo automotor deixa de ser considerada infração penal de menor potencial ofendido,
devendo ser apurada por inquérito policial e não mais termo circunstanciado de ocorrência.

6.6 – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA
A sexta aposta envolve o instituto da interceptação telefônica ser empregada como prova
emprestada em feitos cíveis e administrativos.

160
256

APOSTAS PARA O TJ-MT
EQUIPE DE PROFESSORES ESTRATÉGIA CARREIRAS JURÍDICAS
Deflui da própria Constituição Federal (art. 5º, XII28) e do art. 1º, caput, da Lei nº 9.296/9629 que a
interceptação telefônica visa colher elementos probatórios no âmbito da investigação criminal ou
na esfera processual penal. Por oportuno, repare que a interceptação telefônica somente pode ser
decretada no campo criminal. Vale dizer, não é admissível interceptação telefônica na esfera
cível/administrativa.
Apesar de não ser possível a decretação de interceptação telefônica para processos cíveis e
administrativos, nada impede que uma interceptação telefônica efetivada na esfera criminal possa
ser empregada como prova emprestada em feitos cíveis e administrativos. Essa é a posição atual do
Supremo Tribunal Federal:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROVA
EMPRESTADA DO PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE COMPROVADA. ALEGAÇÃO
GENÉRICA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RMS 34786 ED-AgR,
Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 29/06/2018)

6.7 – LEI 12.830/13 (INVESTIGAÇÃO CRIMINAL CONDUZIDA PELO DELEGADO DE POLÍCIA)
É interessante lembrar o conceito de indiciamento antes de realizar essa prova.
Dispõe o art. 2º, §6º, da Lei 12830/13:
Art. 2º O indiciamento, privativo do delegado de polícia, dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise
técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias.

Indiciamento é o ato previsto na legislação que imputa a prática de uma infração penal a alguém.
Trata-se, na verdade, no ato de formalização da suspeita, momento em que recai sobre alguém um
juízo de probabilidade de autoria delitiva, ou seja, há dado(s) probatório(s) de autoria. De outro lado,
suspeito ou investigado é o nome empregado em face de alguém em que há frágeis indícios da
autoria delitiva (mero juízo de possibilidade de autoria).
O indiciamento produz 2 efeitos:
Extraprocessual – registra para o meio social que determinada pessoa é indicada pela autoridade policial como
provável autor do crime.

28

Art. 5º, XII, da CF: 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.

29

Art. 1º da Lei 9296/96: A interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para prova em
investigação criminal e em instrução processual penal, observará o disposto nesta Lei e dependerá de ordem do juiz
competente da ação principal, sob segredo de justiça.
Parágrafo único. O disposto nesta Lei aplica-se à interceptação do fluxo de comunicações em sistema de informática e
telemática.
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Endoprocessual – decorre do fato de o indiciado ser apontado como autor do delito pelo Delegado de Polícia
ocorre antes do oferecimento da denúncia.

O ato de indiciamento deve ser efetivado em qualquer momento da persecução extrajudicial (auto
de prisão em flagrante delito, interrogatório policial, relatório do inquérito policial). Vale dizer,
instaurada a fase processual com o recebimento da denúncia não há que se falar em indiciamento,
ato típico da fase inquisitorial. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. SÚMULA
N. 115 DO STJ. NULIDADE. DETERMINAÇÃO DE INDICIAMENTO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO. CRIME
DE AMEAÇA. LAPSO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS ESCOADO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos" - enunciado
n. 115 da Súmula deste Tribunal - A comprovação da capacidade postulatória somente é dispensada na hipótese
em que o leigo impetra o habeas corpus e contra a decisão do writ, ele próprio interpõe recurso ordinário.
II - Com a superveniência da decisão que recebe a denúncia, em princípio, não mais se justifica a determinação
judicial para que se promova o indiciamento formal do acusado (Precedentes).
III - O recebimento da denúncia esvazia qualquer procedimento que objetive apurar a prática da infração penal,
a ser imputada a alguém. No transcorrer da própria instrução criminal é que o Ministério Público poderá
comprovar a procedência das acusações que pesam sobre o denunciado, não se justificando, assim, o
indiciamento determinado após o recebimento da inicial acusatória.
IV - As duas Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte já assentaram o entendimento de que eventual
ausência de alegação da prescrição perante o Tribunal de origem não obsta o seu reconhecimento de ofício,
mormente por se tratar de questão de ordem pública, não havendo que se falar em supressão de instância.
V - Quanto ao crime de ameaça (art. 147 do CP), observa-se que já escoou o prazo prescricional de 3 (três) anos
entre a data do fato (25/08/2013) e o recebimento da denúncia (20/02/2017), o que importa na declaração de
extinção da punibilidade do réu pela prescrição, por determinação do art. 107, IV, do Código Penal, apenas
quanto ao crime de ameaça. Recurso ordinário não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para declarar a
extinção da punibilidade do recorrente quanto ao crime de ameaça (art. 147, caput, do CP), em razão da
prescrição da pretensão punitiva, c/ fulcro nos arts. 109, VI; 111, I e 117, I, todos do Código Penal; e para anular
a determinação judicial de indiciamento do recorrente, quanto ao crime de lesão corporal (art. 129, §9º, do CP),
sem prejuízo do regular prosseguimento da ação penal quanto a este delito. (RHC 89.410/SP, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 21/03/2018)

6.8 – LEI 9.099/95 (JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL)
Oitava aposta incide sobre os institutos despenalizadores da Lei 9099/95.
A Lei nº 9099/95 inaugura no ordenamento jurídico uma série de medidas despenalizadoras que
inibem a deflagração do processo criminal ou suspendem o prosseguimento da ação penal. Vale
dizer, o Estado cria medidas legais que visam evitar o cumprimento da pena privativa de liberdade,
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permanecendo intacta a figura criminosa. Daí a denominação de medidas despenalizadoras30. Foram
4 medidas despenalizadoras estabelecidas por essa lei:
1) Composição civil dos danos – gera a renúncia ao direito de queixa na ação penal privada ou a renúncia à
representação na ação penal pública condicionada, com a consequente extinção da punibilidade (art. 74,
parágrafo único, da Lei 9099/9531). Essa medida inibe a instauração do processo criminal.
2) Transação penal – autoriza o cumprimento imediato de uma pena restritiva de direitos ou multa, em
contrapartida evita a instauração do processo criminal (art. 76 da Lei nº 9099/9532).
3) Representação nos delitos de lesões corporais leves e lesões culposas - A lei nº 9099/95 cria essa condicionante
para esses crimes de forma que a não apresentação da representação no prazo de 6 (seis) meses a contar da
ciência do autor dos fatos gera a decadência, que é uma causa extintiva da punibilidade (art. 88 da Lei nº 9099/95).
Antes da Lei 9099/95, os crimes de lesão corporal leve e lesão culposa eram de ação penal pública incondicionada.
4) Suspensão condicional do processo – Se houver acordo com o acusado, depois de recebida a denúncia, o
magistrado suspende o andamento da ação penal e da prescrição. Em contrapartida, durante determinado lapso
temporal (período de prova), o acusado é submetido a certas condições. Encerrado o período de prova sem a
ocorrência de qualquer alteração, o magistrado declara extinta a punibilidade (art. 89 da Lei 9099/95). Vale ainda
destacar que o instituto da suspensão condicional do processo não se limita aos delitos de menor potencial
ofensivo da Lei 9099/95, ou melhor, vale para todo e qualquer delito que preencha os requisitos do art. 89 da Lei
9099/95.

SÚMULAS ENVOLVENDO ESSES INSTITUTOS DESPENALIZADORES
Ä Súmula 243 do Superior Tribunal de Justiça: O benefício da suspensão do processo não é
aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal
ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório, seja pela
incidência da majorante, ultrapassar o limite de um (01) ano.
Ä Súmula 337 do Superior Tribunal de Justiça: É cabível a suspensão condicional do processo na
desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva.

30

Não confunda despenalização com descriminalização. Na despenalização o Estado visa evitar a imposição e a
execução de uma pena de prisão (pena privativa de liberdade), permanecendo intacta a figura criminosa. Já na
descriminalização o Estado deixa de estabelecer como crime determinado comportamento. A descriminalização pode
se dar por via legislativa (abolitio criminis. Exemplo de descriminalização: O antigo delito de adultério, que deixou de
ser crime com o advento da Lei 11106/2005.) ou por via judicial ou interpretativa (quando se restringe o âmbito do
proibido com fundamento nos princípios limitadores do jus puniendi. Exemplo: adoção do princípio da insignificância).

31

Art. 74, parágrafo único, da Lei 9099/95: Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal de
iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a renúncia
ao direito de queixa ou representação.

32

Art. 76, caput, da Lei 9099/95: Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública de
incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena
restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta.
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Ä Súmula 536 do Superior Tribunal de Justiça: A suspensão condicional do processo e a
transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha.
Ä Súmula 696 do Supremo Tribunal Federal: Reunidos os pressupostos legais permissivos da
suspensão condicional do processo, mas se recusando o Promotor de Justiça a propô-la, o
Juiz, dissentindo, remeterá a questão ao Procurador-Geral, aplicando-se por analogia o art.
28 do Código de Processo Penal.
Ä Súmula 723 do Supremo Tribunal Federal: Não se admite a suspensão condicional do
processo por crime continuado, se a soma da pena mínima da infração mais grave com o
aumento de um sexto for superior a um ano.
Ä Súmula vinculante 35: A homologação da transação penal prevista no art. 76 da Lei 9099/95
não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior,
possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante
oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial.

6.9 – LEI 11.343/06 (LEI DE DROGAS)
Dois delitos merecem atenção especial nesse momento: a) associação para o tráfico (art. 35 da Lei
de Drogas); b) tráfico privilegiado de drogas (art. 33, §4º, da Lei de Drogas).
Em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça asseverou que o delito de associação para o
tráfico não é um crime equiparado a hediondo. Eis o acórdão:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CRIME NÃO CONSIDERADO HEDIONDO
OU EQUIPARADO. BENEFÍCIOS. REQUISITO OBJETIVO.PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO
CONDICIONAL. LAPSOS TEMPORAIS DISTINTOS. CUMPRIMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) NO CASO DE
PROGRESSÃO E DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA O LIVRAMENTO, VEDADA A SUA CONCESSÃO AO REINCIDENTE
ESPECÍFICO. ARTS. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL E 44 DA LEI N. 11.343/2006. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
EVIDENCIADO.
1. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o crime de associação para o tráfico
de entorpecentes (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) não figura no rol de delitos hediondos ou a eles equiparados,
tendo em vista que não se encontra expressamente previsto no rol taxativo do art. 2º da Lei n. 8.072/1990.
2. Não se tratando de crime hediondo, não se exige, para fins de concessão do benefício da progressão de regime,
o cumprimento de 2/5 da pena, se o apenado for primário, e de 3/5, se reincidente para a progressão do regime
prisional, sujeitando-se ele apenas ao lapso de 1/6 para preenchimento do requisito objetivo.
3. No entanto, a despeito de não ser considerado hediondo o crime de associação para o tráfico, no que se refere
à concessão do livramento condicional, deve-se, em razão do princípio da especialidade, observar a regra
estabelecida pelo art. 44, parágrafo único, da Lei n. 11.343/2006, ou seja, exigir o cumprimento de 2/3 (dois
terços) da pena, vedada a sua concessão ao reincidente específico.
4. Ordem parcialmente concedida para afastar a natureza hedionda do crime de associação para o tráfico e
determinar que o Juízo da execução, no que se refere a tal delito, proceda a novo cálculo da pena, considerando,
para fins de progressão de regime e de livramento condicional, respectivamente, as frações de 1/6 (um sexto) e
2/3 (dois terços).
(HC 429.672/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe
08/03/2018)
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No que se refere ao tráfico privilegiado, isto é, quando o agente é primário, tem bons antecedentes,
não se dedica às atividades criminosas e não integra organização criminosa, o Pleno do STF
entendeu que esse delito não deve ser equiparado a hediondo nos autos do HC de nº 118553,
deliberado em 23 de junho de 2016. Tal decisão do STF acarretou no cancelamento da súmula 512
do STJ que entendia o tráfico privilegiado com natureza equiparada a hediondo. Vejamos um julgado
do STF sobre o tema:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE
DROGAS PREVISTO NO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. LAPSOS PARA A PROGRESSÃO DE REGIME E
LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPERAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA, DE
OFÍCIO.
I - A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da
decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. A
superação desse entendimento constitui medida excepcional, que somente se legitima quando a decisão atacada
se mostra teratológica, flagrantemente ilegal ou abusiva.
II - A situação, no caso concreto, é excepcional, apta a superar o entendimento sumular, diante do evidente
constrangimento ilegal ao qual está submetido o paciente.
III - Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art.
33, § 4°, da Lei 11.343/2006, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e 250 dias-multa.
IV - Ao indeferir o pleito da defesa para alterar os lapsos para a progressão de regime e livramento condicional
para 1/6 e 1/3, respectivamente, sob o fundamento de que o crime de tráfico de drogas é hediondo, o Juízo da
execução submete o paciente a patente constrangimento ilegal.
V - Este Tribunal, ao julgar o HC 118.553/MS, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, firmou orientação no sentido
de afastar a natureza hedionda do tráfico privilegiado de drogas.
VI – Impetração não conhecida, mas ordem concedida de ofício, para determinar ao Juízo de Direito da Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal-DEECRIM 10ª RAJ/Sorocaba, que promova a alteração
do cálculo da pena do paciente, permitindo, se for o caso, que o condenado seja promovido ao regime mais
benéfico e possa ser beneficiado pelo livramento condicional após o cumprimento, respectivamente, de 1/6 e 1/3
da pena. (HC 136886, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 18/04/2017)

6.10 – LEI 11.340/06 (LEI MARIA DA PENHA)
Novidade legislativa: Com o advento da lei nº 13641/18, o descumprimento de decisão judicial que
defere medida protetiva de urgência configura o delito do art. 24-A da Lei Maria da Penha, nos
seguintes termos:
Art. 24-A da Lei 11340/06. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta
Lei: (Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018)
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos. (Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018)
§ 1o A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as
medidas. (Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018)
§ 2o Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. (Incluído pela

Lei nº 13.641, de 2018)
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§ 3o O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis.

13.641, de 2018)

(Incluído pela Lei nº

SÚMULAS:
Ä Súmula 536 do Superior Tribunal de Justiça: A suspensão condicional do processo e a
transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha.
Ä Súmula 542 do Superior Tribunal de Justiça: A ação penal relativa ao crime de lesão corporal
resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada.
Ä Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça: A prática de crime ou contravenção penal contra
a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Ä Súmula 589 do Superior Tribunal de Justiça: É inaplicável o princípio da insignificância nos
crimes ou contravenções penais praticadas contra a mulher no âmbito das relações
domésticas.
Súmula 600 do Superior Tribunal de Justiça: Para configuração da violência doméstica e familiar
prevista no artigo 5º da lei 11.340/2006, lei Maria da Penha, não se exige a coabitação entre autor
e vítima.

7 - DIREITO PROCESSUAL PENAL
Olá pessoal! Aqui é LEONARDO TAVARES.
Não obstante a amplitude da matéria, fizemos aqui algumas ‘apostas’ em
relação a temas que acreditamos mais recorrentes para a prova objetiva da
magistratura do TJMT.
Dez (10) temas serão abordados, de forma muito pontual e sem qualquer
pretensão de esgotá-los. Estamos apenas colocando a nossa experiência a seu
serviço, na dificílima tarefa de antecipar algumas questões com ideias e compreensões consolidadas
neste material. Vamos lá👇

7.1 – PRINCÍPIOS
Atente para os seguintes princípios:
(A) Presunção de inocência: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de
sentença penal condenatória (CF, art. 5º, LVII).
Ä Duas regras fundamentais: a regra probatória e a regra de tratamento.
Regra probatória = in dubio pro reo.
Regra de tratamento = réu ser tido como inocente durante a persecução penal, em relação a todas
as medidas que sejam tomadas.
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Ä Em regime de repercussão geral, foi reafirmada a jurisprudência do STF no sentido de que a
execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau recursal, ainda que
sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da
presunção de inocência.
(B) Contraditório: aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (CF, art.
5º, LV).
Ä Ciência bilateral dos atos e termos do processo e possibilidade de contrariá-los.
Ä Direito à participação.
Ä Modernamente: relacionado à paridade de armas.
(C) Ampla defesa: conjugação de 3 realidades – direito de informação, bilateralidade da audiência,
direito de acesso e produção de provas.
Ä Autodefesa = exercida pelo próprio acusado, nas oportunidades que tem para se manifestar,
em especial no interrogatório. Renunciável.
Ä Defesa técnica = exercida por profissional habilitado, com capacidade postulatória
(advogado) – indeclinável (art. 261, CPP).
Réu tem a prerrogativa de escolha do seu advogado; pode, a qualquer tempo, contratar um e o juiz
não pode nomear sem que antes ele tenha tido oportunidade de constituir (Súmulas 707 e 708/STF).
É a omissão do acusado que abre espaço para a atuação do juiz.
Súmula 523: 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.
Súmula Vinculante 14: éÉ 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.
(D) Publicidade: a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da
intimidade ou o interesse social o exigirem (CF, art. 5º, LX).
Ä Afastamento da publicidade somente por conta da intimidade ou do interesse social, da
justiça, desde que não prejudique o interesse público à informação.
(E) Inadmissibilidade das provas ilícitas: são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios
ilícitos (CF, art. 5º, LVI).
Ä CPP: art. 157 - são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas,
assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.
Ä § 1º São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas.
(F) Juiz natural: não haverá juízo ou tribunal de exceção (CF, art. 5º, XXXVII).
Ä ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente.
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(G) Nemo tenetur se detegere: base normativa implícita no direito de permanecer calado (concebido
na Constituição Federal) e na não obrigatoriedade de depor contra si mesmo (em pactos
internacionais).
Ä O direito ao silêncio pode ser compreendido como uma das possibilidades de manifestação
da não autoincriminação.
Ä Prerrogativa de se autodefender passivamente, sem nada ter de fazer (ato comissivo).
Ä Socorre a todos (direito público subjetivo) que, objetivamente, possam se autoincriminar –
não somente aos réus e indiciados.
Ä Confere garantias:
ü direito ao silêncio e de não confessar;
ü não praticar comportamento ativo incriminador;
ü não produzir prova invasiva.
Ä O exercício desse direito não implica crime e não pode resultar em presunção de culpa e
gravame processual algum.

7.2- LEI PROCESSUAL PENAL NO TEMPO X LEI PROCESSUAL PENAL NO ESPAÇO
(A) Lei processual no espaço:
Ä Regra geral: O processo penal reger-se-á, em todo o território brasileiro (CPP, art. 1º)
Ä Somente se aplica o nosso processo penal em sede de jurisdição brasileira.
Ä A possibilidade de aplicação da lei processual de um Estado dentro dos limites territoriais de
outro representaria, de certa forma, afronta à soberania.
Ä Em relação às leis processuais aplica-se o princípio da territorialidade.
Ä As hipóteses de extraterritorialidade constituem matéria de Direito Penal, conforme previsto no
art. 7º de nosso Código Penal.
(B) Lei processual no tempo
Ä A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados
sob a vigência da lei anterior (CPP, art. 2º).
Ä “Tempus regit actum” (o tempo rege o ato), a traduzir que o ato processual será disciplinado
pela lei vigente ao tempo da sua realização – independentemente de ela ser melhor ou pior
aos interesses do acusado.
Ä Não confundir: A lei processual penal toma em conta o momento da prática do ato
processual; ao contrário da lei penal material, que leva em conta o tempo do crime (tempus
delicti).
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Ä Os princípios e as regras de regência são distintos de acordo com a natureza da norma. Se for
de direito material: tempus delicti e retroagirá para beneficiar o réu; se for de direito
processual: tempos regit actum e não retroagirá.
Ä A norma híbrida também retroage para beneficiar o réu.

7.3 - INQUÉRITO POLICIAL
(A) Características do inquérito:
escrito - art. 9º do CPP;
dispensável – Não é obrigatório para instruir a ação penal. O que precisa para a ação penal é de
peças de informação, elementos (justa causa), mas não necessariamente que isso decorra do
inquérito;
sigiloso – art. 20 do CPP (súmula vinculante 14/STF: 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”);
inquisitivo – poderes investigatórios concentrados na autoridade policial, sem contraditório e ampla
defesa;
oficialidade – investigação somente por órgãos oficiais do Estado;
oficiosidade: a investigação, regra geral, não depende de provocação para seu início e
desenvolvimento, é ofício do agente público;
discricionariedade - margem de liberdade, dentro dos limites legais, concedida à autoridade policial
na condução dos trabalhos investigativos;
indisponibilidade - art. 17, CPP - a autoridade policial não poderá mandar arquivar IP.
(B) Vícios no inquérito policial: enquanto procedimento administrativo, assim como outro qualquer,
o inquérito policial tem de observar as poucas diretrizes legais e, inclusive, os princípios constantes
do art. 37 da Constituição Federal, da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência.
è Cuidando-se de peça meramente informativa, as imperfeições do inquérito policial, regra
geral, não atingem o processo penal.
(C) Conclusão do inquérito: Conforme o artigo 10 do CPP, o inquérito policial tem prazo certo para
encerramento.
👉 Lembrar que os prazos (10 e 30 dias) são os fixados como regra no CPP. Há várias legislações
extravagantes que fixam prazos completamente diferentes para a conclusão de inquéritos policiais
em relação a determinadas naturezas e espécies de crimes; um claro exemplo é a Lei 11.343/2006
(Drogas), em seu art. 51.
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Investigado preso

Investigado solto*

CPP (art. 10, caput)

10 dias

30 dias

Inquérito policial federal

15 + 15

30 dias

Inquérito policial militar

20 dias

40 + 20

Lei de drogas

30 + 30

90 + 90

Crimes contra a economia popular

10

10

Prisão temporária decretada em inquérito policial 30 + 30

Não se aplica.

relativo a crimes hediondos e equiparados
* Em se tratando de investigado solto, doutrina e jurisprudência admitem a prorrogação sucessiva do prazo para a
conclusão do inquérito policial Fonte inválida especificada..

(D) Arquivamento do inquérito: Em razão da indisponibilidade e conforme art. 17 do CPP, a
autoridade policial não pode mandar arquivar autos de inquérito policial. Do mesmo modo, o juiz,
de ofício, não pode tomar essa medida, sendo inarredável a manifestação do Ministério Público
(E) Efeito jurídico: o arquivamento do inquérito policial não consolida, definitivamente, a situação
jurídica do imputado.
Em regra, a decisão que homologar pedido de arquivamento de inquérito policial fundado em razões
de mérito fará coisa julgada material.
Exemplos de arquivamento que não fazem coisa julgada por não haver manifestação a respeito do
mérito:
a) ausência de pressupostos processuais ou condições para o exercício da ação penal;
b) ausência de justa causa.
Farão coisa julgada material as homologações de arquivamento por:
a) atipicidade da conduta;
b) existência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade;
c) existência de causa extintiva de punibilidade.

7.4 – PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS AÇÕES PENAIS
(A) Ação penal pública incondicionada
Ä É ‘incondicionada’ porquanto não está sujeita a requisito especial algum, que não aqueles
genéricos de toda e qualquer ação penal. É a regra em nosso sistema.
Ä CF, art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: I - promover, privativamente, a ação
penal pública, na forma da lei.
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Ä CP, art. 100. A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do
ofendido. § 1º - A ação pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo, quando a lei o
exige, de representação do ofendido ou de requisição do Ministro da Justiça.
(B) Ação penal pública condicionada
Ä É ‘condicionada’ porque, diferentemente da modalidade anterior, está sujeita a condição
específica – acaba por depender da manifestação de outrem exigida expressamente na norma.
Depende de:
ü representação do ofendido ou
ü requisição do Ministro da Justiça.
Representação: princípio da oportunidade e conveniência; o ofendido (ou seu representante) pode
optar por iniciar ou não a ação penal.
Ä O direito de representação poderá ser exercido, pessoalmente ou por procurador com poderes
especiais, mediante declaração, escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público, ou à
autoridade policial (CPP. Art. 39)
Ä Prazo: decadencial de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime,
ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia.
Ä Retratação: a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia (art. 102 do CP e art.
25 do CPP).
👁 Nos crimes da Lei Maria da Penha, a representação será retratável até o recebimento da
denúncia.
Requisição: Vigora o princípio da oportunidade e conveniência diante dessa faculdade do Ministro
da Justiça.
(C) Ação penal privada
Ä Quando a ação for de iniciativa privada, a lei expressamente assim a declarará, fazendo menção
(em boa parte, se não em todos os casos) ao fato de que se procederá ‘mediante queixa’ ou
construções sintáticas semelhantes.
Ä Ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo caberá intentar a ação privada (CPP,
art. 30).
Ä No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de
oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão (CPP,
art. 31).
Ação penal exclusivamente privada: essa espécie refere-se à ação penal de iniciativa privada
propriamente dita, seguindo as diretrizes legais.
Ação penal privada personalíssima: hipótese única no Direito Brasileiro, sendo o crime de
induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento, previsto no art. 236 do Código Penal.
Nesse caso, a titularidade recai unicamente na pessoa do ofendido.
Ação penal privada subsidiária da pública: decorrido o prazo legal para o MP, quedando-se, este,
inerte, surge para o ofendido a possibilidade de, independentemente da atuação do parquet nesse
momento, dar início à ação que seria pública.
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Ä O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data em
que o órgão do MP receber os autos do inquérito policial, e de 15 dias, se o réu estiver solto ou
afiançado. No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade policial (art. 16), contarse-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos (CPP. Art.
46).

7.5 - CONEXÃO X CONTINÊNCIA
(A) Conexão: “é o nexo, a dependência recíproca que a coisas e os fatos guardam entre si [...] existe
quando duas ou mais infrações estiverem entrelaçadas por um vínculo que aconselha a junção dos
processos, propiciando, assim, ao julgador perfeita visão do quadro probatório e, de consequência,
melhor conhecimento dos fatos, de todos os fatos, de molde a poder entregar a prestação
jurisdicional com firmeza e justiça” Fonte inválida especificada..
Art. 76. A competência será determinada pela conexão:
I - se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias
pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por
várias pessoas, umas contra as outras;
II - se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para
conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas;
III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na
prova de outra infração.
(B) Continência: como o próprio nome está a indicar, uma causa está contida na outra, não sendo
devida a cisão.
Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às
partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.
Art. 77. A competência será determinada pela continência quando:
I - duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração;
II - no caso de infração cometida nas condições previstas nos arts. 51, § 1o, 53, segunda parte, e 54
do Código Penal.
Ä Efeitos da conexão e da continência: Art. 79. CPP. A conexão e a continência importarão unidade
de processo e julgamento. Essa reunião dos casos, com eventual prorrogação de competência, para
que sejam processados e julgados conjuntamente, por um único juízo, é uma consequência natural
e adequada às próprias razões da criação e da existência dos institutos – não é por outro motivo que
a legislação concebe a conexão e a continência, senão para viabilizar o julgamento simultâneo
(simultaneus processus).
Ä Juízo prevalente: Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão
observadas as seguintes regras:
I - no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a
competência do júri;
II - no concurso de jurisdições da mesma categoria:
a) preponderará a do lugar da infração, à qual for cominada a pena mais grave;
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b) prevalecerá a do lugar em que houver ocorrido o maior número de infrações, se as respectivas
penas forem de igual gravidade;
c) firmar-se-á a competência pela prevenção, nos outros casos;
III - no concurso de jurisdições de diversas categorias, predominará a de maior graduação;
IV - no concurso entre a jurisdição comum e a especial, prevalecerá esta.

7.6 - PROVAS
(A) Prova emprestada: aquela que é produzida num determinado processo/procedimento e acaba
sendo utilizada em outro. Doutrina majoritária defende que ela tem o mesmo ‘valor’ da prova
originária e que isso só seria possível em casos de procedimentos com as mesmas partes em que
tenha havido contraditório.
O art. 372 do Código de Processo Civil diz o seguinte: “O juiz poderá admitir a utilização de prova
produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o
contraditório”.
Jurisprudência mais recente tem admitido o uso da prova emprestada mesmo entre casos sem
identidades de partes (para não restringir demais sua utilização), com o contraditório diferido.
(B) Iniciativa probatória do juiz: art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo,
porém, facultado ao juiz de ofício: I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção
antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e
proporcionalidade da medida; II – determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença,
a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.
(C) Sistemas de avaliação da prova
Ä Íntima convicção: também denominado de “sistema de livre convicção” ou “sistema da certeza
moral do juiz”, é marcado pela ampla liberdade do julgador na análise e valoração das provas. Não
há motivação ou fundamentação da decisão; a convicção é íntima e reservada. Admite-se, inclusive,
a apreciação de provas estranhas ao processo.

É o sistema adotado no Tribunal do Júri (e apenas aí); constituindo um corolário do princípio do sigilo
das votações, inerente ao próprio Tribunal do Júri, que se encontra estampado no art. 5º, XXXVIII,
‘b’ da Constituição Federal.
Ä Prova tarifada: também conhecido por “sistema da prova legal”, “da certeza moral do legislador”,
“da verdade legal” e “da verdade formal”, tem como traço característico a fixação antecipada e em
abstrato, pelo próprio legislador, do valor e força probatória dos diversos tipos de provas. Nesse
sistema, retira-se a liberdade apreciativa do juiz, que acaba ficando incumbido apenas de conferir às
provas o valor estabelecido pelo legislador quando da edição da norma.
Não é o sistema adotado como regra no direito processual penal brasileiro, não obstante existam
resquícios desse método em alguns dispositivos do CPP, como, por exemplo, o art. 158 (vinculação
do juiz ao exame de corpo de delito em crimes que deixam vestígios) e art. 155, parágrafo único
(prova do estado de pessoas apenas por certidão, e não por testemunhas).
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Ä Convencimento motivado ou persuasão racional do juiz: é o sistema adotado como regra no
processo penal brasileiro, conforme se depreende do art. 155, caput do CPP e art. 93, IX da CF.
Constitui um justo-meio entre os demais sistemas; nele é devolvida a liberdade de convicção ao
magistrado, que tem autonomia para valorar racionalmente as provas a ele submetidas.
A liberdade de convicção, contudo, não é absoluta e ilimitada. A uma, porque a devida
fundamentação da decisão constitui requisito imprescindível ao decisum, sendo, inclusive,
pressuposto de sua validade; a duas, porquanto não pode o magistrado se valer de elementos
probatórios estranhos ao processo para formar sua convicção, estando ele atrelado às provas
produzidas em seu bojo; a três, pois, conforme o próprio art. 155 do CPP, não pode o juiz fundar sua
convicção exclusivamente nos elementos informativos amealhados em sede de investigação
preliminar. Nesse sistema não há hierarquia entre as provas; são todas relativas e serão apreciadas
e valoradas considerando-se as peculiaridades de cada caso.

(D) Prova vedada/ilegal
Ä Serendipidade – encontro fortuito de provas: essa teoria é usada “nos casos em que, no
cumprimento de uma diligência relativa a um delito, a autoridade policial casualmente encontra
provas pertinentes à outra infração penal, que não estavam na linha de desdobramento normal da
investigação”. “Nesses casos, a validade da prova inesperadamente obtida está condicionada à
forma como foi realizada a diligência: se houve desvio de finalidade, abuso de autoridade, a prova
não deve ser considerada válida; se o encontro da prova foi casual, fortuito, a prova é válida”. Tem
sido usada em casos de interceptação telefônica.
Ä Princípio da proporcionalidade: a doutrina e a jurisprudência majoritárias há longo tempo têm
considerado possível a utilização das provas ilícitas em favor do réu quando se tratar da única forma
de absolvê-lo ou de comprovar um fato importante à sua defesa. Do mesmo modo que tendem a
não aceitar o princípio da proporcionalidade como fator capaz de justificar a utilização da prova
ilícita em favor da sociedade, ainda que se trate do único elemento probatório carreado aos autos
passível de conduzir à condenação do réu. “No Brasil, atualmente, a jurisprudência não aceita, ainda,
a utilização de critérios de ponderação para o aproveitamento da prova ilícita, quando em desfavor
do acusado. Nem como regra, o que é absolutamente correto, nem como – muito menos, na verdade
– exceção”.
Ä Prova ilícita por derivação: famosa ‘teoria dos frutos da árvore envenenada’. Teoria que surgiu
no direito norte-americano e que estabelece que todas as provas que sejam derivadas (no sentido
de provenientes, consequenciais) das ilícitas também não poderão ser aceitas/admitidas no
processo.
Incorporado no nosso sistema, inclusive pela lei que, no § 1º do art. 157, diz que “são também
inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas”.
Ä Teoria da fonte independente: fonte de prova independente = prova não relacionada com os
fatos que geraram a produção da prova contaminada. Segundo a lei, a prova derivada poderá ser
admitida quando puder ser obtida por uma fonte independente da prova ilícita (art. 157, § 1º, CPP).
Ä Teoria da descoberta inevitável: admite-se que “a segunda prova deriva da ilícita, porém se
entende que não há razão para reputá-la nula ou ineficaz. Isso porque a descoberta por ela
constatada ocorreria mais cedo ou mais tarde. A lógica do salvamento da segunda prova está em
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que não há motivo para retirar eficácia de uma prova, que trouxe uma descoberta que muito
provavelmente seria obtida”.
👉 Por essas teorias de poderia dizer “que nem todos os frutos da árvore venenosa são proibidos,
pois alguns podem ser aproveitados”.
Ä Teoria do nexo causal atenuado: “quando a ligação entre a prova ilícita e a que dela deriva for de
tal maneira tênue, não há que se falar em derivação da prova ilícita”; reflete “situações em que o
nexo seja tão distante entre a prova ilícita e a prova obtida que se poderia pensar em um
afastamento (ao menos normativo) deste nexo”.
Teoria teria sido positivada no § 1º do art. 157, quando diz que é admissível a prova ilícita por
derivação quando “não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras”.
Ä Inutilização da prova ilícita: art. 157, § 3º. Preclusa a decisão de desentranhamento da prova
declarada inadmissível, esta será inutilizada por decisão judicial, facultado às partes acompanhar o
incidente.
👁 Informativo 603 STJ: obrigar o suspeito a colocar seu celular em “viva voz” no momento de uma
ligação é considerado prova ilícita (STJ. 5ª Turma. REsp 1.630.097-RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
julgado em 18/4/2017).

7.7 - PRISÕES
(A) Prisão em flagrante:
Ä Espécies de flagrante: as espécies de flagrante estão previstas nos incisos do art. 302 do CPP, que
apresenta rol taxativo, ou seja, que não admite extensão das suas hipóteses.
a) Flagrante próprio: também chamado de flagrante real, perfeito ou verdadeiro, diz respeito às
hipóteses dos incisos I e II do art. 302 do CPP; ou seja, ocorre quando o agente é surpreendido
cometendo a infração penal ou quando acaba de cometê-la.
b) Flagrante impróprio: também denominado de flagrante irreal, imperfeito ou quase-flagrante,
ocorre na hipótese do inciso III do art. 302: o agente é perseguido, logo após a prática da infração,
em situação que se faça presumir ser ele o autor do ilícito. Para os efeitos legais, considera-se
perseguição as diligências descritas no art. 290, § 1º, a e b do CPP. A perseguição deve ocorrer “logo
após” a prática delituosa, mas pode durar horas e até mesmo dias sem que se desnature o estado
de flagrância imprópria, desde que essa perseguição seja ininterrupta.
c) Flagrante presumido ou ficto: trata-se da figura elencada no inciso IV do art. 302 do CPP. Ocorre
quando o agente é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam
presumir ser ele autor da infração. A lei não exige perseguição nesse caso, apenas que seja o agente
encontrado na situação descrita no dispositivo. Tem prevalecido na doutrina e jurisprudência que a
expressão logo depois empregada no inciso IV é cronologicamente mais elástica que a expressão
logo após do inciso III, de modo que indicaria maior espaço de tempo entre a prática do crime e a
captura.
d) Flagrante preparado: também denominado flagrante provocado, crime de ensaio, delito de
experiência ou delito putativo por obra do agente provocador. Verifica-se quando o agente é
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insidiosamente levado a praticar uma infração penal, ao mesmo tempo em que são tomadas as
devidas precauções para que o crime não se consume.
Ä Não é admitido no ordenamento jurídico, ensejando a consideração do fato como sendo crime
impossível, pela impossibilidade de sua consumação (art. 17 do CP). Nesse sentido, aliás, é a Súmula
145 do STF;
e) Flagrante esperado: a autoridade policial/particular aguarda em tocaia ou campana a prática
delituosa para, aí sim, efetuar a prisão em flagrante. Diferencia-se do flagrante preparado pelo fato
de não haver, por parte do sujeito ativo, qualquer atitude para que ocorra a prática do crime. É
admitido no ordenamento jurídico brasileiro;
f) Flagrante prorrogado: também chamado de flagrante retardado ou diferido, consiste no
retardamento da efetuação da prisão em flagrante até o momento de máxima oportunidade e
eficiência. A ação controlada prevista nos arts. 8º e 9º da Lei 12.850/2013 (Lei de Organizações
Criminosas) é exemplo de flagrante prorrogado. Parte da doutrina entende constituir outro exemplo
desse flagrante a não-atuação policial prevista no art. 53, II da Lei 11.343/2006;
g) Flagrante forjado: ou flagrante maquinado, urdido. Verifica-se quando particulares e/ou policiais
arquitetam uma situação artificial de (suposto) flagrante de crime falso/inexistente a fim de imputálo a terceiro sabidamente inocente para legitimar a sua prisão em flagrante. Os sujeitos que forjarem
esse flagrante estarão sujeitos a responsabilização criminal, que poderá consistir na prática do crime
de abuso de autoridade ou denunciação caluniosa, por exemplo, a depender do caso.
(B) Prisão preventiva
Requisitos (não cumulativos):
• Conveniência da instrução criminal - A prisão preventiva decretada com base nesse requisito
visa salvaguardar a instrução do inquérito ou do processo que, diante da liberdade do agente,
está ameaçada ou corre o risco objetivo de ser desvirtuada. A necessidade da prisão está no
fato de que o agente, ou alguém por ele, está impedindo ou atrapalhando a escorreita
produção de provas.
• Asseguramento de aplicação da lei penal - Por esse requisito, a prisão preventiva deve ser
decretada para assegurar que, ao final e com o desfecho do processo, a lei penal tenha
efetividade – essencialmente fazendo com que o imputado se submeta à eventual sanção que
lhe seja imposta em futura decisão condenatória. É a prisão servindo como uma espécie de
"garantia" ao cumprimento da pena e de submissão do réu ou indiciado ao que a lei penal lhe
reserva diante do processo e do crime que, aparentemente, cometeu.
• Garantia da ordem pública – Requisito de locução jurídica aberta e imprecisa, que pode gerar
insegurança jurídica, mas permite maleabilidade para decretação da preventiva nos mais
variados casos quando ela for necessária. Parâmetros de constatação mais conhecidos:
repercussão negativa do crime; recorrência do agente criminoso; periculosidade do agente;
gravidade do crime.
• Garantia da ordem econômica – o conceito de ordem econômica se insere no de ordem
pública, é uma especialização. Atentados contra a ordem econômica serão, em suma, aqueles
tendentes a atingir qualquer dos princípios indicados no art. 170 da CF. A magnitude da lesão
causada pelo crime é um bom parâmetro.
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Ä Fundamentação: a fundamentação da prisão preventiva, exigida pela norma constitucional (art.
93, inc. IX, CF) e infraconstitucional (art. 315, CPP), deve ser concreta, empírica, não servindo para
essa finalidade a mera referência a termos legais. Deve o juiz, no específico caso, traduzir
concretamente os pressupostos e requisitos da prisão preventiva.
Ä Provisoriedade: CPP, art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo,
verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões
que a justifiquem. Cláusula rebus sic stantibus.
Ä Prazo: a prisão preventiva não tem prazo previsto em lei; sua duração deve ser avaliada de acordo
com a razoabilidade, acolhendo parâmetros legais outros, dentro da complexidade do feito. Contase o tempo de prisão a partir da captura.
Ä Admissibilidade: as hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva estão principalmente (mas
não exclusivamente) no art. 313 do CPP. Também encontramos hipóteses de cabimento da prisão
preventiva em leis esparsas e nos parágrafos únicos dos arts. 312 e 313 do Código.
“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro)
anos;
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado
o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal;
III - 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;
Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a
identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la,
devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra
hipótese recomendar a manutenção da medida.”
Inadmissibilidade:
ü crimes culposos (art. 313, inc. I, CPP);
ü crimes com pena máxima igual ou inferior a 4 (quatro) anos;
ü infrações não sujeitas a pena privativa de liberdade (§ 1º, art. 283, CPP);
ü quando o juiz verificar alguma excludente de ilicitude (art. 314, CPP).
Ä Prisão domiciliar: prevista nos arts. 317 e 318, serve para substituir a preventiva diante de
situações peculiares estabelecidas em lei.
Lembrar, especialmente, das hipóteses introduzidas pela Lei 13.257/2016 👇:
Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:
I - maior de 80 (oitenta) anos;
II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;
III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com
deficiência;
IV - gestante;
V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;
VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade
incompletos.
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7.8 - PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO
(A) Juizados Especiais:
Ä Conforme art. 98, I da Constituição Federal, os Juizados Especiais Criminais serão
competentes para o julgamento de infrações penais de menor potencial ofensivo (IMPO),
mediante os procedimentos oral e sumaríssimo. A consolidação deste preceito constitucional
ocorreu com o advento da Lei nº 9.099/95, que minudencia todas as suas peculiaridades.
Ä A sistemática de atuação dos Juizados Especiais Criminais (ou ‘JECrims’) é pautada pelos
critérios ou princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e
celeridade; ainda, tem como objetivos primordiais, sempre que assim for possível, a
reparação dos danos sofridos pela vítima e aplicação da pena não privativa de liberdade.
Ä Competência: em análise aos artigos 60 da Lei nº 9.099/95 e 538 do CPP, pode-se conceber
dois critérios a serem analisados para fixação da competência dos JECrims: 1) a natureza da
infração penal – infração de menor potencial ofensivo; 2) inexistência de causas de
deslocamento da competência para o juízo comum (previstas no art. 66, parágrafo único e
art. 77, § 2º da Lei nº 9.099/95).
Ä Conceito de infração de menor potencial ofensivo: conforme art. 61 da Lei nº 9.099/95, são
as contravenções penais e os crimes cuja pena máxima não seja superior a 2 (dois) anos,
cumulada ou não com multa.
Ä Os Juizados Especiais Criminais Federais não são competentes para o julgamento de
contravenções penais, mesmo em se tratando de matérias afetas à competência da Justiça
Federal, em virtude de ressalva expressa contida no art. 109, IV da CF.
Ä Outrossim, em relação ao critério referente à pena máxima prevista, para a sua aferição
deverão ser computadas as causas de aumento e de diminuição de pena; em contrapartida,
não serão consideradas as agravantes e atenuantes de pena, porquanto não têm o condão
de alterar o quantum máximo de pena.
Ä Violência doméstica e familiar contra a mulher: o art. 41 da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da
Penha) veda a aplicação de qualquer regra da Lei nº 9.099/95 a essas espécies de infrações.
Ä Composição dos danos civis: trata-se de reparação dos prejuízos de índole moral, material e
estética que tenham sido sofridos pela vítima. Nas ações penais de iniciativa privada e pública
condicionada à representação, obtida a composição, ocorrerá a renúncia ao direito de queixa
ou representação, extinguindo-se a punibilidade do agente (art. 74 da Lei nº 9.099/95 c/c art.
107, V do CP). O acordo, homologado em sentença irrecorrível, terá eficácia de título
executivo judicial. O não cumprimento de suas cláusulas não restituirá ao ofendido o direito
de queixa ou representação; caber-lhe-á tomar as medidas cíveis adequadas à execução do
título. Nas ações penais pública incondicionada, embora também possa haver a composição,
o acordo não extinguirá a punibilidade do autor do fato.
(B) Transação penal: nos termos do art. 76 da Lei nº 9.099/95, havendo representação, ou em
tratando de ações penais públicas incondicionadas, não sendo caso de arquivamento, poderá
ocorrer a proposta de aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa, também chamada
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de transação penal. Trata-se de acordo penal celebrado entre MP e autor do fato, antecipando-se o
cumprimento de pena restritiva de direitos e evitando-se a instauração de processo penal em seu
desfavor. Prevalece o entendimento de que oferecimento da proposta é um poder/dever do
Ministério Público e não direito subjetivo do réu.
Ä Pressupostos de admissibilidade da transação: os requisitos (negativos) para que seja
proposto o benefício constam do art. 76, § 2º da Lei nº 9.099/95. Desta forma, não será
ofertada a proposta:
a) se o autor do fato já tiver sido condenado definitivamente a uma pena privativa de
liberdade;
b) se já tiver sido o autor do fato beneficiado por transação penal nos últimos 5 (cinco) anos;
e
c) se os antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos e circunstâncias da
infração não recomendarem a adoção da medida.
Ä Descumpridas injustificadamente as cláusulas do acordo penal, retoma-se a situação anterior,
possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante
oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial (Súmula Vinculante 35).
(C) Suspensão Condicional do Processo: trata-se de outro instituto despenalizador previsto no art.
89 da Lei nº 9.099/95.
Ä Requisitos de admissibilidade: o art. 89 elenca três: a) crimes em que a pena mínima
cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não pela Lei nº 9.099/95, com exceção
da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Consideram-se as qualificadoras, privilégios, causas
de aumento e de diminuição para aferição do quantum mínimo. Nesse ponto, devem ser
observadas as Súmulas 723 do STF; 242 e 337 do STJ; b) não estar sendo processado e não
ter sido condenado por outro crime; e c) presentes os demais requisitos que autorizariam a
suspensão condicional da pena (art. 77 do CP).
Ä Período de prova: o acusado se submeterá a período de prova de 2 (dois) a 4 (quatro) anos,
período em que terá de cumprir as condições do art. 89, § 1º da Lei nº 9.099/95: a) reparação
do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo; proibição de frequentar determinados lugares; b)
proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do Juiz; c)
comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas
atividades. Ainda, podem ser especificadas outras condições (§ 2 do referido artigo).
Ä Revogação: durante o período de prova, algumas condições fáticas podem ensejar a
revogação do benefício:
1) Causas de revogação obrigatória, previstas no art. 89, § 3º da Lei nº 9.099/95 (processado
por novo crime no curso do prazo; não repara o dano injustificadamente);
2) Causas de revogação facultativa, previstas no § 4º (processado por contravenção no curso
do prazo; descumpre qualquer outra condição).
Ä Extinção da punibilidade: não ocorrendo nenhuma causa de revogação durante o curso do
período de prova, será declarada extinta, ao final, a punibilidade (§ 5º do mesmo dispositivo).
👇 Quadro comparativo - suspensão condicional do processo x transação penal:
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TRANSAÇÃO

SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO

prevista no art. 76 da Lei nº 9.099/95 (Lei do Juizado)

prevista no art. 89 da Lei nº 9.099/95 (Lei do Juizado)

aplicável a infração de menor potencial ofensivo

aplicável a todos os delitos, salvo exceções (médio
potencial)

pena máxima de 2 anos de pena

pena mínima não superior a 1 ano (ou alternativa de
multa)

não se aplica em crimes militares e de violência não se aplica em crimes militares e de violência doméstica
doméstica
causas aumento/diminuição devem ser consideradas

causas aumento/diminuição devem ser consideradas

conexão/concurso IMPO: soma penas, > 2 anos impede concurso: soma penas, > 1 ano impede: 723/STF e 243/STJ
aplicável em caso de desclassificação do crime

aplicável em caso de desclassificação do crime

estar sendo processado não impede

estar sendo processado impede

condenação definitiva (pena privativa de liberdade) condenação anterior impede
impede
tomam-se em conta condições pessoais (req. tomam-se em conta condições pessoais (req. subjetivos)
subjetivos)
deve-se avaliar se não é caso de arquivamento (justa deve-se avaliar se não é caso de arquivamento (justa
causa)
causa)
não depende de denúncia – fase preliminar

denúncia tem de ser recebida – fase judicial

não tem prazo ou período de prova

período de prova de 2 a 4 anos

prescrição corre normalmente

não corre prescrição no prazo da suspensão

juiz pode reduzir multa até metade

juiz pode fixar condição judicial/facultativa

cumprimento:
(jurisprudência)

extinção

da

punibilidade cumprimento: extinção da punibilidade (art. 89, § 5º)

não caracteriza reincidência
não
implica
reconhecimento
culpa/responsabilidade civil
natureza jurídica: poder-dever do MP

não caracteriza reincidência
de não implica reconhecimento de culpa/responsabilidade
civil
natureza jurídica: poder-dever do MP
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proposta/legitimidade do Ministério Público - aplicável proposta/legitimidade do Ministério Público - aplicável 28,
28, CPP
CPP

7.9 - NULIDADES
Introdução: As nulidades podem ser absolutas (quando o vício atenta contra interesse público) ou
relativas (que afronta interesse preponderantemente das partes e afronta norma
infraconstitucional).
(A) Súmulas - apostamos nas súmulas:
Ä Súmula 155, STF: É relativa a nulidade do processo criminal por falta de intimação da
expedição de precatória para inquirição de testemunha.
Ä Súmula 156, STF: É absoluta a nulidade do julgamento, pelo júri, por falta de quesito
obrigatório.
Ä Súmula 160, STF: É nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida
no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício.
Ä Súmula 162, STF: É absoluta a nulidade do julgamento pelo júri, quando os quesitos da defesa
não precedem aos das circunstâncias agravantes.
Ä Súmula 206, STF: É nulo o julgamento ulterior pelo júri com a participação de jurado que
funcionou em julgamento anterior do mesmo processo.
Ä Súmula 361, STF: No processo penal, é nulo o exame realizado por um só perito,
considerando-se impedido o que tiver funcionado, anteriormente, na diligência de
apreensão.33
Ä Súmula 431, STF: É nulo o julgamento de recurso criminal, na segunda instância, sem prévia
intimação, ou publicação da pauta, salvo em "habeas corpus".
Ä Súmula 523, 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.
Ä Súmula 706, STF: É relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por
prevenção.
Ä Súmula 707, STF: Constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer
contrarrazões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não a suprindo a nomeação de
defensor dativo.
Ä Súmula 708, STF: É nulo o julgamento da apelação se, após a manifestação nos autos da
renúncia do único defensor, o réu não foi previamente intimado para constituir outro.
Ä Súmula 712, STF: É nula a decisão que determina o desaforamento de processo da
competência do júri sem audiência da defesa.

33

Válida, porém só se aplica aos casos em que a perícia seja realizada por peritos não oficiais.
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7.10- ‘HABEAS CORPUS’
Corriqueiramente, nas questões de processo penal, há abordagem do tema habeas corpus. Veja as
hipóteses autorizadoras e as proibitivas de utilização dessa ação autônoma de impugnação:
(A) Hipóteses autorizadoras do habeas corpus
a) aceitação da proposta de suspensão condicional do processo: a sujeição ao período de prova
aplicado no instituto da suspensão condicional do processo não impede a impetração de habeas
corpus.
b) autorização judicial de quebra de sigilos: quando essa autorização judicial visar angariar prova em
procedimento penal e, desde que, não seja referente à infração penal cominada com pena exclusiva
de multa, o habeas corpus tem sido considerado idôneo.
(B) Hipóteses que não autorizam habeas corpus por falta de adequação
a) persecução penal de infração penal cuja pena cominada é exclusivamente a de multa: nesse
sentido, Súmula nº 693 do STF:
Não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em
curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada.
b) para atacar quesitos de processo no qual o réu já cumpriu a pena privativa de liberdade: nesse
sentido, Súmula nº 695 do STF:
Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade.
c) penalidade disciplinar de exclusão de militar, perda de patente ou função pública: neste ponto,
destaca-se a Súmula nº 694 do STF:
Não cabe habeas corpus contra a imposição da pena de exclusão de militar ou de perda de patente
ou de função pública.
d) perda de direitos políticos: constrangimento ilegal que afete direitos políticos não ameaça a
liberdade de locomoção.
e) impeachment: nesse caso, trata-se de sanção de índole político-administrativa.
f) custas processuais: nesse sentido, expõe a Súmula nº 395 do STF:
Não se conhece de recurso de habeas corpus cujo objeto seja resolver sobre o ônus das custas, por
não estar mais em causa a liberdade de locomoção.
g) omissão de relator de extradição: nesse sentido, expõe a Súmula nº 692 do STF:
Não se conhece de habeas corpus contra omissão de relator de extradição, se fundado em fato ou
direito estrangeiro cuja prova não constava dos autos, nem foi ele provocado a respeito.
Em sentido similar há também a Súmula nº 606 do STF:
Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário,
proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso.
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Ä O habeas corpus possui natureza jurídica de ação autônoma de impugnação cuja pretensão
é a liberdade.
Ä A despeito de o Código de Processo Penal ter inserido o habeas corpus no contexto dos
recursos (Livro III, Título II, Capítulo X), esse instituto não possui natureza jurídica de recurso
– não é propriamente um recurso.

8 - DIREITO CONSTITUCIONAL
Olá, aqui é Felipo Luz. Sou Juiz Federal da 1ª Região e professor de Direito Constitucional no
Estratégia Carreira Jurídica. Vamos às apostas da nossa disciplina.

8.1 - CONSTITUCIONALISMO
Quando o tema é constitucionalismo, temos que ficar atentos a vários aspectos:
(A) O primeiro deles é definição do termo e do aspecto histórico do Constitucionalismo
Ä Para Canotilho, Constitucionalismo é a teoria (ou ideologia) que ergue o princípio do governo
limitado indispensável à garantia dos direitos em dimensão estruturante da organização políticosocial de uma comunidade;
Ä Para Löewenstein, quando o povo hebreu estabelece limites para o soberano baseados na
mitigação do poder político pela consagração de dogmas religiosos, fica definido o marco histórico
do nascimento do constitucionalismo;
Ä O constitucionalismo moderno está atrelado ao liberalismo econômico triunfante das revoluções
dos séculos XVIII e XIX, doutrina que alça o indivíduo a protagonista do sistema político-jurídico e
atribui ao Estado um papel secundário de repressão aos abusos e defesa das garantias, tornando
imprópria sua participação em assuntos de ordem econômica ou social.
Ä Poder constituinte é o poder de criar a Constituição, de instituir um ordenamento jurídico no
âmbito de um Estado, e, por óbvio, inaugurar o próprio Estado sob a perspectiva jurídica. o poder
constituinte difuso atua na ocasião de uma mutação constitucional, sendo esta uma mudança
informal no sentido, nos preceitos e no conteúdo da Constituição sem alteração do texto;
ÄAs normas infraconstitucionais anteriores materialmente compatíveis com a nova constituição
recebem um novo fundamento de validade e, por conseguinte, são recepcionadas pelo novo texto;
ÄAs normas infraconstitucionais materialmente incompatíveis com o novo texto perdem seu
fundamento de validade e são definitivamente revogadas, tendo o STF declarado a impossibilidade
da inconstitucionalidade superveniente das leis, ou seja, a possibilidade de controle de
constitucionalidade de normas anteriores à nova constituição;
Ä O artigo 1º da CF estabelece os fundamentos da República Federativa Brasileira, quais sejam:
soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e
pluralismo político.
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ÄComo objetivos fundamentais, estabelece o texto no seu artigo 3º que a República Brasileira
busca: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional,
erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais epromover o
bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação.
ÄOs princípios que regem o Brasil nas relações de natureza internacional, constantes no art. 4º,
são: independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, nãointervenção, igualdade entre os Estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao
terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão
de asilo político.
Ä.Na concepção sociológica de Lassalle, a constituição corresponderia à soma de todos os “fatores
reais de poder”que regem uma sociedade, devendo ser verificado pelo cientista os padrões
sociopolíticos realmente vigentes;
Ä. A constituição escrita seria um documento que corresponderia, em suas palavras, a apenas uma
“folha de papel”, dependendo dos influxos da constituição real para efetivamente regular uma
comunidade;
Ä. Na concepção Jurídica de Constituição (Kelsen), a constituição em Sentido lógico-jurídico é
caracterizada pela norma hipotética fundamental simplesmente imaginada e pressuposta pelo
ordenamento. No Sentido jurídico-positivo, a norma constitucional é a vigente em um ordenamento
jurídico (norma positiva).
Ä. Na concepção política de Carl Schmitt, a realidade constitucional está contida apenas na “decisão
política fundamental” que inaugura e dá contornos a um novo regime estatal. Diferença entre
Constituição e leis constitucionais.
Ä. Para a concepção culturalista, a Constituição é um conjunto de normas jurídicas fundamentais,
condicionadas pela cultura total (constituição total),e ao mesmo tempo condicionantes desta,
emanadas da vontade existencial da unidade política, e reguladoras da existência, estrutura e fins
do Estado e do modo de exercício e limites do poder político”.
Ä. Konrad Hesse formula uma concepção normativa (Força Normativa) da Constituição,
objetivando encontrar um modo de compatibilização entre a norma e a realidade em que se
encontra inserida (a constituição é deontológica em oposição a visão de Lassalle);
Ä. O neoconstitucionalismo busca uma reaproximação entre o direito e a moral;
Ä. Luis Roberto Barroso define três marcos fundamentais para o neoconstitucionalismo: histórico,
filosófico e teórico;
Ä. Bernardo Gonçalves define tranconstitucionalismo “como o entrelaçamento de ordens jurídicas
diversas (estatais, transnacionais, internacionais e até mesmo supranacionais) em torno dos
mesmos problemas de natureza constitucional”.
Ä. Quanto à origem as constituições podem ser outorgadas, promulgadas, pactuadas e cesaristas.
Ä. Quanto à forma as constituições podem ser escritas e não escritas.
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Ä. Quanto ao modo de elaboração as constituições podem ser históricas ou dogmáticas;
Ä. Quanto à extensão as constituições podem ser sintéticas ou analíticas;
Ä. Quanto ao conteúdo as constituições podem ser formais ou materiais;
Ä. Quanto à estabilidade as constituições podem ser rígidas, flexíveis, semirrígidas, fixas e
imutáveis;
Ä. Quanto à sistematização as constituições podem ser reduzidas (Pinto Ferreira) ou codificadas
(Paulo Bonavides), bem como variadas(Pinto Ferreira) ou legais(Paulo Bonavides);
Ä Quanto à ideologia as constituições podem ser ortodoxas e ecléticas
Ä. Quanto à correspondência com a realidade (critério ontológico) as constituições podem ser
normativas, nominalistas ou semânticas.
ÄQuanto ao sistema as constituições podem ser Principiológicas e Preceituais;
ÄQuanto à finalidade temos as Constituições-Garantia, balanço e dirigente;
Ä. Quanto à origem de sua decretação as constituições podem ser classificadas em
autoconstituições e heteroconstituições;
Ä. Quanto ao seu papel, as podem ser classificadas em constituições-lei, fundamento e moldura;
Ä. Na classificação de José Afonso da Silva, normas de eficácia plena são aquelas que possuem
todos os elementos (requisitos) para a produção dos seus efeitos jurídicos de forma imediata, ou
seja, sem a necessidade uma interposição legislativa infraconstitucional.
Ä. Normas de eficácia contida são aquelas que nascem aptas a produzir de imediato todos os seus
efeitos jurídicos, mas que podem sofrer uma restrição posterior com o objetivo de reduzir o seu
alcance.
Ä. Normas de eficácia limitada, por sua vez, são aquelas que não nascem aptas a produzir os efeitos
que lhes são pertinentes.
Ä. Para Maria Helena Diniz, normas de eficácia absoluta são aquelas que não podem ser
modificadas em nenhuma circunstância, sendo exemplos as normas constantes do art. 60, §4º da CF
(cláusulas pétreas).
Ä. Normas de eficácia plena: equivaleriam às normas de mesmo nome da teoria de José Afonso
Silva, de modo que a ela nos remetemos.
Ä. Normas de eficácia relativa restringível são as normas de eficácia contida com uma nova
definição, ou seja, podem sofrer uma interposição restritiva de outras normas, consoante
expusemos anteriormente.
Ä. Normas de eficácia relativa complementável:por sua vez, nos remetem às normas de eficácia
limitada, dependendo de uma regulamentação posterior para a produção dos efeitos que lhes são
próprios.

185
256

APOSTAS PARA O TJ-MT
EQUIPE DE PROFESSORES ESTRATÉGIA CARREIRAS JURÍDICAS
Ä. Para Celso Bastos e Ayres Brito, normas constitucionais de aplicação são aquelas que não irão
demandar nenhum tipo de complementação do legislador. Para os autores essas normas podem ser
irregulamentáveis ou regulamentáveis.
Ä. Normas constitucionais de integração, por seu turno, são as que permitem uma atuação mais
efetiva do legislador. Podem ser completáveis, sendo essas equivalentes às normas de eficácia
limitada de José Afonso Silva ou restringíveis, cuja regulamentação legislativa tem o escopo de
reduzir o âmbito de sua incidência (normas de eficácia contida).
Ä. Para Luís Roberto Barroso, as normas constitucionais podem ser de organização, definidoras de
direitos ou programáticas.
Ä. O preâmbulo não faz parte do bloco de constitucionalidade e não serve de parâmetro de
controle da legislação ordinária;
Ä. O STF adota a tese da irrelevância jurídica do preâmbulo.
Ä. Segundo José Afonso da Silva, a Constituição se subdivide em elementos orgânicos,
socioideológicos, limitativos, de estabilização e formais de aplicabilidade.
Ä. As correntes interpretativistas consideram que os juízes, ao interpretar a constituição, devem
limitar-se a captar o sentido dos preceitos expressos na constituição, ou, pelo menos, nela
claramente implícitos.
Ä. Peter Häberle entende a hermenêutica constitucional como um processo aberto a todos os
sujeitos, levando em conta que qualquer membro de uma comunidade tem sua própria
compreensão do direito constitucional (sociedade aberta dos intérpretes da constituição).
Ä. Podemos citar como métodos de hermenêutica constitucional: clássico, tópico-problemático,
hermenêutico-concretizador, normativo-estruturante, científico-estrutural e comparativo.
Ä. Entre os princípios de interpretação constitucional, temos: unidade, efeito integrador, máxima
efetividade, conformidade funcional, concordância prática ou harmonização e interpretação
conforme.

8.2 – DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS
(B) Nesse ponto é importante que o estudante conheça a jurisprudência recente do STF e STJ, bem
como os artigos correspondentes. Lembrar, por exemplo, que o STF declarou:
Ä a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus
para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade e de ilicitude das provas obtidas
Äque a responsabilização objetiva do Estado em caso de morte de detento somente ocorre quando
houver inobservância do dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição
Federal (ver também REsp 1305259/SC).
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Äque o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos
Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito
constitucional à saúde.
ÄO foro por prerrogativa de função aplica-se aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e
relacionados às funções desempenhadas.
(C) O STJ, por sua vez, entendeu possível a concessão, pelo Judiciário, de medicamentos não
incorporados em atos normativos do SUS, exigindo a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
Ä Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico
que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
(D) No que tange às garantias fundamentais, não deve ser esquecido que:
ÄAs garantias constitucionais são mecanismos ou instrumentos previstos constitucionalmente que
objetivam assegurar ou promover os direitos fundamentais.
ÄO mandado de segurança objetiva 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;
ÄO direito líquido e certo é justamente aquele direito cuja existência e delimitação são claras e
passíveis de demonstração documental
ÄNão cabe a impetração de mandado de segurança contra ato administrativo de que caiba recurso
administrativo com efeito suspensivo, independente de caução.
ÄNão é admissível mandado de segurança contra decisão judicial de que caiba recurso com efeito
suspensivo
ÄA complexidade jurídica da questão não descaracteriza a liquidez e certeza do direito, o que não
obsta, a princípio, o uso do mandado de segurança (súmula 625 STF).
ÄNão cabe mandado de segurança contra lei em tese
ÄO direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias,
contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.
ÄO mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:
a) partido político com representação no Congresso Nacional;
b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em
funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou
associados;
ÄA impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados
independe da autorização destes (súmula 629 STF).
ÄConceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência
ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder
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ÄO habeas data é uma ação civil constitucional gratuita, de rito especial, que objetiva viabilizar o
conhecimento, retificação ou anotação de informação do impetrante, constante em bancos de
dados públicos ou privados de caráter público. O habeas data não se presta para solicitar
informações relativas a terceiros.
ÄO Habeas corpus repressivo ou liberatório é cabível nas hipóteses em que o constrangimento ilegal
já foi consumado.
ÄO Habeas corpus preventivo deve ser impetrado quando houver sério receio de constrangimento
ilegal à liberdade de locomoção.
ÄO habeas corpus pode ser impetrado por qualquer pessoa física ou jurídica, nacional ou
estrangeira, ou, ainda, pelo Ministério Público.
ÄNão cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em
curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada. (Súmula 693 do STF).
ÄO mandado de injunção é um remédio constitucional de natureza civil, previsto no inciso LXXI do
artigo 5º que intenta viabilizar o exercício de direitos constitucionais em razão de ausência de norma
regulamentadora (Normas de eficácia limitada).
ÄSão legitimados para o mandado de injunção as pessoas naturais ou jurídicas que se afirmam
titulares dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas constitucionais sem efetividade por falta
de lei.
ÄO mandado de injunção coletivo pode ser promovido:
I.
II.
III.

IV.

Pelo Ministério Público, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a defesa
da ordem jurídica, do regime democrático ou dos interesses sociais ou individuais
indisponíveis;
Por partido político com representação no Congresso Nacional, para assegurar o exercício de
direitos, liberdades e prerrogativas de seus integrantes ou relacionados com a finalidade
partidária;
Por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em
funcionamento há pelo menos 1 (um) ano, para assegurar o exercício de direitos, liberdades
e prerrogativas em favor da totalidade ou de parte de seus membros ou associados, na forma
de seus estatutos e desde que pertinentes a suas finalidades, dispensada, para tanto,
autorização especial;
Pela Defensoria Pública, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a
promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos
necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal.

ÄPara a tese não-concretista, o Judiciário, ao julgar procedente o mandado de injunção, deverá
apenas recomendar ao legislador que supra a mora.
ÄPara a tese concretista, o Poder Judiciário deve adotar uma postura mais ativa no que tange à
implementação do direito obstaculizado pela omissão até a superveniência de norma
regulamentadora.
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ÄQualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao
patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio
ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.
ÄÉ desnecessária a demonstração de efetivo prejuízo material como condição do ajuizamento da
ação popular.
ÄA pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular.
ÄCom exceção das ações populares em que todos os membros da magistratura sejam direta ou
indiretamente interessados, aquelas em que mais da metade dos membros do tribunal de origem
estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados, bem como das ações populares
que possam ocasionar conflito entre os entes da federação, todas as demais devem ser direcionadas
ao juízo de 1º grau para efetivo julgamento.
ÄA ação civil pública busca a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros
interesses difusos e coletivos.
ÄSão legitimados para ajuizamento de ACP: 1) MP 2)Defensoria 3) entidades da administração
direta (União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios) e indireta (autarquia, empresa pública,
fundação ou sociedade de economia mista) d) sindicatos e associações, desde que, nesse último
caso, estejam constituídas há pelo menos 1 (um) ano e incluam, entre suas finalidades institucionais,
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.
ÄÉ pacífica no sentido de que as infrações ao meio ambiente são de caráter continuado, motivo
pelo qual as ações de pretensão de cessação dos danos ambientais são imprescritíveis.
ÄAs ações civis públicas que objetivem o ressarcimento por dano ao erário são também
imprescritíveis.
ÄO MP pode ajuizar ações civis públicas buscando a tutela de direitos individuais homogêneos,
desde que presente um interesse social relevante.

8.3 – ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
ÄO aluno não pode esquecer de ler os artigos 20, 21, 22 e 23 e 24 da CF

8.4 – NACIONALIDADE E DIREITOS POLÍTICOS
ÄOs direitos políticos positivos consistem no conjunto de normas que asseguram o direito subjetivo
de participação no processo político e nos órgãos governamentais;
ÄOs direitos políticos negativos são as normas que limitam o exercício da cidadania, que impedem
a participação dos indivíduos na vida política estatal, tais como inelegibilidades, perda e suspensão
dos direitos políticos.
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ÄPara o exercício da capacidade eleitoral ativa, o indivíduo terá que preencher aos seguintes
requisitos: 1) ter nacionalidade brasileira; 2) contar com a idade mínima de 16 anos; 3) se alistar
mediante inscrição junto à Justiça Eleitoral.
ÄO alistamento eleitoral e o voto são: I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos; II facultativos para: os analfabetos; b) os maiores de setenta anos; c) os maiores de dezesseis e
menores de dezoito anos.
ÄNão podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar
obrigatório, os conscritos. Para a existência de capacidade eleitoral passiva é necessária a presença
concomitante de: I - a nacionalidade brasileira; II - o pleno exercício dos direitos políticos; III - o
alistamento eleitoral; IV - o domicílio eleitoral na circunscrição; 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.
ÄA Constituição veda a cassação de direito políticos, sendo as hipóteses de privação: I cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado; II - incapacidade civil absoluta;
III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos; IV - recusa de
cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII; V improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.
ÄAs condições de elegibilidade são pressupostos positivos que autorizam o exercício da capacidade
política passiva, as causas de inelegibilidades, por seu turno, são condições ou pressupostos
negativos, de ordem que, se presentes, impedem o seu exercício.
ÄAs inelegibilidades podem ser divididas em: a) inelegibilidades absolutas, que são regras que
impedem a candidatura e, por decorrência, o exercício de qualquer cargo político; b) inelegibilidades
relativas: São regras que obstam a candidatura a certos cargos políticos, em razão de cargo ou
parentesco, estando relacionadas à chefia do Poder Executivo.
ÄAs inelegibilidades relativas, por sua vez, podem ser definidas por: i) inelegibilidade relativa por
motivos funcionais; ii) inelegibilidade relativa por motivo de casamento, parentesco ou afinidade
(inelegibilidade reflexa); iii) inelegibilidade relativa à condição de militar.
ÄO STF considerou a figura do “prefeito itinerante” (ou “prefeito profissional”) incompatível com o
princípio republicano.
ÄSão 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 (inelegibilidade
reflexa).
ÄLei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação
ÄOs partidos políticos têm natureza jurídica de direito privado.
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ÄA nacionalidade é o vínculo jurídico-político entre o Estado soberano e o indivíduo, estabelecendo
uma conexão que permite distinguir estrangeiros e nacionais.
ÄSão brasileiros 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;
ÄSão brasileiros 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 (naturalização ordinária); 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 (naturalização extraordinária).
ÄSão privativos de brasileiro nato os cargos: I - de Presidente e Vice-Presidente da República; II - de
Presidente da Câmara dos Deputados;III - de Presidente do Senado Federal; IV - de Ministro do
Supremo Tribunal Federal; V - da carreira diplomática; VI - de oficial das Forças Armadas; VII - de
Ministro de Estado da Defesa.
ÄSerá 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;
ÄPode o indivíduo readquirir a nacionalidade brasileira apenas mediante o ajuizamento e
procedência de ação rescisória.

8.5 – PODER JUDICIÁRIO
ÄO aluno não pode esquecer de ler os artigos 93 ao 100 da CF, atentando para as vedações aos
magistrados, quarentena e regime de precatórios, devendo sempre ler as decisões do STF sobre o
Tema.

8.6 – PROCESSO LEGISLATIVO
Ä Lembrar que o processo legislativo é o conjunto de atos preordenados que permitem a feitura, a
mudança e a substituição de espécies normativas.
ÄAtos normativos primários são aqueles que têm como fundamento de validade imediato a
Constituição.
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ÄO objeto do processo legislativo (os atos normativos primários) está previsto no art. 59 da CR: Art.
59. 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; VII - resoluções. Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração,
redação, alteração e consolidação das leis.
ÄNa fase introdutória estudam-se os aspectos relacionados à iniciativa legislativa. A iniciativa
legislativa é o ato propulsor do processo legislativo. Para as leis ordinárias e complementares está
regulada no art. 61, caput da CF/88.
Ä A fase constitutiva é composta de duas etapas: a) deliberação parlamentar, em que há discussão
e votação pelas Casas Congressuais; b) deliberação executiva, constituída pela sanção de veto.
ÄA fase complementar é a última fase do processo legislativo. É composta por duas etapas, a
promulgação e a publicação.
Ä Leitura dos artigos 62 a 69 da CF.

8.7– INTERVENÇÃO FEDERAL E ESTADUAL
ÄA primeira das hipóteses previstas – manter a integridade nacional – atende ao propósito de
conferir eficácia à proclamação, constante do art. 1º da Carta, de que a união dos Estados é
indissolúvel.
ÄPara repelir invasão estrangeira, a intervenção não fica condicionada a que tenha havido a
conivência do Estado-membro, já que a medida não tem, nesse caso, propósito de sanção, mas de
reconstrução da integridade nacional.
ÄA invasão de um Estado-membro sobre outro ou sobre o Distrito Federal e deste sobre outro
Estado é também objeto da hipótese do inciso II do art. 34.
ÄPôr termo a grave perturbação da ordem pública” (art. 34, III) também é hipótese de intervenção
(caso recente no Rio de Janeiro). A mera ameaça à ordem não legitima a intervenção. O problema
tem de estar instaurado para a intervenção ocorrer.
ÄO art. 34, IV , prevê a intervenção federal para “garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes
nas unidades da Federação”.
Ä O inciso V do art. 34 cuida da intervenção federal por desorganização financeira que leva o Estado
ou o Distrito Federal, sem motivo de força maior, a não pagar a sua dívida fundada por mais de dois
anos consecutivos.
ÄNo art. 34, VI, regula-se a intervenção para prover a execução de lei federal, ordem ou decisão
judicial.
ÄO trânsito em julgado da decisão judiciária não é pressuposto para a intervenção
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ÄNão configura situação que atraia a intervenção federal o não pagamento de precatório, quando
os recursos do Estado são limitados e há outras obrigações a cumprir de idêntica hierarquia, como
a continuidade na prestação de serviços básicos.
ÄA intervenção federal pelo inciso VII do art. 34 busca assegurar a observância dos chamados
princípios constitucionais sensíveis: 1) forma republicana, sistema representativo e regime
democrático; 2) direitos da pessoa humana; 3) autonomia municipal; 4) prestação de contas da
administração pública, direta e indireta; 5) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de
impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e
desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.
ÄA intervenção federal é efetuada por meio de decreto do Presidente da República (competência
privativa, nos termos do art. 84, X, da CF), que especificará a amplitude, o prazo e as condições de
execução e que, se couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação do Congresso, no
prazo de vinte e quatro horas.
ÄNos casos previstos no art. 34, I, II, III e V, o Presidente da República age de ofício, ou seja,
independentemente de provocação (Intervenção federal espontânea).
ÄPor sua vez, nos casos previstos nos incisos IV, VI e VII, a decretação de intervenção pelo
Presidente da República depende de provocação, no que a doutrina denomina de intervenção
federal provocada.
ÄA intervenção do Estado em Município - de modo semelhante à hipótese de Intervenção Federal
- é ato político-administrativo implementado por via de decreto pelo Governador do Estado.
ÄOs pressupostos de fundo (José Afonso) em que os Estados poderão intervir em seus Municípios
ou a União poderá intervir nos Municípios situados em seus Territórios estão delineados no art. 35
da CF/88, quais sejam: I - deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos,
a dívida fundada; II - não forem prestadas contas devidas, na forma da lei; III - não tiver sido aplicado
o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e
serviços públicos de saúde; IV - o Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar
a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de
ordem ou de decisão judicial.

8.9 – CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE
ÄA doutrina majoritária brasileira e o STF adotam a do direito norteamericano, no sentido de que a
lei inconstitucional seria um ato nulo. Todavia, em razão da possibilidade de modulação temporal
dos efeitos da decisão, esse posicionamento vem sendo questionado por parte da doutrina. A
modulação não se restringe ao aspecto temporal. Podem ser restringidos os efeitos da decisão
quanto à extensão da declaração de inconstitucionalidade. São as chamadas “declarações de
nulidade” (ou “declarações de inconstitucionalidade”) sem redução de texto ou com redução de
texto. A declaração de nulidade com redução de texto pode, ainda, ser total ou parcial. A declaração
de nulidade sem redução de texto ocorre quando a lei for polissêmica ou plurissignificativa, ou seja,
quando possua mais de um significado possível.
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ÄA declaração de nulidade sem redução de texto e a interpretação conforme a constituição são
técnicas de decisão judicial equivalentes (o resultado de ambas será o mesmo). Não são idênticas,
todavia. Com a interpretação conforme, a decisão ficaria da seguinte forma: o dispositivo é
constitucional desde que interpretado da maneira “A”. Note que a interpretação conforme exclui as
outras possibilidades de forma indireta. Marcelo Novelino faz, em seu livro, uma distinção
importante: interpretação conforme enquanto técnica de decisão judicial e enquanto princípio
interpretativo. No exemplo acima, a interpretação conforme está sendo utilizada como técnica de
decisão judicial. Somente quando utilizada dessa forma é que será equivalente à declaração de
nulidade sem redução de texto. Mas a interpretação conforme pode ser também utilizada enquanto
princípio interpretativo, hipótese em que imporá que as leis sejam interpretadas à luz dos valores
constitucionais. Nesse caso, pode haver, por exemplo, duas interpretações “A” e “B” compatíveis
com a CR, mas uma delas realizar melhor os valores que a CR consagra.
ÄA declaração de nulidade com redução de texto pode incidir sobre uma palavra ou expressão,
desde que não reste alterado o sentido do dispositivo. Quando o STF realiza declaração de nulidade
com redução de texto, ele atua como uma espécie de “legislador negativo” (expressão criada por
Kelsen), pois estaria “revogando” a lei, total ou parcialmente, sem nada acrescentar. Daí a palavra
“negativo”. Por fim, cumpre analisar a inconstitucionalidade por arrastamento ou atração, hipótese
de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade no que se refere à sua extensão.
Ao declarar a inconstitucionalidade de determinada lei, o STF, por arrastamento, declara
inconstitucional o decreto que a regulamenta: “Julgo procedente a ADI para declarar a
inconstitucionalidade da Lei X e, por arrastamento, a do Decreto que a regulamenta”. O decreto,
sozinho, não poderia ser objeto da ADI, por não estar violando diretamente a CR. Se a
inconstitucionalidade do decreto não fosse expressamente declarada, ele ficaria perdido no
ordenamento jurídico. Trata-se de hipótese excepcional em que um decreto regulamentar acaba
sendo objeto de ADI, para não ficar sem sentido no ordenamento jurídico.
ÄO controle difuso é aquele exercido por qualquer juiz ou tribunal (norteamericano). Não há ação
específica para realizá-lo, sendo feito incidentalmente nas ações processuais regulares. Não há, a
priori, vedação à utilização de ação civil pública para a realização do controle de constitucionalidade
de uma lei. Todavia, para que uma ação civil pública possa ser admitida como instrumento de
controle de constitucionalidade, a inconstitucionalidade deve ser apenas fundamento do pedido,
questão incidental ou a causa de pedir, e não o pedido em si, que tem de ser de efeitos concretos.
ÄA cláusula de reserva de plenário (ou regra do “full bench”) é o item mais cobrado em concursos
dentro do tema controle difuso. Está prevista no art. 97 da CR: Art. 97. Somente pelo voto da maioria
absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais
declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. O nome “reserva de
plenário” se deve ao fato de que determinadas competências, como a declaração de
inconstitucionalidade, são reservadas ao pleno ou ao órgão especial do tribunal (art. 93, XI, CR), não
podendo ser exercidas por órgão fracionário (câmara ou turma). Algumas competências do pleno
podem ser delegadas ao órgão especial, que nesses casos fará as vezes do pleno: Art. 93. Lei
complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura,
observados os seguintes princípios: (...) XI – nos tribunais com número superior a vinte e cinco
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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; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) Súmula
Vinculante 10 - VIOLA A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ARTIGO 97) A DECISÃO DE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO DE TRIBUNAL QUE, EMBORA NÃO DECLARE EXPRESSAMENTE A
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO DO PODER PÚBLICO, AFASTA SUA
INCIDÊNCIA, NO TODO OU EM PARTE.
ÄControle de constitucionalidade concentrado é aquele cuja competência concentra em apenas um
órgão do Poder Judiciário, que no Brasil é o STF, quando o parâmetro for a Constituição da República,
e o TJ, quando o parâmetro for a Constituição Estadual. Já o controle abstrato é aquele realizado por
via de uma ação específica, tendo por finalidade principal assegurar a supremacia da Constituição.
São instrumentos de controle concentrado-abstrato no Brasil: i) Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI); ii) Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC); iii) Ação Direta de
Inconstitucionalidade por Omissão (ADO); iv) Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental
(ADPF). A ADI e a ADC possuem características muito semelhantes. Por isso serão estudadas
conjuntamente. São ações com caráter dúplice ou ambivalente. Têm a mesma natureza: o que muda
é simplesmente o “sinal” (procedente ou improcedente, positivo ou negativo), mas o resultado é o
mesmo (art. 24 da Lei 9.868/1999): Art. 24. Proclamada a constitucionalidade, julgar-se-á
improcedente a ação direta ou procedente eventual ação declaratória; e, proclamada a
inconstitucionalidade, julgar-se-á procedente a ação direta ou improcedente eventual ação
declaratória. Uma mesma lei, portanto, pode ser objeto, ao mesmo tempo, de uma ADI e de uma
ADC. Nesse caso, o STF as apensará, para julgamento conjunto. Na ADI, ADC e ADPF não se admite
intervenção de terceiros, assistência ou desistência. Ambas as leis que regulamentam essas ações
são expressas no sentido do descabimento da intervenção de terceiros. Gilmar Mendes, Marcelo
Novelino e outros doutrinadores entendem que a figura do amicus curiae16 não seria uma espécie
de intervenção de terceiros, mas não há consenso. Para o STJ, por exemplo, trata-se de intervenção
de terceiros. A assistência é vedada, ainda que se entenda não se tratar de hipótese de intervenção
de terceiros, por dispositivo expresso do Regimento Interno do STF. A desistência também é
incabível porque aquele que propõe a ação defende o interesse público. Nessas ações, a decisão de
mérito é irrecorrível, salvo a possibilidade de oposição de embargos declaratórios para esclarecer o
conteúdo da decisão, caso o recorrente vislumbre omissão, contradição ou obscuridade. Quem
decide o recurso é o órgão máximo do Poder Judiciário: o Pleno do STF.
ÄAntes da CR/88, somente existia uma ação de controle concentrado-abstrato: a representação de
inconstitucionalidade (uma espécie de ADI). O único legitimado a propô-la era o Procurador-Geral
da República. Com o advento da CR/88, o rol de legitimados foi muito ampliado: são nove, no total
(art. 103 da CR): Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade [ADI] e a ação
declaratória de constitucionalidade [ADC, sendo que também se aplica à ADPF e ADO]: (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) I - o Presidente da República; II - a Mesa do Senado
Federal; III - a Mesa da Câmara dos Deputados; IV - a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara
Legislativa do Distrito Federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) V - o
Governador de Estado ou do Distrito Federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de
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2004) VI - o Procurador-Geral da República; VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil; VIII - partido político com representação no Congresso Nacional; IX - confederação sindical ou
entidade de classe de âmbito nacional. Quando a ADC foi criada, o rol de legitimados para propô-la
era mais restrito (Presidente, PGR, Mesas da Câmara e do Senado). Com a EC 45/2004, o rol ficou
igual nas quatro ações de controle concentrado-abstrato. Perceba que a CR fala apenas na ADI e na
ADC, mas nas leis da ADO e da ADPF o rol é idêntico. A jurisprudência do STF faz uma distinção entre
legitimados ativos universais e especiais17. Veja que não há previsão legal ou constitucional para
essa distinção. Os legitimados especiais precisam demonstrar pertinência temática, ou seja, a
relação entre o interesse por eles defendido e o objeto impugnado, que é verdadeira condição de
admissibilidade da ação. Podem ser objeto de ADI e ADC a lei e o ato normativo.
ÄO STF não admitia como objeto de ADI ou ADC as chamadas leis de efeitos concretos (aquela que
não é dotada de generalidade nem de abstração). Esse entendimento era pacífico. Entretanto, em
2008 o STF alterou seu posicionamento (ADI 4048/Medida Cautelar). Hoje é possível ajuizar ADI ou
ADC contra leis de efeitos concretos desde que a controvérsia tenha sido suscitada em abstrato,
pouco importando caráter geral ou específico, concreto ou abstrato do objeto. O que acontece caso
o ato normativo que estava sendo impugnado na ADI seja revogado antes do julgamento da ação?
Regra: haverá perda superveniente do objeto e a ADI não deverá ser conhecida (STF ADI 1203).
Exceção 1: não haverá perda do objeto e a ADI deverá ser conhecida e julgada caso fique
demonstrado que houve "fraude processual", ou seja, que a norma foi revogada de forma proposital
a fim de evitar que o STF a declarasse inconstitucional e anulasse os efeitos por ela produzidos (STF
ADI 3306). Exceção 2: não haverá perda do objeto se ficar demonstrado que o conteúdo do ato
impugnado foi repetido, em sua essência, em outro diploma normativo. Neste caso, como não houve
desatualização significativa no conteúdo do instituto, não há obstáculo para o conhecimento da ação
(ADI 2418/DF). Exceção 3: caso o STF tenha julgado o mérito da ação sem ter sido comunicado
previamente que houve a revogação da norma atacada. Nesta hipótese, não será possível
reconhecer, após o julgamento, a prejudicialidade da ADI já apreciada. STF. Plenário. ADI 2418/DF,
Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 4/5/2016 (Info 824). STF. Plenário. ADI 951 ED/SC, Rel. Min.
Roberto Barroso, julgado em 27/10/2016 (Info 845). Quanto ao aspecto espacial, há diferença entre
os objetos da ADI e da ADC (art. 102, I, “a”, da CR): Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal,
precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I - processar e julgar, originariamente: a) a
ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação
declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 3, de 1993) A ADI admite como objeto lei ou ato normativo das esferas federal ou
estadual. Já a ADC admite como objeto somente lei ou ato normativo da esfera federal.
ÄO PGR, no controle de constitucionalidade, atua na condição de custus constituitionis, ou seja,
como fiscal da supremacia da Constituição (art. 103, § 1º, da CR): Art. 103 (...) § 1º - O ProcuradorGeral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos
os processos de competência do Supremo Tribunal Federal. Note que ele atua como tal não só nas
ações de inconstitucionalidade como em todos os processos de competência do STF (sem exceção).
A participação do AGU está prevista no art. 103, § 3º, da CR: Art. 103 (...) § 3º - Quando o Supremo
Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou ato normativo, citará,
previamente, o Advogado-Geral da União, que defenderá o ato ou texto impugnado. Trata-se de
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uma participação diferente da do PGR. “Em tese” significa que o AGU participará somente dos casos
de apreciação de constitucionalidade em controle concentrado-abstrato. O AGU não atuará como
custus constituitionis. Na verdade, ele está obrigado a defender a constitucionalidade do ato
impugnado: será o defensor legis. O AGU funciona como curador da presunção de
constitucionalidade das leis. Especificamente no caso da ADI, além dos efeitos erga omnes e
vinculante e da suspensão do julgamento dos processos18, a medida cautelar poderá suspender
também a aplicação da lei ou do ato normativo. Quando a medida cautelar é concedida em ADI,
suspendendo determinada lei ou ato normativo, o efeito dessa decisão será, em regra, ex nunc. Isso
porque o STF não está declarando a norma inconstitucional, mas somente suspendendo a sua
aplicação. Há, todavia, a possibilidade de modulação dos efeitos temporais de decisão cautelar,
conferindo a ela efeito ex tunc (art. 11, § 1º, da Lei 9.868/1999): Art. 11 (...) § 1o A medida cautelar,
dotada de eficácia contra todos, será concedida com efeito ex nunc, salvo se o Tribunal entender
que deva conceder-lhe eficácia retroativa. Concedida medida cautelar em ADI suspendendo
determinada lei revogadora, pode ocorrer de a lei anterior (revogada) se tornar automaticamente
aplicável.
ÄTrata-se do chamado de “efeito repristinatório tácito” ou “repristinação tácita” (“tácito” porque
na decisão o STF nada diz acerca da lei revogada). Se a lei revogada também for inconstitucional, o
STF pode expressamente vedar a retomada da eficácia dela (art. 11, § 2º, da Lei 9.868/1999): Art. 11
(...) § 2o A concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior [efeito repristinatório
tácito] acaso existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário. A ADPF está prevista no
art. 102, § 1º, da CR e também é fruto do poder constituinte originário. Originariamente, ela
constava do parágrafo único do dispositivo, o qual foi transformado em § 1º pela EC 3/1993: Art.
102 (...) § 1.º A arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta
Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei. (Transformado em § 1º
pela Emenda Constitucional nº 3, de 17/03/93) Diferentemente das demais ações até aqui
estudadas, trata-se da arguição do descumprimento de um preceito fundamental, e não de uma
inconstitucionalidade. Descumprimento da Constituição não é sinônimo de inconstitucionalidade,
sendo considerado pela doutrina como muito mais amplo que a inconstitucionalidade. Segundo esse
entendimento, o descumprimento de preceito fundamental abrange a inconstitucionalidade, pois
toda inconstitucionalidade é uma forma de descumprimento da CR. Mas, além dela, há outras
formas de descumprimento, como a incompatibilidade com a CR de uma norma anterior a ela
(hipótese de não recepção). Por conta dessa diferença, o objeto da ADPF é muito mais amplo que o
da ADI e da ADC. Por outro lado, o parâmetro é mais restrito que na ADI e ADC19. Trata-se da
arguição do descumprimento apenas de preceitos fundamentais, e não de toda a CR. Na ADI e na
ADC, o parâmetro é amplo, abrangendo inclusive tratados internacionais. Na ADPF, por sua vez, o
parâmetro não abrange todas as normas constitucionais ou equiparadas. José Afonso da Silva
estabelece um critério para tentar definir quais normas seriam fundamentais. Segundo o autor,
“fundamental é aquele preceito que confere identidade à Constituição, ao regime por ela adotado
ou que consagra um direito fundamental”. Exemplos (rol exemplificativo): i) Título I “Dos Princípios
Fundamentais”: se são princípios fundamentais, são preceitos fundamentais. ii) Título II “Dos
Direitos e Garantias Fundamentais”. iii) Art. 34, VII (princípios constitucionais sensíveis): violados tais
princípios, poderá o PGR ajuizar ADI interventiva que, se procedente, poderá ensejar intervenção
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federal no estado. iv) cláusulas pétreas: são preceitos fundamentais por conferirem identidade à
Constituição. v) meio-ambiente. Para evitar a propositura de ADI ou ADC juntamente com a ADPF, a
Lei 9.882/1999 criou um requisito a mais para a ADPF, denominado de “caráter subsidiário” (art. 4º,
§ 1º), segundo o qual ela não é cabível se existir outro meio igualmente eficaz para sanar a lesividade:
Art. 4º (...) § 1o Não será admitida arguição de descumprimento de preceito fundamental quando
houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade.
ÄOs instrumentos de controle das omissões constitucionais existentes no ordenamento jurídico
brasileiro são a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (art. 103, § 2º, da CR) e o Mandado
de Injunção (art. 5º, LXXI, da CR): Art. 103 (...) § 2º - Declarada a inconstitucionalidade por omissão
de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao Poder competente para a
adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em
trinta dias. Art. 5º (...) LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que 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; A regulamentação da ADO foi
realizada há cerca de dois anos, pela Lei 12.063/2009, que alterou a Lei 9.868/1999. O Mandado de
Injunção foi regulamentado apenas em 2016, com a Lei 13.300/2016, essencial para os concursos
públicos. A finalidade da ADO, totalmente diversa da do Mandado de Injunção, é assegurar a
supremacia da CR e a efetividade das normas constitucionais (note que o art. 103, § 2º, fala em
“tornar efetiva norma constitucional”). A finalidade principal da ADO não é, portanto, assegurar
direitos subjetivos, individuais. Trata-se efetivamente de uma ação de controle abstrato.
ÄSendo a ADO espécie de ação de controle abstrato, a legitimidade ativa tem de ter previsão na Lei
ou na CR. Como visto, a legitimidade ativa para a ADO é a mesma de todas as outras ações de
controle abstrato (ADI, ADC e ADPF): podem ajuizar a ação os legitimados previstos no 103 da CR:
Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de
constitucionalidade: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) I - o Presidente da
República; II - a Mesa do Senado Federal; III - a Mesa da Câmara dos Deputados; IV - a Mesa de
Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004) V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal; (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) VI - o Procurador-Geral da República; VII - o Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; VIII - partido político com representação no Congresso
Nacional; IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. (...) Na ADO, há
inefetividade de norma constitucional em decorrência de omissão em sua regulamentação. Como a
finalidade da ADO é tornar aquela norma efetiva, integrará o polo passivo o Poder Público,
geralmente o Poder Legislativo, podendo ser também demandado, em determinados casos, o Poder
Executivo.

8.10– ESTADO DE DEFESA E SÍTIO
ÄO aluno não pode esquecer de ler os artigos 136 ao 141 da CF.
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9 - DIREITO ELEITORAL
Olá, aqui é Ricardo Torques.
Em Direito Eleitoral temos convicção de que o examinador irá explorar
as recentes reformas na legislação eleitoral.
Diante disso, apostamos:
Vamos lá?!

9.1 - COLIGAÇÕES APENAS NAS ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS
A Emenda Constitucional 97/2017, trouxe duas modificações importantes para o Direito Eleitoral.
A primeira delas alterou a redação do §1º do art. 17, da CF, que passou a prever a formação de
coligações apenas nas eleições majoritárias. Não se fala mais, portanto, em coligações nas eleições
proporcionais (cargos de deputado federal, deputado estadual e vereador).
A pretensão do legislador foi fortalecer o sistema partidário brasileiro, proporcionando uma redução
no elevado número de partidos políticos atualmente existentes. Busca-se também inibir a formação
de partidos políticos de ocasião, cuja finalidade é, tão somente, agregar em determinado partido
maior (pela formação de coligação) de alguns minutos a mais no tempo de rádio e de televisão.
Assim, como uma forma de reduzir a fragmentação partidária, passou-se a vedar a formação de
coligações nas eleições proporcionais.
Confira a redação do §1º do art. 17, da CF:
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre
escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento
e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, VEDADA a sua
celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito
nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade
partidária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017)

Para a prova:
Ä NÃO HÁ MAIS FORMAÇÃO DE COLIGAÇÕES PARA AS ELEIÇÕES PROPORCIONAIS
(DEPUTADO FEDERAL, DEPUTADO ESTADUAL E VEREADOR)

Para encerrar, cumpre observar que essa vedação à formação de coligações para as eleições
proporcionais não se aplica às eleições de 2018, em razão do que prevê o art. 2º da Emenda
Constitucional 97/2017:
Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, prevista no § 1º do art. 17 da
Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das eleições de 2020.
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Portanto, apenas a partir das eleições de 2020, a vedação à formação de coligações nas eleições
majoritárias será exigida.
Sigamos!

9.2 - CLÁUSULA DE BARREIRA
A segunda alteração relevante proporcionada pela Emenda Constitucional 97, envolve a cláusula de
barreira. Na redação originária do §3º, do art. 17, bastava a regular constituição do partido para que
tivesse direito ao recebimento de recursos do Fundo Partidário e acesso gratuito ao rádio e à TV.
Com a EC nº 97/2017 foram criadas condições:
§ 3º Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da
lei, os partidos políticos que alternativamente:
I - obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% (três por cento) dos votos válidos,
distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, com um mínimo de 2% (dois por cento) dos
votos válidos em cada uma delas;
II - tiverem elegido pelo menos quinze Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da
Federação.

Para a prova:
Ä PARA RECEBER RECURSOS DO FUNDO E PARA TER DIREITO DE USAR GRATUITAMENTE
RÁDIO E TV O PARTIDO DEVE:

o obter, pelo menos, 3% dos votos válidos para a última eleição para a Câmara dos
Deputados distribuídos 1/3 das unidades da Federação com, no mínimo 2% dos votos
em cada uma delas; e
o tiver, pelo menos, 15 Deputados Federais distribuídos em, pelo menos, 1/3 das
unidades da Federação
Essa regra somente será aplicada plenamente nas eleições de 2030. Até lá, vamos observar, outros
critérios progressivos de restrição ao acesso ao rádio e à TV. Para fins da nossa prova, vale apenas a
leitura atenta aos dispositivos da própria emenda que tratam do tema:
Art. 3º O disposto no § 3º do art. 17 da Constituição Federal quanto ao acesso dos partidos políticos aos recursos
do fundo partidário e à propaganda gratuita no rádio e na televisão aplicar-se-á a partir das eleições de 2030.
Parágrafo único. Terão acesso aos recursos do fundo partidário e à propaganda gratuita no rádio e na televisão
os partidos políticos que:
I - na legislatura seguinte às eleições de 2018:
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a) obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 1,5% (um e meio por cento) dos votos
válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, com um mínimo de 1% (um por cento)
dos votos válidos em cada uma delas; ou
b) tiverem elegido pelo menos nove Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da
Federação;
II - na legislatura seguinte às eleições de 2022:
a) obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 2% (dois por cento) dos votos válidos,
distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, com um mínimo de 1% (um por cento) dos
votos válidos em cada uma delas; ou
b) tiverem elegido pelo menos onze Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da
Federação;
III - na legislatura seguinte às eleições de 2026:
a) obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 2,5% (dois e meio por cento) dos votos
válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, com um mínimo de 1,5% (um e meio
por cento) dos votos válidos em cada uma delas; ou
b) tiverem elegido pelo menos treze Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da
Federação.

Por fim, o §5º, acrescido ao art. 17, da CF, por força da Emenda, prevê que se determinado candidato
for eleito em partido que não tenha direito a recursos do Fundo, nem mesmo acesso gratuito ao
rádio e à TV, poderá mudar de partido sem a perda do mandato.
§ 5º Ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no § 3º deste artigo é assegurado o mandato
e facultada a filiação, sem perda do mandato, a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação
considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e
de televisão. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017)

9.3 - FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC)
O FEFC foi criado pelo art. 1º da Lei nº 13.487/2017 que alterou a Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições).
Antes de analisar as regras, é importante tecer um esclarecimento: com a criação do FEFC teremos
dois fundos!
No estudo da Lei dos Partidos Políticos, mais especificamente, a partir do art. 38, temos regras
relativas ao Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (FEAFPP). Até então
denominávamos “Fundo Partidário” tão somente. Esse Fundo é composto por arrecadação de
multas e penalidades pecuniárias, por doações de pessoas físicas e dotações orçamentárias. Todos
esses valores continuarão a ser arrecadados e disponibilizados aos partidos políticos. Além desse,
teremos também o FEFC, que é fruto da Reforma Eleitoral e 2017, que acrescentou o art. 16-A e
seguintes à Lei dos Partidos Políticos.
Portanto:
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Ä FUNDOS

o FEFC
§ art. 16-A e seguintes da Lei dos Partidos Políticos
o FEAFPP
§ art. 38 e seguintes da Lei dos Partidos Políticos
Você vai notar que cada um desses fundos terá características próprias, com regras de arrecadação
específicas e, inclusive, formas de distribuição peculiares. A expectativa é que haja injeção bilionária
de recursos nas campanhas eleitorais, estimando-se em 1,87 bilhões já para as eleições gerais de
2018.
Feito esse esclarecimento vamos estudar efetivamente o FEFC, a começar pela inclusão do art. 16-A
na Lei das Eleições:
Art. 16-C. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) é constituído por dotações orçamentárias
da União em ano eleitoral, em valor ao menos equivalente:
I - ao definido pelo Tribunal Superior Eleitoral, a cada eleição, com base nos parâmetros definidos em lei;
II - a 30% (trinta por cento) dos recursos da reserva específica de que trata o inciso II do § 3o do art. 12 da Lei
no 13.473, de 8 de agosto de 2017.

Pelo inc. I, cabe ao TSE fixar o valor a partir dos critérios definidos em lei. Ao contrário do que
tínhamos anteriormente, a lei irá definir quais serão os recursos que irão integrar o FEFC, cabe ao
TSE tão somente fixá-los (ou se preferir: contabilizá-los), em estrita obediência aos dispositivos
legais.
Portanto, a fixação do montante que comporá o FEFC depende de lei e será fixada pelo TSE. Com
base em parâmetros legais, o TSE irá definir os recursos que integram o FEFC.
E qual é essa lei?
É a própria Lei 13.487/2017! O art. 3º prevê que o parâmetro a ser utilizado pelo TSE na fixação do
valor, a ser destinado ao FEFC (na forma do inc. I), será equivalente ao somatório da compensação
fiscal que as emissoras comerciais de rádio e TV recebiam pela divulgação da propaganda partidária
(agora, extinta!). Vejamos o dispositivo:
Art. 3º O valor a ser definido pelo Tribunal Superior Eleitoral, para os fins do disposto no inciso I do caput do art.
16-C da Lei no 9.504, de 30 de setembro de 1997, será equivalente à somatória da compensação fiscal que as
emissoras comerciais de rádio e televisão receberam pela divulgação da propaganda partidária efetuada no ano
da publicação desta Lei e no ano imediatamente anterior, atualizada monetariamente, a cada eleição, pelo
Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), ou por índice que o substituir.

Por exemplo, para as eleições em 2018, leva-se em consideração o somatório de valores
compensados nos anos de 2016 e 2017 relativos à propaganda partidária. Esse valor, nominalmente
apurado, será atualizado pelos índices de correção do INPC e disponibilizado para FEFC. Como não
temos mais a propaganda partidária, os recursos até então utilizados para a compensação dos gastos
tidos pelas emissoras de rádio e televisão serão destinados ao FEFC.
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A propaganda partidária era gratuita para os partidos. Vale dizer, o valor que a emissora arrecadaria
com a veiculação de propagandas pagas e que seriam destinadas aos partidos políticos
“gratuitamente”, eram abatidas do montante de impostos devidos pela rádio ou pela televisão.
Agora, esse montante será repassado ao FEFC.
Além disso, será assegurado 30% das emendas de bancada dos parlamentares, conforme definido
no inc. II acima.
Como podemos perceber, agora, o financiamento de campanha aproxima-se, em grande medida, do
financiamento público, embora permita-se a doação por pessoas naturais. Há, ainda, forte injeção
de recursos públicos para os partidos políticos.
As dotações orçamentárias constituem todo e qualquer recurso previsto como despesa para os
órgãos públicos a serem destinados a um fim específico. Portanto, os recursos do FEFC serão
extraídos do orçamento, dos valores que os contribuintes vertem para os cofres públicos
especialmente por intermédio dos impostos.
Todo o montante de recursos de que o Estado dispõe é utilizado de diversas formas e todas as
previsões de arrecadação e de gastos estão descritas nas leis orçamentárias. Nesse contexto, a Lei
nº 13.473/2017 (acima referida) é a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) que estabelece metas e
prioridades da administração pública federal e que orientará a elaboração da lei orçamentária anual.
Essa lei, no art. 12, §3º, II, dispõe sobre as denominadas emendas de bancadas, instrumentos por
intermédio dos quais os parlamentares podem influenciar na alocação de recursos públicos em razão
de compromissos que assumiram ao longo dos seus mandatos. Assim, 30% desses recursos serão
utilizados para compor o FEFC a fim de custear as atividades eleitorais dos partidos.

Para a prova você deve ficar atento ao seguinte:
Ä ORIGEM DOS RECURSOS DO FEFC

o o montante fixado pelo TSE a partir do que for definido em lei
o garantia de 30% do valor destinado às emendas de bancadas parlamentares
Nos parágrafos do art. 16-C temos que os recursos serão depositados pelo Tesouro Nacional em
conta especial no Banco do Brasil até o 1º dia útil do mês de JUNHO do ano eleitoral. Nos 15 dias
seguintes ao depósito, o TSE divulgará o valor disponível no FEFC. Confira:
§ 1o Vetado.
§ 2o O Tesouro Nacional depositará os recursos no Banco do Brasil, em conta especial à disposição do Tribunal
Superior Eleitoral, até o primeiro dia útil do mês de junho do ano do pleito.
§ 3o Nos quinze dias subsequentes ao depósito, o Tribunal Superior Eleitoral:
I - divulgará o montante de recursos disponíveis no Fundo Eleitoral; e
II - Vetado
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§§ 4o a 6º Vetados.

Para fins de prova, devemos lembrar:
Ä DEPÓSITO E DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS

o serão repassados do Tesouro Nacional para conta específica no Banco do Brasil.
o prazo para repasse: até o 1º dia útil do mes de junho do ano eleitoral.
o ficará à disposição do TSE.
o prazo para o TSE informar o montante: 15 dias a contar do depósito.
A partir do momento que os recursos estiverem à disposição do TSE e os montantes publicados, os
valores serão distribuídos entre os partidos de acordo com a representatividade que possuem. Em
relação à proporção, observamos a regra do art. 16-D da Lei das Eleições, incluso pela Lei
13.488/2017, que veremos mais adiante.
Definido especificamente o valor de cada agremiação, cumpre a cada legenda aprovar, pelo voto da
maioria absoluta dos membros do órgão de direção executiva nacional, os critérios para a
distribuição dos recursos. Na sequência, esses critérios serão divulgados publicamente. Essa é a
regra que consta do dispositivo abaixo:
§ 7o Os recursos de que trata este artigo ficarão à disposição do partido político somente após a definição de
critérios para a sua distribuição, os quais, aprovados pela maioria absoluta dos membros do órgão de direção
executiva nacional do partido, serão divulgados publicamente.
§§ 8o a 10 Vetados

O §11, por sua vez, prevê que se o partido político não gastar todo o montante que lhe foi destinado,
deverá devolver o saldo para o Tesouro Nacional no momento da prestação das contas de
encerramento de campanha eleitoral. Isso ocorre por se tratar de recurso de natureza pública, que
não podem ser apropriados pelo partido político.
§ 11. Os recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha que não forem utilizados nas
campanhas eleitorais deverão ser devolvidos ao Tesouro Nacional, integralmente, no momento da
apresentação da respectiva prestação de contas.
§§ 12 a 14 Vetados.

Para encerrar a análise do art. 16-C, nos falta compreender o §15, que assim dispõe:
§ 15. O percentual dos recursos a que se refere o inciso II do caput deste artigo poderá ser reduzido mediante
compensação decorrente do remanejamento, se existirem, de dotações em excesso destinadas ao Poder
Legislativo.”

Aqui temos uma regrinha que viabiliza alteração no percentual de 30%, calculado a partir das
emendas parlamentares de bancada. Como visto, esse percentual será assegurado,
independentemente de previsão legal de outras fontes de recurso por lei. Diante disso, temos que
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na hipótese de haver excesso de dotações destinadas ao Poder Legislativo, o percentual de 30%
pode ser reduzido mediante compensação com esses recursos recebidos em excesso pelo Poder
Legislativo.
Com isso, encerramos a análise da primeira finalidade da Lei nº 13.487/2017.

9.4 - EXTINÇÃO DA PROPAGANDA PARTIDÁRIA NO RÁDIO E NA TV
A outra finalidade da Lei 13.487/2017 foi suprimir a divulgação da ideologia e programas partidários
no rádio e na TV. Com a Reforma 2017 não há mais se falar em propaganda PARTIDÁRIA no rádio e
na televisão. Esses dois meios de comunicação poderão divulgar, apenas, propaganda eleitoral.
Veja o dispositivo abaixo, com redação conforme a Lei nº 13.487/2017:
§ 2º NÃO será permitido qualquer tipo de propaganda política paga no rádio e na televisão.

Importante deixar claro que a gratuidade da propaganda eleitoral se dá, apenas, em relação ao
partido político. O real pagador dessas divulgações é a sociedade contribuinte. Dessa forma, a partir
de um regime de compensação, a emissora de televisão ou de rádio, ao invés de pagar “x” de
impostos devidos ao final do mês, irá pagar “x” menos o valor que seria cobrado pela emissora de
TV ou rede de rádio caso dispusessem desse tempo para comercializar.
Essa mesma regra de compensação será aplicada à veiculação gratuita de plebiscitos e referendos.
Em ambas as formas diretas de participação na democracia, temos a possibilidade de os partidos
atuarem na formação do convencimento da população quanto ao projeto de lei ou para referendo
da lei já editada.
O §1º do art. 99 da Lei nº 9.504/1997, que trata da compensação, foi alterado pela Lei nº
13.487/2017 para suprimir a expressão propaganda partidária. Veja:
§ 1º O direito à compensação fiscal das emissoras de rádio e televisão estende-se à veiculação de propaganda
gratuita de plebiscitos e referendos de que dispõe o art. 8o da Lei no 9.709, de 18 de novembro de 1998, mantido
também, a esse efeito, o entendimento de que:

9.5 - PROCESSO CRIME ELEITORAL
Em nossa última aposta, vamos retratar um resumo em pontos da parte relacionada ao processo
crime eleitoral:
Competência
¦ FIXA-SE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL EM RAZÃO DA MATÉRIA, OU SEJA, QUANDO
ENVOLVER CRIMES ELEITORAIS E CONEXOS.
Ação Penal
¦ Ação penal pública incondicionada.
¦ A regra é a adoção da ação penal pública, contudo, nada impede o ajuizamento de ação penal
privada, caso a pública não seja intentada no prazo legal.
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¦ É inadmissível a utilização da ação penal pública condicionada à representação do ofendido.
Polícia Judiciária
¦ O exercício das funções de polícia judiciária será realizado pela Polícia Federal.
Investigação
¦ A autoridade policial que tiver qualquer notícia de infração penal eleitoral, deverá comunicar
imediatamente o juiz eleitoral competente.
¦ Quando a comunicação for verbal, a autoridade judicial mandará reduzi-la a termo, assinado pelo
apresentante e por duas testemunhas, e a remeterá ao órgão do Ministério Público local, que
procederá na forma deste Código.
¦ Se o Ministério Público julgar necessários maiores esclarecimentos e documentos
complementares ou outros elementos de convicção, deverá requisitá-los diretamente de quaisquer
autoridades ou funcionários que possam fornecê-los.
Inquérito Policial
¦ O inquérito policial poderá ser instaurado por requisição do Ministério Público ou da Justiça
Eleitoral, salvo quando houver prisão em flagrante. Nesse caso, o inquérito será instaurado
independentemente de requisição.
¦ A autoridade policial e os agentes policiais devem efetuar a prisão daquele que for encontrado
em flagrante delito em razão de ter praticado ato infracional eleitoral.
¦ Após a prisão, a autoridade policial terá prazo de 24 horas para comunicar o juiz eleitoral.
¦ ENTRE 5 DIAS ANTES DAS ELEIÇÕES E 48 HORAS APÓS NÃO É ADMITIDA A PRISÃO, SALVO:
Ä Flagrante delito
Ä Sentença criminal condenatória
Ä Desrespeito a salvo-conduto
¦ Veda-se a prisão de membros de mesas receptoras e fiscais, exceto em caso de flagrante delito.
¦ Em relação aos candidatos, a vedação estende-se pelo período que antecede 15 DIAS DAS
ELEIÇÕES, a não ser na hipótese de flagrante delito.
¦ O inquérito policial eleitoral deve ser concluído em ATÉ 10 DIAS, na hipótese de o indiciado estar
preso, em flagrante ou preventivamente. O prazo é contado a partir do dia em que foi executada a
ordem de prisão.
¦ Caso esteja solto, o prazo para conclusão do inquérito é de 30 DIAS.
Arquivamento
¦ SE O ÓRGÃO DO MPE DECIDIR PELO ARQUIVAMENTO, O JUIZ PODERÁ REMETER OS AUTOS AO
PROCURADOR REGIONAL/GERAL QUE:
Ä oferecerá a denúncia;
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Ä designará outro promotor eleitoral para fazê-lo;
Ä insistirá no arquivamento ao qual o juiz resta vinculado.
¦ DEVE CONSTAR DA DENÚNCIA:
Ä exposição do fato criminoso
Ä qualificação do acusado
Ä classificação do crime
Ä rol de testemunhas
¦ O órgão do Ministério Público terá prazo para oferecer a denúncia. Caso não o faça no prazo
estipulado, é possível o ajuizamento da ação penal privada subsidiária da pública com fundamento
constitucional.
Procedimento
¦ HIPÓTESES EM QUE A DENÚNCIA SERÁ REJEITADA
Ä fato não constitui crime
Ä já estiver extinta a punibilidade
Ä manifesta ilegitimidade da parte ou faltar condição da ação
¦ AO DEFENSOR à PRAZO DE 10 DIAS
Ä oferecimento de razões escritas
Ä rol de testemunhas
¦ RESUMO DO PROCEDIMENTO
1. testemunhas de acusação
2. testemunhas de defesa
3. diligências
4. alegações finais (5 dias)
¦ Da decisão do juiz caberá recurso para o TRE respectivo a ser interposto no prazo de 10 dias. Em
caso de sentença condenatória, os Autos baixarão à instância inferior para execução da sentença no
prazo de 5 dias.
Aplicação Subsidiária do CPP
¦ No processo e julgamento dos crimes eleitorais e dos comuns que lhes forem conexos, assim
como nos recursos e na execução, que lhes digam respeito, aplicar-se-á, como lei subsidiária ou
supletiva, o Código de Processo Penal.
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10 - DIREITO EMPRESARIAL
Tudo bom, pessoal?
Meu nome é Lucas Evangelinos e abaixo seguem alguns palpites para prova de Direito Empresarial
do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso.
Nas últimas duas provas (2014 e 2009), foram cobradas, em cada uma, 7 (sete) questões de Direito
Empresarial.
E, mais uma coisa, para aqueles que pretendem prestar (ou já prestaram) a prova da magistratura
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, notem que o conteúdo programático de Direito
Empresarial é praticamente idêntico.
Vamos lá?!

10.1 – EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO EMPRESARIAL
Sintetizando, o Direito Empresarial, em sua evolução, pode ser dividido em 3 fases:
1ª – Dos usos e costumes (sistema SUBJETIVO);
2ª – Da teoria dos atos de comércio (sistema OBJETIVO);
3ª – Da teoria da empresa (sistema SUBJETIVO MODERNO).
São poucos pontos que o(a) estudante deve decorar a respeito da evolução histórico do Direito
Empresarial: (i) são 3 (três) fases; (ii) começando pela subjetiva, depois objetiva e, por fim, subjetiva
moderna; (iii) na primeira fase, o Direito Empresarial afeta os membros das corporações de ofício,
que surgiram com a crise do sistema feudal; (iv) a segunda fase inicia-se com o Código Napoleônico
de 1807, que adotou a teoria/sistema dos Atos de Comércio; (v) na segunda fase, o Direito
Empresarial só atinge aqueles que praticarem atos de comércio; (vi) por fim, com o advento do
Código Civil Italiano de 1942, temos a teoria da empresa; (vii) não confundir então que a teoria dos
atos de comércio é de origem francesa, ao passo que a teoria da empresa é italiana.
Abaixo, um slide com alguns métodos toscos de memorização.
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10.2 – EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI)
Apesar de ter sido criada em 2011, não existem muitos julgados a respeito da EIRELI (Empresa
Individual de Responsabilidade Limitada), de modo que as cobranças em provas se limitam aos arts.
980-A e 1.033, parágrafo único, do Código Civil, e às divergências doutrinárias que deles decorrem.
Logo, tratando-se de um tema pequeno, mas autonomamente previsto no edital (item 6 do
conteúdo programático de Direito Empresarial), vale a pena estudar os seguintes quadros:
Natureza Jurídica da EIRELI
Fábio Ulhoa Coelho e Gladston
Mamede

Haroldo Malheiros Duclerc
Verçosa

Jornada de Direito Civil, Jornada de
Direito Comercial, Marlon Tomazette,
Wilges Bruscato
(majoritária)

Espécie de Sociedade (Sociedade
Unipessoal)

Patrimônio Separado ou de
Afetação

Novo ente jurídico personificado

Legitimidade para constituição da EIRELI
Espécie de pessoa
Pessoa física plenamente capaz

Pode constituir EIRELI?
SIM (caput do art. 980-A do CC)
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Produtor rural

SIM, “O produtor rural, nas condições mencionadas do art. 971 do CCB,
pode constituir EIRELI.” (Enunciado nº 62 da II Jornada de Direito
Comercial)

Pessoa física incapaz (absoluta ou
relativamente)

SIM. “Por se tratar de uma nova pessoa jurídica com vida própria, muito
similar a uma sociedade limitada, consoante determina o próprio artigo
980-A, § 6º, não vemos a necessidade da capacidade plena para tal
pessoa física constituir a EIRELI. Ora, se incapazes podem ser sócios da
limitada, eles podem constituir a EIRELI como um investimento que seria
feito em uma sociedade, exigindo-se as mesmas condições de tal
participação societária. (...) Assim, tomando-se a sociedade limitada
como parâmetro [v. § 6º do art. 980-A do CC], à luz do artigo 974, § 3º
do CC, o incapaz poderá ser titular da EIRELI desde que seja
devidamente assistido ou representado e não exerça funções de
administração. A integralização do capital social no caso é requisito da
própria constituição da EIRELI (CC – art. 980-A) e não da participação do
incapaz. Preenchidos esses requisitos, o incapaz poderá ser titular da
EIRELI, mas essa constituição não será causa de emancipação, como não
o é a participação em sociedade, pois não se trata de exercício em nome
próprio da atividade empresarial.” (Marlon Tomazette). Na mesma
linha: “Todavia, por força do art. 974 do mesmo diploma [CC], cremos
que o menor, por meio de representante ou devidamente assistido,
poderá estabelecer EIRELI para continuar empresa antes exercida por
seus pais ou pelo autor de herança.” (Wilges Bruscato)
NÃO. A IN 38/2017 – DREI não admite a constituição de EIRELI por
pessoa física incapaz. Na mesma linha: Alfredo de Assis Gonçalves Neto.

Pessoa física plenamente capaz, mas que SIM. “Pelos mesmos motivos, os impedimentos atinentes ao exercício
é proibida de ser empresária
da atividade empresarial das pessoas físicas como empresário individual
também não se aplicam aqui, uma vez que haverá a criação de uma nova
pessoa jurídica. Ora, se tais impedimentos não vedam a condição de
sócio de uma sociedade limitada, também não devem vedar a condição
de titular da EIRELI, pela própria determinação de aplicação das regras
da sociedade limitada (CC – art. 980-A, § 6º). Dessa forma, servidores
públicos, magistrados, membros do Ministério Público e militares da
ativa podem constituir EIRELI, desde que não exerçam as funções
administrativas inerentes ao exercício da empresa.” (Marlon
Tomazette)
NÃO. “Por outro lado, não pode ser titular da EIRELI a pessoa legalmente
impedida de exercer atividade econômica, como o funcionário público,
porque deste modo a pessoa jurídica estaria sendo utilizada para
contornar a vedação legal. O desvio de finalidade da pessoa jurídica,
mais precisamente, sua utilização para fins que o ordenamento
condena, justifica plenamente essa conclusão.” (Alfredo de Assis
Gonçalves Neto). Na mesma linha: Wilges Bruscato. O DREI parece
seguir essa linha, pois, no Manual de Registro da EIRELI, item 1.2.5
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(“Capacidade para ser titular de EIRELI”) está expresso que: “Pode ser
titular de EIRELI, desde que não haja impedimento legal: (...).”.

Pessoa Jurídica Nacional

SIM, “inclusive as de fins não empresariais para exercício de atividades
lucrativas subsidiárias.” (Marlon Tomazette). No mesmo sentido: Fábio
Ulhoa Coelho, Ricardo Negrão, Arnaldo Rizzardo, Nelson Nery,
Gustavo Tepedino e DREI (sucessor do DNRC). Isso porque não há
proibição legal.
NÃO (Sérgio Campinho, Wilges Bruscato, Gladston Mamede, Haroldo
Malheiros Duclerc Verçosa, Jornada de Direito Comercial, Alfredo de
Assis Gonçalves Neto). “A empresa individual de responsabilidade
limitada só poderá ser constituída por pessoa natural.” (Enunciado nº
468 da V Jornada de Direito Civil). Isso porque (i) a criação da empresa
individual de responsabilidade limitada teve como justificativa instituir
uma garantia ou proteção quanto ao patrimônio particular do
empresário individual, de sorte a não ficar comprometido na sua
totalidade para saldar os compromissos assumidos; (ii) além disso,
autorizada a criação por uma pessoa jurídica, a vedação do art. 980-A, §
2º, do CC, não seria aplicada, permitindo “o surgimento de cadeias de
EIRELI(s), uma dando nascimento a outra ou outra.” (Alfredo de Assis
Gonçalves Neto).

Pessoa Jurídica Estrangeira

SIM (DREI IN 38/2017).
NÃO (Sérgio Campinho, Wilges Bruscato, Gladston Mamede, Haroldo
Malheiros Duclerc Verçosa, Arnaldo Rizzardo, Jornada de Direito
Comercial, Alfredo de Assis Gonçalves Neto).

A EIRELI pode desempenhar atividade intelectual, de natureza literária, artística ou científica?
Alfredo de Assis Gonçalves Neto e Wilges Bruscato

Cartórios de Registro Civil de Pessoas Jurídicas,
Gustavo Tepedino e Fábio Ulhoa Coelho

NÃO

SIM

“Por último, considerada a empresa individual de
responsabilidade limitada um agente econômico alternativo às
pessoas do empresário e da sociedade empresária, seu objeto
tem de ser o exercício de uma atividade econômica organizada
própria de empresário para a circulação de bens ou de serviços,
porquanto não difere em seus fins da atividade econômica que
é inerente ao empresário ou que constitui objeto de uma

Com base na expressão “qualquer natureza”
prevista no § 5º do art. 980-A do Código Civil,
alguns cartórios de registro civil de pessoas
jurídicas tem permitido o registro de EIRELI cujo
objeto seja atividade intelectual:
“Art. 980-A, § 5º, do CC. Poderá ser atribuída à
empresa individual de responsabilidade limitada
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sociedade empresária. Dito de outro modo, evidencia-se, aqui,
a impossibilidade de a empresa individual de responsabilidade
limitada ter por objeto atividade intelectual, de natureza
literária, artística ou científica, a teor da ressalva contida no art.
966, parágrafo único, do Código Civil, relativa ao empresário, e
do disposto no seu art. 982, que toca ao objeto da sociedade
empresária. Já a atividade rural presta-se para constituí-la, à luz
da opção prevista no art. 971 do mesmo Código.” (Alfredo de
Assis Gonçalves Neto)

constituída para a prestação de serviços de
qualquer natureza a remuneração decorrente da
cessão de direitos patrimoniais de autor ou de
imagem, nome, marca ou voz de que seja
detentor o titular da pessoa jurídica, vinculados à
atividade profissional.”
“A EIRELI poderá explorar atividade própria de
empresário (caput do art. 966 do CC) ou não (tais
como as atividades do par. un. do art. 966 do CC).
Neste último caso, será a EIRELI simples,
sujeitando-se a todos os efeitos e consequências
jurídicas de tal natureza, tal como o registro
perante o Registro Civil de Pessoas Jurídicas e não
à Junta Comercial.” (Gustavo Tepedino)

“A expressão ‘de qualquer natureza’, constante do texto legal,
não autoriza a ampliação pretendida. Veja-se que no parágrafo
único do art. 966 o legislador usa o termo ‘natureza’ para
discriminar tipos diversos de profissões abrangidas no gênero
‘trabalho intelectual’ (não se considera empresário quem
exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou
“A EIRELI pode explorar atividade empresarial ou
artística ...’). Como a EIRELI se refere à atividade empresarial,
típica de sociedades simples.” (Fábio Ulhoa
ante o que foi exposto, a expressão ‘serviços de qualquer
Coelho)
natureza’ deve ser interpretada dentro do gênero empresarial.”
(Wilges Bruscato)

Para esta corrente, a EIRELI só pode ser inscrita/registrada na Para esta corrente, a EIRELI pode ser
Junta Comercial, pois só desempenha atividade empresarial.
inscrita/registrada na Junta Comercial (se
desempenhar atividade empresarial) ou no
Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas (se
desempenhar atividade intelectual).

Tema que também foi pacificado pelo DREI recentemente trata-se da possibilidade de uma pessoa
jurídica figurar como titular de mais de uma EIRELI, o que é vedado para pessoa física (art. 980-A, §
2º, do CC).
“Art. 980-A § 2º, do CC. A pessoa natural que constituir empresa individual de responsabilidade limitada somente
poderá figurar em uma única empresa dessa modalidade.”
“Instrução Normativa DREI nº 47/2018. Anexo III. 1.2. ORIENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS. A Empresa Individual
de Responsabilidade Limitada -EIRELI poderá ser constituída tanto por pessoa natural quanto por pessoa jurídica,
nacional ou estrangeira. Quando o titular da EIRELI for pessoa natural deverá constar do corpo do ato
constitutivo cláusula com a declaração de que o seu constituinte não figura em nenhuma outra empresa dessa
modalidade. A pessoa jurídica pode figurar em mais de uma EIRELI.”

10.3– DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
Previsto também de forma autônoma (item 9 do conteúdo programático de Direito Empresarial),
vale a pena ler os seguintes dispositivos, notadamente o procedimento previsto no Novo Código de
Processo Civil:
Diploma/Lei

Artigos

Código Civil

Art. 50.
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Código Tributário Nacional

Art. 135.

Código de Defesa do Consumidor

Art. 28.

Novo Código de Processo Civil

Arts. 133/137, 790, inciso VII, e 1.062.

Lei nº 9.605/98

Art. 4º.

Lei nº 12.529/11

Art. 34.

Questão que merece cuidado neste tópico é a terminologia, visto que doutrina e jurisprudência são
pródigas como se observa:
Ä Desconsideração da Personalidade Jurídica
o Despersonalização da pessoa jurídica
o Teoria da Superação da Personalidade Jurídica
o Doutrina da Penetração
o Disregard Doctrine
o Disregard of Legal Entity
o Lifting the Corporate Veil Doctrine
o Piercing the Veil
Quanto às teorias menor e maior, apontadas inicialmente por FÁBIO ULHOA COELHO e depois
acolhidas pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, lembrem-se dos diplomas que as acolhem:
DIPLOMA

TEORIA

OBSERVAÇÃO

Código Civil (art. 50)

Teoria Maior (objetiva e subjetiva)

MAis requisitos para ser aplicada

Código de Defesa do Consumidor

Teoria MEnor

MEnos requisitos para ser aplicada

Teoria Maior (subjetiva)

MAis requisitos para ser aplicada

Teoria MEnor

MEnos requisitos para ser aplicada

(art. 28, § 5º)
Código de Defesa do Consumidor
(art. 28, caput)
Lei nº 9.605/98

Quanto ao Código de Defesa do Consumidor, a doutrina majoritária aponta, sem qualquer ressalva,
para adoção da teoria menor; no entanto, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA já destacou que a
teoria menor foi adotada pelo § 5º do art. 28, enquanto seu caput ficou mesmo com a teoria maior:
“A tese, ora acolhida, de que a teoria menor da desconsideração aplica-se às relações de consumo,
está calcada, como dito, na exegese autônoma do § 5º do art. 28, do CDC, isto é, afasta-se, aqui, a
exegese que subordina a incidência do § 5º à demonstração dos requisitos previstos no caput do art.
28 do CDC. E isto porque o caput do art. 28 do CDC acolhe a teoria maior subjetiva da
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desconsideração, enquanto que o § 5º do referido dispositivo acolhe a teoria menor da
desconsideração, em especial se considerado for a expressão ‘Também poderá ser desconsiderada’,
o que representa, de forma inegável, a adoção de pressupostos autônomos à incidência da
desconsideração. (...).” (STJ, REsp 279.273/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2003, DJ 29/03/2004).
Em relação ao art. 50 do Código Civil, sugiro a leitura do slide abaixo como alguns métodos toscos
de memorização:

Por fim, ponto que foi objeto de várias notícias e artigos em sites jurídicos, embora não tenha
ganhado espaço em nenhum informativo, é o acórdão do Min. Luís Felipe Salomão a respeito dos
requisitos da teoria maior. A partir dele, temos a seguinte tabela:
A desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração da insolvência da pessoa jurídica?
TERCEIRA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

MARLON TOMAZETTE, JORNADA DE DIREITO CIVIL e
QUARTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
(prevalece)

SIM

NÃO

“(...) O artigo 50 do Código Civil de 2002 exige dois
requisitos, com ênfase para o primeiro, objetivo,
consistente na inexistência de bens no ativo patrimonial
da empresa suficientes à satisfação do débito e o
segundo, subjetivo, evidenciado na colocação dos bens
suscetíveis à execução no patrimônio particular do sócio

“A aplicação da teoria da desconsideração, descrita no
art. 50 do Código Civil, prescinde da demonstração de
insolvência da pessoa jurídica.” (Enunciado nº 281 da IV
Jornada de Direito Civil).
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- no caso, sócio-gerente controlador das atividades da
empresa devedora. (...).” (STJ, REsp 1141447/SP, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em
08/02/2011, DJe 05/04/2011).

“A nosso ver, porém, a insolvência da pessoa jurídica não
pode ser exigida para a desconsideração955, uma vez
que esta é uma medida de defesa da pessoa jurídica, a
fim de resguardar sua utilização indevida pelos sócios ou
administradores.” (Marlon Tomazette)

No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 621.926/RJ, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, Nessa linha: STJ, Resp 1.729.554, Rel. LUÍS FELIPE
julgado em 12/05/2015, DJe 20/05/2015.
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/05/2018.

10.4 – PRINCÍPIOS DOS TÍTULOS DE CRÉDITO
Prato cheio para os examinadores são os princípios dos títulos de crédito, pois permitem a
elaboração de inúmeras questões, sendo a base de todo o sistema cambial. Vejamos alguns pontos
importantes.
Pois bem, apesar de alguns princípios extras, a doutrina converge em relação a pelo menos 3 (três):
(a) princípio da cartularidade (ou incorporação); (b) princípio da autonomia; (c) princípio da
literalidade.
Ä Princípios dos Títulos de Crédito
o Princípio da Cartularidade ou da Incorporação
o Princípio da Autonomia
§ Abstração
§ Inoponibilidade de Exceções Pessoais a Terceiros de Boa-fé
o Princípio da Literalidade
De forma sintética, temos o seguinte quadro:
Princípios dos Títulos de Crédito
Cartularidade/Incorporação

Autonomia

Literalidade

“No conceito de Vivante, diz-se que
‘título de crédito é o documento
necessário para o exercício do
direito, literal e autônomo, nele
mencionado’.
Diz-se
que
o
documento é necessário, ‘porque,
enquanto existe o documento, o
credor deve exibi-lo para exercitar
todo direito, seja principal, seja
acessório, que o título porta consigo
e não se pode fazer qualquer
mudança na posse do título, sem
anotá-la nele’.” (Marlon Tomazette)

“Pelo princípio da autonomia das
obrigações cambiais, os vícios que
comprometem a validade de uma
relação jurídica, documentada em
título de crédito, não se estendem às
demais relações abrangidas no
mesmo documento.” (Fábio Ulhoa
Coelho)

“(...) literal quer dizer que vale
apenas o que está escrito, ou seja, o
que efetivamente está estampado
no
título.
Assim,
somente
produzem
efeitos
jurídicoscambiários os atos lançados no
próprio título de crédito, pois
apenas o conteúdo do título é que
possui valor.” (Tarcísio Teixeira)

O princípio da autonomia das
obrigações cambiais se desdobra em
2 (dois) outros subprincípios: (a) o da
abstração e (b) o da inoponibilidade
das exceções pessoais aos terceiros
de boa-fé.
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O princípio da autonomia (e seus
subprincípios) somente incide se o
título de crédito tiver circulado.

E, por fim, muito cuidado com o princípio da autonomia. O examinador pilantra adora tentar
confundir o(a) candidato(a), atribuindo-lhe a qualidade de espécie, quando na verdade é gênero.
Portanto, lembre-se que o princípio da AUTOnomia é gênero, tendo como espécies: abstração e
inoponibilidade de exceções pessoais a terceiros de boa-fé.
Se ainda não gravou, lembre-se de método tosco de memorização: (i) AUTOnomia é o principal. É o
gênero; (ii) tem como espécies, suas rodas: abstração e inoponibilidade de exceções pessoais a
terceiros de boa-fé; (iii) por fim, só se aplica se o título de crédito circular.

10.5 – DIREITO FALIMENTAR E RECUPERACIONAL
No campo falimentar e recuperacional, regido pela Lei nº 11.101/05, deve-se decorar as hipóteses
de incidência e não incidência desse diploma.
Pois bem, em razão do art. 1º da Lei nº 11.101/05, os institutos da falência e da recuperação
destinam-se somente ao empresário: “Art. 1º da Lei nº 11.101/05. Esta Lei disciplina a recuperação
judicial, a recuperação extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, doravante
referidos simplesmente como devedor.”
No entanto, a própria Lei nº 11.101/05 apresenta exceções, ou seja, nem todos os empresários estão
sujeitos à falência ou à recuperação de empresas em Juízo: “Art. 2º da Lei nº 11.101/05. Esta Lei
não se aplica a: I – empresa pública e sociedade de economia mista; II – instituição financeira pública
ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade
operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e
outras entidades legalmente equiparadas às anteriores.”
E, com base nesse mesmo dispositivo, a doutrina divide as referidas situações em hipóteses de não
incidência absoluta e não incidência relativa:
Ä Não incidência absoluta
o Empresa Pública
o Sociedade de Economia Mista
Ä Não incidência relativa
o Instituição financeira pública ou privada
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o
o
o
o
o
o
o

Cooperativa de crédito
Consórcio
Entidade de Previdência Complementar
Sociedade operadora de plano de assistência à saúde
Sociedade seguradora
Sociedade de capitalização
Outras entidades legalmente equiparadas às anteriores

Vejamos então as hipóteses do inciso II do art. 2º da Lei nº 11.101/05:
NÃO INCIDÊNCIA RELATIVA (inciso II do art. 2º da Lei nº 11.101/05)
Instituição financeira
pública ou privada,
cooperativa de
crédito, consórcio e
entidade de
previdência
complementar

“Às instituições financeiras públicas ou privadas, cooperativas de crédito, administradoras
de consórcio (artigo 7º, VII, 39 e 40 da Lei 11.795/08) e entidades de previdência
complementar (artigos 47 a 56 e 62 da Lei Complementar 109/2001) aplica-se a Lei
6.024/74, que dispõe sobre a intervenção e a liquidação extrajudicial de instituições
financeiras, e dá outras providências.” (Gladson Mamede)
“A exclusão determinada pelo artigo 2º, II, da Lei nº 11.101/2005 aliada à existência desses
regimes especiais poderia levar à conclusão de que as instituições financeiras não se
submetem à falência, à recuperação judicial e à recuperação extrajudicial. Todavia, a
própria Lei nº 11.101/2005, em seu artigo 197, ressalta a manutenção das leis que tratam
dos regimes especiais aplicáveis às instituições financeiras, com a aplicação subsidiária da
lei de falências e recuperação de empresas. Nos termos das leis especiais, vê-se que a
exclusão das instituições financeiras é relativa e não absoluta. A Lei nº 6.024/74 e o
Decreto-lei nº 2.321/87 nunca permitiram que as instituições financeiras tivessem acesso
à concordata e, por isso, elas não têm acesso à recuperação judicial e à recuperação
extrajudicial, prevalecendo os regimes especiais de solução das crises das empresas. No
entanto, a legislação especial não veda a falência, ao contrário, até prevê expressamente
a sua possibilidade. (...) Portanto, as instituições financeiras estão excluídas
completamente da recuperação judicial e da recuperação extrajudicial, mas se sujeitam
normalmente à falência, quando no exercício regular das atividades. Caso seja decretado
algum dos regimes especiais, o pedido de falência só poderá ser feito pelo interventor ou
pelo liquidante, nas hipóteses especificamente indicadas pela legislação, em todo caso
com autorização do Banco Central.” (Marlon Tomazette)
“Outra hipótese de exclusão, a ser analisada, envolve as entidades de previdência
complementar. Elas se destinam essencialmente a executar planos de benefício de caráter
previdenciário, nos termos da Lei Complementar n o 109/2001, a fim de complementar ou
possibilitar uma renda àqueles que contribuíram. Tais entidades se subdividem em
abertas, quando acessíveis ao público em geral, ou fechadas, quando seu acesso é mais
restrito. (...) as entidades abertas seguirão o mesmo regime das instituições financeiras,
isto é, não estão sujeitas, em nenhuma hipótese, à recuperação judicial ou extrajudicial,
mas poderão falir normalmente, no exercício regular das suas atividades. Caso seja
decretado algum dos regimes especiais, o pedido de falência só poderá ser feito pelo
interventor ou pelo liquidante, nas hipóteses especificamente indicadas para as
instituições financeiras.” (Marlon Tomazette)
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Sociedade operadora
de plano de
assistência à saúde

“Mais um caso de exclusão relativa envolve as operadoras de planos privados de
assistência à saúde.

Sociedade seguradora
e sociedade de
capitalização

“As seguradoras possuem uma situação similar àquela das instituições financeiras, estando
excluídas relativamente da Lei nº 11.101/2005, em razão do mercado específico em que
atuam e do nível elevado de risco que acarretam para terceiros.

(...) sempre que detectadas nas operadoras de planos de saúde insuficiência das garantias
do equilíbrio financeiro, anormalidades econômico-financeiras ou administrativas graves
que coloquem em risco a continuidade ou a qualidade do atendimento à saúde, a ANS
poderá determinar a alienação da carteira, o regime de direção fiscal ou técnica, por prazo
não superior a trezentos e sessenta e cinco dias, ou a liquidação extrajudicial, conforme a
gravidade do caso (Lei n o 9.656/98 – art. 24). A existência desses regimes especiais afasta,
a princípio, a incidência dos regimes gerais previstos na Lei n o 11.101/2005. De fato, não
se admite em nenhum caso a recuperação judicial ou a recuperação extrajudicial. Todavia,
a própria Lei nº 9.656/98 admite a possibilidade da falência das operadoras de planos de
saúde, em um caso específico. Assim como nas seguradoras e nas sociedades de
capitalização, não se admite o pedido de falência na forma geral, mas apenas no caso a
seguir especificado. Poderá haver falência das operadoras de planos de saúde, desde que
durante o curso da liquidação extrajudicial seja constatado que o ativo da liquidanda não
é suficiente para o pagamento de pelo menos metade dos créditos quirografários, ou que
o ativo realizável 73 da massa liquidanda não é suficiente, sequer, para o pagamento das
despesas administrativas e operacionais inerentes ao regular processamento da liquidação
extrajudicial ou que há fundados indícios de crimes falimentares (Lei n o 9.656/98 – art.
23). Nestes casos, a ANS autorizará o liquidante a requerer a falência. Ressalte-se que as
operadoras de plano de saúde nem sempre são empresárias e, não sendo empresárias,
não podem falir nem nos casos mencionados. Caso não se trate de uma sociedade
empresária, os casos mencionados poderão ensejar o pedido de insolvência civil.” (Marlon
Tomazette)

Como é intuitivo, a atuação das seguradoras deve ser capaz de dar segurança aos
segurados que contratam um seguro. As eventuais crises das seguradoras quebrariam essa
confiança e, por isso, inviabilizariam a atuação no mercado de seguros, cuja importância
para a economia do país também é reconhecida. Em razão disso, o Estado tem um
acompanhamento mais próximo das atividades das seguradoras, criando regimes especiais
para suas crises (Decreto-Lei nº 73/66). Tais regimes especiais permitem a submissão das
seguradoras eventualmente à falência, mas nunca à recuperação judicial ou extrajudicial.
No caso de insuficiência de cobertura das reservas técnicas ou de má situação
econômico-financeira da Sociedade Seguradora, a Superintendência de Seguros Privados
(SUSEP) poderá determinar uma intervenção ou medidas especiais de fiscalização. No caso
de insucesso dessas medidas, a SUSEP encaminhará ao Conselho Nacional de Seguros
Privados (CNSP) proposta de cassação da autorização para funcionamento das sociedades
seguradoras. Caso seja acatada a proposta, ou caso seja decidida em assembleia a cessação
das atividades da seguradora, deverá ser promovida a liquidação das seguradoras
voluntariamente ou pela própria SUSEP.
(...) Todavia, a própria legislação admite que seja feito pedido de falência se, no curso da
liquidação, ficar constatado que o ativo não é suficiente para o pagamento de pelo menos
metade dos credores quirografários, ou quando houver fundados indícios da ocorrência
de crime falimentar (Decreto-lei nº 73/66 – art. 26).
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(...) Portanto, as seguradoras estão excluídas completamente da recuperação judicial e da
recuperação extrajudicial, mas podem se sujeitar à falência nas condições mencionadas.”
(Marlon Tomazette)
“Outra hipótese de exclusão relativa envolve as chamadas sociedades de capitalização. A
supervisão estatal sobre as sociedades de capitalização se dá desde a sua constituição e
permanece durante todo o seu funcionamento. Compete à SUSEP a fiscalização da
constituição, organização e funcionamento das sociedades de capitalização. Por meio de
remissão expressa do Decreto-lei nº 261/67 ao Decreto-lei nº 73/66, o regime de
fiscalização das sociedades de capitalização é exatamente o mesmo das seguradoras,
abrangendo inclusive as medidas especiais de fiscalização, a intervenção e a liquidação
extrajudicial. Dentro desses regimes especiais exclui-se completamente a recuperação
judicial ou extrajudicial, mas admite-se que seja pedida a falência em um caso específico,
a saber: quando no curso da liquidação ficar constatado que o ativo não é suficiente para
o pagamento de pelo menos a metade dos credores quirografários, ou quando houver
fundados indícios da ocorrência de crime falimentar (Decreto-lei n o 73/66 – art. 26).”
(Marlon Tomazette)
Outras entidades
legalmente
equiparadas às
anteriores

“A expressão outras entidades legalmente equiparadas às anteriores cumpre, no
dispositivo, a função de abrir o conteúdo e, assim, o alcance da disposição. A lei, por tal
via, deixa claro não ser sua pretensão definir, numerus clausus, quais são tais entidades; o
alcance das exceções será definido pelas legislações específicas – reguladoras do Sistema
Financeiro Nacional, do Sistema Nacional de Seguros Privados etc. – e sua interpretação
doutrinária e jurisprudencial.” (Gladson Mamede)

No que tange à falência, vale lembrar que as hipóteses que autorizam seu pedido, previstas no art.
94 da Lei nº 11.101/05, compreendem o que se chama de “insolvência jurídica”, e não insolvência
econômica, como já destacado pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: “(...) 1. Os dois sistemas de
execução por concurso universal existentes no direito pátrio - insolvência civil e falência -, entre
outras diferenças, distanciam-se um do outro no tocante à concepção do que seja estado de
insolvência, necessário em ambos. O sistema falimentar, ao contrário da insolvência civil (art. 748 do
CPC), não tem alicerce na insolvência econômica. 2. O pressuposto para a instauração de processo
de falência é a insolvência jurídica, que é caracterizada a partir de situações objetivamente
apontadas pelo ordenamento jurídico. No caso do direito brasileiro, caracteriza a insolvência jurídica,
nos termos do art. 94 da Lei n. 11.101/2005, a impontualidade injustificada (inciso I), execução
frustrada (inciso II) e a prática de atos de falência (inciso III). (...).” (STJ, REsp 1433652/RJ, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 29/10/2014)
Por fim, importante lembrar que, recentemente, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA resolveu
pacificar a questão da forma de cômputo do stay period (art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/05),
concluindo que a contagem se dá em dias corridos (e não em úteis), ou seja, não se aplica o art. 219
do Novo Código de Processo Civil: “(...) 4. A forma de contagem do prazo - de 180 dias de suspensão
das ações executivas e de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial - em dias
corridos é a que melhor preserva a unidade lógica da recuperação judicial: alcançar, de forma célere,
econômica e efetiva, o regime de crise empresarial, seja pelo soerguimento econômico do devedor e
alívio dos sacrifícios do credor, na recuperação, seja pela liquidação dos ativos e satisfação dos

219
256

APOSTAS PARA O TJ-MT
EQUIPE DE PROFESSORES ESTRATÉGIA CARREIRAS JURÍDICAS
credores, na falência. (...).” (STJ, REsp 1699528/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 13/06/2018)
Portanto, pensou nos 180 (centos e oitenta dias) do stay period (art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/05),
lembre-se de dias “corridos”:

11 - DIREITO TRIBUTÁRIO
11.1 – CONTROVÉRSIAS SOBRE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Trata-se de empresa pública que exerce atividades nas quais tem o monopólio – tipicamente postais,
como a entrega de cartas e telegramas – e atividades econômicas, em regime concorrencial – como
transporte de encomendas.
Pela lógica desenvolvida pelo STF, seria o caso de se entender como imunes as atividades
tipicamente postais – já que se trata de serviço público prestado em regime de privilégio/monopólio
– e afastar a imunidade no desenvolvimento de atividades econômicas.
Não foi, no entanto, o que ocorreu.
Com relação aos Correios, o Supremo Tribunal Federal entendeu que existiam particularidades que
justificavam a ampliação da regra da imunidade a todas as atividades exercidas pela empresa,
mesmo com relação aquelas não prestadas sob monopólio.
O argumento central foi o de que em lugares longínquos e pouco estruturados empresas privadas
não atuam, pelo evidente prejuízo que do empreendimento resultaria. A ECT, por outro lado, mesmo
diante dos prejuízos econômicos decorrentes da atuação, tem a obrigação legal de desenvolver suas
atividades nesses locais, em benefício da população que lá reside.
Nesse sentido, segundo o STF, essa circunstância justifica o reconhecimento da existência de um
subsídio cruzado em favor dos Correios: Confere-se um tratamento tributário diferenciado, com a
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extensão da imunidade para todas as atividades, para compensar o prejuízo decorrente da atuação
da empresa em áreas nas quais nenhuma outra exerceria suas atividades.
Citemos a ementa desse importante julgado do STF:
Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Imunidade recíproca. Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos. 3. Distinção, para fins de tratamento normativo, entre empresas públicas prestadoras de serviço
público e empresas públicas exploradoras de atividade. Precedentes. 4. Exercício simultâneo de atividades em
regime de exclusividade e em concorrência com a iniciativa privada. Irrelevância. Existência de peculiaridades no
serviço postal. Incidência da imunidade prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal. 5. Recurso
extraordinário
conhecido
e
provido.
(RE 601392, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,
julgado em 28/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-105 DIVULG 04-06-2013
PUBLIC 05-06-2013)

Ao final, foi aprovada a seguinte Tese de Repercussão Geral:
Tema 235: Os serviços prestados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, inclusive aqueles em que
a empresa não age em regime de monopólio, estão abrangidos pela imunidade tributária recíproca (CF, art. 150,
VI,a e §§ 2º e 3º).

Posteriormente, o STF firmou outras duas teses acerca da imunidade recíproca aplicável aos
Correios:
Tema 402: Não incide o ICMS sobre o serviço de transporte de encomendas realizado pela Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos - ECT, tendo em vista a imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição
Federal.
Tema 644: A imunidade tributária recíproca reconhecida à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos — ECT
alcança o IPTU incidente sobre imóveis de sua propriedade e por ela utilizados, não se podendo estabelecer, a
priori, nenhuma distinção entre os imóveis afetados ao serviço postal e aqueles afetados à atividade econômica.

Ambas as teses decorrem da primeira, a de número 235, que analisamos anteriormente.
Com efeito, se a ECT tem imunidade ampla, inclusive com relação às atividades não desenvolvidas
em regime de monopólio, a consequência natural é reconhecer-lhe o benefício da imunidade com
relação ao ICMS sobre os serviços de transporte de encomendas, assim como do IPTU sobre seus
imóveis, independentemente da sua utilização ser destinada ao serviço postal ou ao exercício de
atividade econômica.
Por fim, uma advertência:
A imunidade recíproca não se aplica no caso de franqueados dos correios, conforme se observa da
decisão do STJ abaixo colacionada:
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENTIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS
LUCRATIVOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
FRANQUIA DOS CORREIOS. SERVIÇO NÃO RELACIONADO COM OS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS.
INAPLICABILIDADE DO ART 150, VI, "C", DA CF.(...)
4. No caso, a imunidade em relação ao ICMS - pretendida pela recorrente - não pode ser concedida, porquanto
a atividade econômica de fraqueada dos Correios foge dos seus fins institucionais, ou seja, o serviço prestado
não possui relação com seus trabalhos na área de assistência social, ainda que o resultado das vendas seja
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revertido em prol das suas atividades essenciais.Recurso ordinário improvido. (RMS 46.170/MS, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 30/10/2014)

Sucessão Tributária
Questão controversa dizia respeito à possibilidade de reconhecimento da imunidade recíproca no
caso de sucessão tributária, na hipótese em que um ente federativo sucedesse a uma pessoa jurídica
de direito privado.
Isso ocorreu com a antiga Rede Ferroviária Federal S.A (RFFSA), que foi sucedida pela União Federal.
Essa empresa, a Rede Ferroviária Federal S.A, encontrava-se inadimplente com diversos tributos,
que incidiram na época em que ela se encontrava ativa. A União, após suceder à pessoa jurídica,
passou a defender que não era responsável pelo pagamento dos impostos inadimplidos pela RFFSA,
em razão da regra de imunidade recíproca do artigo 150, inciso VI, alínea a, da CF.
Ao analisar o RE 599.176, o Supremo Tribunal Federal rechaçou os argumentos da União Federal.
A corte entendeu que a regra de imunidade se destina à proteção específica do ente federado, não
se aplicando aos créditos tributários constituídos legitimamente contra pessoas jurídicas dotadas de
capacidade contributiva, ainda que posteriormente essa pessoa jurídica venha a ser incorporada ao
Poder Público.
Segundo o STF, a tese contrária conduziria a conclusão de que haveria uma imunidade
superveniente, que atingiria créditos legitimamente constituídos no passado. Ademais, no caso em
discussão, da RFFSA, foi uma lei ordinária federal que a transferiu para o patrimônio da União. Nessa
perspectiva, como pontuado pelo Ministro Teori Zavascki “a se admitir que o legislador federal
ordinário pode, mediante esse tipo de subterfúgio, eliminar créditos tributários legitimamente
constituídos no passado, nós estaríamos abrindo portas para uma grave ofensa ao princípio
federativo.”
Assim, a Corte afastou a tese de imunidade e entendeu que se aplica ao caso a regra de
responsabilidade tributária prevista no 130 do CTN:
Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a
posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a
contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a
prova de sua quitação.

Ao final, foi aprovada a seguinte Tese de Repercussão Geral:
Tema 224: A imunidade tributária recíproca não exonera o sucessor das obrigações tributárias relativas aos fatos
jurídicos tributários ocorridos antes da sucessão.

11.2 – LEI COMPLEMENTAR NO DIREITO TRIBUTÁRIO
As regras mais importantes sobre o tema se encontram no artigo 146 da Constituição Federal, que
dispõe da seguinte forma:
Art. 146. Cabe à lei complementar:

222
256

APOSTAS PARA O TJ-MT
EQUIPE DE PROFESSORES ESTRATÉGIA CARREIRAS JURÍDICAS
I - dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios;
II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

Esse dispositivo fez surgir duas correntes doutrinárias acerca da sua interpretação.
A corrente tricotômica sustenta competir à lei complementar dispor sobre conflitos de competência
em matéria tributária (inciso I), regular as limitações constitucionais ao poder de tributar (inciso II)
e estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária (inciso III).
Já a corrente dicotômica defende que a lei complementar só pode dispor sobre normas gerais em
matéria de legislação tributária (inciso III), as quais, por sua vez, vão dispor sobre conflitos de
competência (inciso I) e sobre limitações constitucionais ao poder de tributar (inciso II). Esta
orientação promove com mais vigor o princípio da autonomia das pessoas políticas, por defender
que a União só pode editar normas gerais, válidas para todas as entidades federativas, se for para
regular as limitações constitucionais ao poder de tributar ou dispor sobre conflitos de competência.
Não comprovadas essas finalidades, eventual lei complementar que dispusesse sobre matéria
estadual ou municipal seria inconstitucional.
Os gráficos abaixo ajudam a visualizar essas duas correntes interpretativas:
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11.3 - SUCESSÃO TRIBUTÁRIA DAS PESSOAS JURÍDICAS E DO ESTABELECIMENTO
O artigo 132 do Código Tributário Nacional dispõe no seguinte sentido:
Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra ou
em outra é responsável pelos tributos devidos até à data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado
fusionadas, transformadas ou incorporadas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção de pessoas jurídicas de direito privado,
quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente, ou seu espólio,
sob a mesma ou outra razão social, ou sob firma individual.

A fusão ocorre quando duas pessoas jurídicas se unem e formam uma nova sociedade. A
incorporação se dá quando uma sociedade absorve o patrimônio de uma outra sociedade
preexistente, sucedendo-a em direitos e obrigações. A transformação34 ocorre quando a sociedade
altera o seu tipo societário – de sociedade limitada para anônima, por exemplo.
Embora o dispositivo silencie acerca da cisão – que é caracterizada pela transferência de parcela do
patrimônio da pessoa jurídica para uma ou mais sociedades – a doutrina majoritária e a
jurisprudência entendem que essa modalidade de operação também está sujeita à disciplina do
artigo 132 do CTN. Nesse sentido, citamos precedente do Superior Tribunal de Justiça:
CISÃO DE EMPRESA. HIPÓTESE DE SUCESSÃO, NÃO PREVISTA NO ART. 132 DO CTN. REDIRECIONAMENTO A
SÓCIO--GERENTE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE FRAUDE... 2. Embora não conste expressamente do rol do art. 132
do CTN, a cisão da sociedade é modalidade de mutação empresarial sujeita, para efeito de responsabilidade
tributária, ao mesmo tratamento jurídico conferido às demais espécies de sucessão (REsp 970.585/RS, 1ª Turma,
Min. José Delgado, DJe de 07/04/2008)” (STJ, 1ª T., REsp 852972/PR, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, maio 2010).

34

A rigor, a transformação não é uma hipótese de sucessão, porque a pessoa jurídica continua existindo.
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Em quaisquer dessas hipóteses, a sociedade que resultar dessas operações é responsável pelos
“tributos devidos até à data do ato” pelas pessoas jurídicas que foram sucedidas.
Mais uma vez, o dispositivo utilizou o termo tributos ao invés de crédito tributário, o que trouxe
também para cá a discussão acerca do alcance dessa modalidade de responsabilidade tributária.
No entanto, diferentemente do que sucede nas hipóteses anteriormente analisadas, aqui já há um
posicionamento pacífico da jurisprudência sobre a melhor interpretação do dispositivo. Isso porque
após reiterados julgados sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 554, segundo
a qual “Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora abrange não apenas
os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas moratórias ou punitivas referentes a fatos
geradores ocorridos até a data da sucessão".
O fundamento principal utilizado foi o de que as multas moratórias ou punitivas acompanham o
passivo do patrimônio adquirido pelo sucessor. Pela importância da matéria, transcrevemos trecho
da ementa do REsp 923012, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO.
SUCESSÃO DE EMPRESAS. ICMS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA OPERAÇÃO MERCANTIL. INCLUSÃO DE
MERCADORIAS DADAS EM BONIFICAÇÃO. DESCONTOS INCONDICIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. LC N.º 87/96.
MATÉRIA DECIDIDA PELA 1ª SEÇÃO, NO RESP 1111156/SP, SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC.
1. A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo sucedido, as multas
moratórias ou punitivas, que, por representarem dívida de valor, acompanham o passivo do patrimônio
adquirido pelo sucessor, desde que seu fato gerador tenha ocorrido até a data da sucessão. (Precedentes: REsp
1085071/SP, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 08/06/2009; REsp 959.389/RS,
Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2009, DJe 21/05/2009; AgRg no REsp
1056302/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2009, DJe
13/05/2009; REsp 3.097/RS, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/10/1990, DJ
19/11/1990) 2. "(...) A hipótese de sucessão empresarial (fusão, cisão, incorporação), assim como nos casos de
aquisição de fundo de comércio ou estabelecimento comercial e, principalmente, nas configurações de sucessão
por transformação do tipo societário (sociedade anônima transformando-se em sociedade por cotas de
responsabilidade limitada, v.g.), em verdade, não encarta sucessão real, mas apenas legal. O sujeito passivo é a
pessoa jurídica que continua total ou parcialmente a existir juridicamente sob outra "roupagem institucional".
Portanto, a multa fiscal não se transfere, simplesmente continua a integrar o passivo da empresa que é: a)
fusionada; b) incorporada; c) dividida pela cisão; d) adquirida; e) transformada. (Sacha Calmon Navarro Coêlho,
in Curso de Direito Tributário Brasileiro, Ed. Forense, 9ª ed., p. 701)
[...]
9. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art.
543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 923.012/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2010, DJe 24/06/2010)

Portanto,
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A responsabilidade tributária por sucessão empresarial, prevista nos artigos 132 e 133 do CTN,
abrange todo o crédito tributário, ou seja, os tributos, multas moratórias e multas punitivas
existentes até a data da sucessão.
Como exemplo de aplicação desse dispositivo, imaginemos que a pessoa jurídica X incorpore a
pessoa jurídica Y, que na data da sucessão possuía obrigações tributárias no valor de R$ 500.000,00,
sendo R$ 250.000,00 a título de tributos, R$ 150.000,00 de multas moratórias e R$ 100.000,00 de
multas punitivas. Nessa hipótese, a pessoa jurídica X passa a ser responsável pelo pagamento da
totalidade dessa quantia.
Retomando a análise do artigo 132, observamos que o seu paragrafo único dispõe que a
responsabilidade tributária também se aplica a “os casos de extinção de pessoas jurídicas de direito
privado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio
remanescente, ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão social, ou sob firma individual”.
Assim, se um dos dois sócios de uma sociedade limitada falecer, e o sócio remanescente optar por
continuar exercendo as mesmas atividades, sob a mesma ou outra razão social, ou sob firma
individual, será ele responsável pelas obrigações tributárias da antiga sociedade limitada. O mesmo
acontece se o espólio continuar exercendo a mesma atividade do empresário individual falecido.
O artigo 133 do Código Tributário Nacional, por sua vez, dispõe no seguinte sentido:
Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de
comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a
mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou
estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato: [...]

Como se pode observar, enquanto o artigo 132 institui hipótese de responsabilidade tributária por
sucessão de uma pessoa jurídica, o artigo 133 regulamenta hipótese de responsabilidade tributária
por sucessão de “fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional”.
O conceito de fundo de comércio ou estabelecimento comercial se encontra inserido no artigo 1.142
do Código Civil:
Art. 1.142, Código Civil
Considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário,
ou por sociedade empresária.

Assim, o estabelecimento é o conjunto de bens que o empresário reúne para o exercício da atividade
econômica. Compreende tudo aquilo que é indispensável à exploração do negócio, como as
mercadorias em estoque, as marcas, os veículos, etc.35 É algo que vai além do mero ponto comercial,
que é o local onde o estabelecimento se encontra instalado. De fato, como expõe Fábio Ulhoa
Coelho36:
Ao organizar o estabelecimento, o empresário agrega aos bens reunidos um sobrevalor. Isto é, enquanto esses
bens permanecem articulados em função da empresa, o conjunto alcança, no mercado, um valor superior à

35

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

36

Ibid.
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simples soma de cada um deles em separado. Aquele empresário interessado em se estabelecer no ramo
farmacêutico tem, na verdade, duas opções: adquirir uma farmácia já pronta, ou todos os bens que devem existir
numa farmácia. No primeiro caso, irá despender valor maior que no segundo. Isto porque, ao comprar o
estabelecimento já organizado, o empresário paga não apenas os bens nele integrados, mas também a
organização, um “serviço” que o mercado valoriza. As perspectivas de lucratividade da empresa abrigada no
estabelecimento compõem, por outro lado, importante elemento de sua avaliação, ou seja, é algo por que
também se paga.”

Portanto, o artigo 133 do CTN se refere ao estabelecimento comercial, e não ao mero local físico
utilizado pela pessoa jurídica para a exploração das suas atividades.
Para facilitar a compreensão dessa regra, pensemos no seguinte exemplo:
A pessoa jurídica X, que possui 6 pizzarias na cidade de Porto Alegre/RS, resolveu vender um dos
seus restaurantes, localizado na zona norte da cidade, a pessoa jurídica Y, recém constituída. A
pessoa jurídica Y passou a explorá-lo com outra razão social, mas manteve a mesma forma de
atuação, os mesmos funcionários e as mesmas receitas de pizzas. Os clientes continuaram
frequentando a pizzaria, e se não fosse pela mudança de nome, sequer teriam notada a alteração
na propriedade do estabelecimento.
Esse é um caso de aquisição de estabelecimento empresarial, que atrai a incidência do artigo 133 do
Código Tributário Nacional, tornando o novo adquirente – no caso a pessoa jurídica Y – responsável
pelos créditos tributários relativos ao estabelecimento adquirido.
Agora, imaginemos uma outra hipótese, na qual a pessoa jurídica Y, embora tenha se mantido no
mesmo ramo de negócio da pessoa jurídica X – alimentício - passou a atuar não mais com pizzas,
mas com hambúrgueres gourmet. A cozinha teve que ser remodelada, o cardápio não mais é o
mesmo, os funcionários tiveram que ser treinados novamente – alguns deles foram demitidos e
outros contratados – e os clientes também são distintos.
Nesse caso, não houve a aquisição de um estabelecimento, mas tão somente do ponto comercial.
Não incide, assim, o disposto no artigo 133 do Código Tributário Nacional.
Na prática, surgem situações intermediárias entre esses dois extremos, a dificultar a análise sobre a
existência ou não de transferência do estabelecimento.
Quanto à amplitude da responsabilidade do adquirente, colacionamos mais uma vez o artigo 133 do
Código Tributário Nacional, desta feita na sua inteireza:
Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de
comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a
mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou
estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato:
I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade;
II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de seis meses a contar
da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão.
§ 1o O disposto no caput deste artigo não se aplica na hipótese de alienação judicial:
nº 118, de 2005)
I – em processo de falência;

(Incluído pela Lcp

(Incluído pela Lcp nº 118, de 2005)

227
256

APOSTAS PARA O TJ-MT
EQUIPE DE PROFESSORES ESTRATÉGIA CARREIRAS JURÍDICAS
II – de filial ou unidade produtiva isolada, em processo de recuperação judicial.
2005)

(Incluído pela Lcp nº 118, de

§ 2o Não se aplica o disposto no § 1o deste artigo quando o adquirente for:
2005)

(Incluído pela Lcp nº 118, de

I – sócio da sociedade falida ou em recuperação judicial, ou sociedade controlada pelo devedor falido ou em
recuperação judicial;
(Incluído pela Lcp nº 118, de 2005)
II – parente, em linha reta ou colateral até o 4o (quarto) grau, consangüíneo ou afim, do devedor falido ou em
recuperação judicial ou de qualquer de seus sócios; ou
(Incluído pela Lcp nº 118, de 2005)
III – identificado como agente do falido ou do devedor em recuperação judicial com o objetivo de fraudar a
sucessão tributária.
(Incluído pela Lcp nº 118, de 2005)
§ 3o Em processo da falência, o produto da alienação judicial de empresa, filial ou unidade produtiva isolada
permanecerá em conta de depósito à disposição do juízo de falência pelo prazo de 1 (um) ano, contado da data
de alienação, somente podendo ser utilizado para o pagamento de créditos extraconcursais ou de créditos que
preferem ao tributário.
(Incluído pela Lcp nº 118, de 2005)

De início, observem que o caput faz menção ao termo tributos, o que numa interpretação literal
conduziria à conclusão de que o adquirente não seria responsável pelas multas pecuniárias e
moratórias. No entanto, como mencionamos anteriormente, incide também aqui a Súmula 554,
segundo a qual “Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora abrange não
apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas moratórias ou punitivas referentes
a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão".
A extensão da responsabilidade do adquirente do estabelecimento ou fundo de comércio se
encontra regulada pelos incisos do artigo 133.
O inciso I dispõe que o novo adquirente responde “integralmente, se o alienante cessar a exploração
do comércio, indústria ou atividade”. Parte da doutrina interpreta a expressão integralmente no
sentido de exclusivamente, o que conduziria à liberação do antigo proprietário, que não mais
poderia ser chamado a responder pelos créditos tributários. No entanto, não é esse o entendimento
majoritário, que defende que a expressão integralmente deveria ser compreendida como
solidariamente. É o que propõe, dentre outros, Hugo de Brito Machado37:
Quem diz ‘integralmente’ não está dizendo ‘exclusivamente’. [...] O alienante, mesmo tendo cessado a respectiva
exploração, continua responsável. [...] A palavra ‘integralmente’, no inciso I do art. 133 do CTN, há de ser
entendida como solidariamente e não como exclusivamente. [...] Havendo mais de uma interpretação possível,
não há de se preferir aquela que dá oportunidade para fraudes

Assim, pela perspectiva da doutrina majoritária, em ocorrendo a cessação da exploração do
comércio pelo alienante, ambos, alienante e adquirente, respondem solidariamente pelas
obrigações existentes até a data da sucessão.
Assim, a título exemplificativo, imaginemos que a pessoa jurídica X não tivesse 10 pizzarias, mas
apenas uma, cujo estabelecimento foi vendido para pessoa jurídica Y, que continuou a exploração

37

MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 36. ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 160--161
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do negócio. Supomos, ainda, que a pessoa jurídica X, após a venda do seu estabelecimento, encerrou
completamente suas atividades.
Nessa hipótese, o fisco poderá cobrar os créditos referentes às obrigações existentes até a data da
sucessão tanto da pessoa jurídica X – na qualidade de contribuinte – quanto da pessoa jurídica Y –
na qualidade de responsável.
Por outro lado, dispõe o inciso II que a responsabilidade do adquirente é subsidiária à do alienante,
“se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de seis meses a contar da data da alienação, nova
atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão”. Nessa hipótese, em
que o alienante continua exercendo alguma atividade empresarial ou, dentro de seis meses
contados da alienação, passe a exercê-la, o adquirente do estabelecimento apenas pode ser
responsabilizado subsidiariamente, ou seja, caso o fisco não consiga excutir o patrimônio do
contribuinte.
Seria o caso de incidência desse inciso se a pessoa jurídica X, que vendeu seu estabelecimento à
pessoa jurídica Y, adquirisse um novo ponto comercial, onde passasse a exercer alguma atividade
econômica, seja no ramo de alimentos ou em qualquer outro.
O §1º do artigo 133 dispõe que a responsabilidade por sucessão não ocorre quando o
estabelecimento for alienado em processo de falência ou no bojo de um processo de recuperação
judicial. Trata-se de dispositivo que tem como intuito incentivar a aquisição dos estabelecimentos
empresariais nessas circunstâncias, seja para que os devedores tenham seu crédito satisfeito – no
caso de falência – ou para que a pessoa jurídica em recuperação possa angariar recursos para
continuar suas atividades – no caso de recuperação judicial. De fato, a atribuição de
responsabilidade tributária nesses casos seria um óbice significativo aos interessados, pelo custo
envolvido e pelos riscos da operação.
O §2º do artigo 133 traz as hipóteses em que a benesse do §1º não se aplica:
§ 2o Não se aplica o disposto no § 1o deste artigo quando o adquirente for:
2005)

(Incluído pela Lcp nº 118, de

I – sócio da sociedade falida ou em recuperação judicial, ou sociedade controlada pelo devedor falido ou em
recuperação judicial;
(Incluído pela Lcp nº 118, de 2005)
II – parente, em linha reta ou colateral até o 4o (quarto) grau, consangüíneo ou afim, do devedor falido ou em
recuperação judicial ou de qualquer de seus sócios; ou
(Incluído pela Lcp nº 118, de 2005)
III – identificado como agente do falido ou do devedor em recuperação judicial com o objetivo de fraudar a
sucessão tributária.
(Incluído pela Lcp nº 118, de 2005)

Como se pode observar, trata-se de regra que tem como objetivo evitar a realização de fraudes no
processo falimentar, ao impedir que os sócios da pessoa jurídica falida possam, por meio de
interpostas pessoas, adquirir o estabelecimento em alienação, aproveitando-se do benefício
tributário previsto no dispositivo anterior.
Por fim, o §3º do artigo 133 determina que, em processo da falência, o produto da alienação judicial
de empresa, filial ou unidade produtiva isolada deve permanecer em conta de depósito à disposição
do juízo de falência pelo prazo de 1 (um) ano, contado da data de alienação do estabelecimento,
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somente podendo ser utilizado para o pagamento de créditos extraconcursais ou de créditos que
preferem ao tributário.
O objetivo da regra é estabelecer um prazo razoável para que os créditos tributários sejam apurados
e cobrados da pessoa jurídica falida, evitando-se, assim, que o valor arrecadado seja destinado
indevidamente ao pagamento de créditos que não preferem aos de natureza tributária.

11.4 - DECADÊNCIA
A decadência acabou assumindo uma relativa dificuldade de interpretação no Direito Tributário, em
razão das diversas regras, espalhadas pelo Código Tributário Nacional, que disciplinam o instituto.
Embora todas elas estabeleçam o prazo decadencial de cinco anos, a forma de contagem se altera
em razão da variação do termo inicial.
Com o objetivo de pacificar a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp
766.050/PR, adotou expressamente o modelo proposto pelo jurista Eurico Marcos Diniz de Santi,
que defende em sua obra Decadência e Prescrição no Direito Tributário a existência de cinco normas
gerais e abstratas sobre decadência. No entanto, o empreendimento logrou êxito parcial, porque
posteriormente a esse julgado, proferido em 2007, a Corte alterou parcialmente a intepretação dada
naquela ocasião sobre a 3ª regra de decadência, que explicaremos abaixo. Além disso, não há uma
posição firme da jurisprudência sobre a 4ª regra de decadência, que tem sido aplicada de maneira
distinta daquela proposta no REsp 766.050/PR, tanto pela administração pública quanto por alguns
julgados posteriores do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, para facilitar a compreensão da matéria, que se tornou bastante complexa, e tendo em vista
o propósito deste curso, que é preparar o candidato para provas de concursos públicos, seguiremos
o seguinte itinerário: Partiremos do pressuposto firmado no Resp 766.050/PR, da existência de cinco
normas gerais e abstratas sobre decadência, mas, ao explicarmos a 3ª norma, que foi objeto de
modificação na sua interpretação, iremos nos desprender da posição firmada naquele julgado, para
expor no texto apenas o entendimento que prevalece atualmente. Para que não fique uma lacuna,
o leitor encontrará nas notas de rodapé a posição que prevalecera no Resp 766.050/PR. Quanto à
4ª norma, como não há uma posição consolidada, exporemos tanto a conclusão firmada no RESP
766.050/PR quanto a tese divergente.
Passemos, então, ao enfrentamento do tema.
1ª Regra: Decadência nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação em que: a)
houve pagamento, ainda que parcial; b) não ocorreu fraude, dolo ou simulação
O lançamento por homologação se caracteriza pelo fato de o sujeito passivo antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa. Apenas posteriormente é que o fisco, tomando
conhecimento do pagamento, pode homologá-lo ou então lançar de ofício os créditos sonegados,
caso verifique que o sujeito passivo apurou de maneira equivocada a quantia devida.
Ocorre que, nem sempre a administração tributária toma uma dessas atitudes. Não é raro que ela
fique inerte, não homologando o pagamento e tampouco lançando de ofício eventual quantia
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omitida. Nessa hipótese, incide o disposto no artigo 150, §4º, do Código Tributário Nacional, que
dispõe no seguinte sentido
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito
passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato
em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa. [...]
§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador;
expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento
e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

Como se pode observar desse dispositivo, transcorrido cinco anos desde a ocorrência do fato
gerador sem o pronunciamento da Fazenda pública, ocorre a homologação tácita do pagamento, ou
seja, o direito do fisco de lançar eventual quantia remanescente fica prejudicado pela decadência.
Essa regra, no entanto, possui duas exceções:
A primeira delas é quando tenha sido comprovado que o sujeito passivo agiu com dolo, fraude ou
simulação, conforme dispõe expressamente o §4º do artigo 150. Nesse caso, o prazo previsto por
esse dispositivo não se aplica, sendo a decadência regulada por outra norma jurídica geral e abstrata.
A segunda se aplica àquelas situações em que o contribuinte não realizou nenhum pagamento, seja
porque não declarou nada ou porque, embora tenha declarado alguma quantia, não a recolheu. O
raciocínio para fundamentar essa exceção é o seguinte: Essa espécie de lançamento se caracteriza
pela homologação do pagamento. Não havendo pagamento, não há o que se homologar. Não
havendo o que se homologar, não se aplica o §4º do artigo 150.
Assim, a regra de decadência nessa hipótese também é regulada por outra norma jurídica geral e
abstrata.
Portanto, a primeira norma sobre decadência pode ser enunciada da seguinte forma: Tratando-se
de tributo sujeitos a lançamento por homologação em que houve pagamento, ainda que parcial, e
não ocorreu fraude, dolo ou simulação, o prazo decadencial é de cinco anos, contados da ocorrência
do fato gerador.

A empresa X informou ao fisco estadual que o total de ICMS devido pelos fatos geradores ocorridos
em março de 2012 foi de R$ 50.000,00. Por passar por dificuldades financeiras, a pessoa jurídica
recolheu apenas a quantia de R$ 25.000,00. Em dezembro de 2017, no entanto, o fisco estadual
verificou que a quantia devida era de R$ 60.000,00, e não de R$ 50.000,00 como havia sido
declarado. Não houve dolo, fraude ou simulação do contribuinte. Nesse caso, seria possível ao fisco
lançar os R$ 10.000,00 remanescentes em dezembro de 2017?
Resposta: Não. Nesse caso, como houve o pagamento parcial da quantia declarada e inexistiu dolo,
fraude ou simulação, incide o §4º do artigo 150 do CTN, que prevê o prazo decadencial de 5 anos a
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contar do fato gerador. Como o fato gerador ocorrera em março de 2012, o direito da Fazenda
Pública foi atingido pela decadência.
2ª Regra: Decadência nos casos de: a) tributos sujeitos ao lançamento de ofício; b) tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado.
Como acabamos de mencionar, quando o sujeito passivo, no bojo de um tributo sujeito a
lançamento por homologação, não efetua nenhum pagamento, não se aplica a regra do §4º do artigo
150 do Código Tributário Nacional, porque não há o que ser homologado.
Nessa hipótese, incide o disposto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

Há inclusive Súmula do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto:
Súmula 555: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o
crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui
ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.

Embora a Súmula tenha afirmado que é a inexistência da declaração que atrai a incidência do artigo
173, inciso I, do CTN, os precedentes que deram origem ao verbete deixam claro que o que importa
é a inexistência do pagamento:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ICMS.
DECADÊNCIA. PRAZO PARA A CONSTITUIÇÃO DE DÉBITO PELA FAZENDA ESTADUAL. PAGAMENTO A MENOR EM
DECORRÊNCIA DE SUPOSTO CREDITAMENTO INDEVIDO. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4º, DO CTN. MATÉRIA
PACIFICADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP 973.733/SC).
1. Agravo regimental contra decisão que deu provimento aos embargos de divergência pelos quais a contribuinte
suscita dissenso pretoriano acerca da contagem do lapso decadencial para o lançamento de ofício tendente a
cobrar as diferenças de crédito de tributo sujeito a lançamento por homologação pago a menor em decorrência
de creditamento indevido.
2. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 973.733/SC, realizado nos termos do art. 543-C e sob a
relatoria do Ministro Luiz Fux, sedimentou o entendimento de que o art. 173, I, do CTN se aplica aos casos em
que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou, quando, a despeito da previsão legal, não há o
pagamento, salvo nos casos de dolo, fraude ou simulação.
3. "[...] ocorrendo o pagamento antecipado por parte do contribuinte, o prazo decadencial para o lançamento
de eventuais diferenças é de cinco anos a contar do fato gerador, conforme estabelece o § 4º do art. 150 do CTN"
(AgRg nos EREsp. 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJ 10.4.2006).
4. Com efeito, a jurisprudência consolidada por esta Corte dirime a questão jurídica apresentada a partir da
existência, ou não, de pagamento antecipado por parte do contribuinte. Para essa finalidade, salvo os casos de
dolo, fraude ou simulação, despiciendo se mostra indagar a razão pela qual o contribuinte não realizou o
pagamento integral do tributo.
5. A dedução aqui considerada (creditamento indevido) nada mais é do que um crédito utilizado pelo contribuinte
decorrente da escrituração do tributo apurado em determinado período (princípio da não cumulatividade), que
veio a ser recusada (glosada) pela Administração. Se esse crédito abarcasse todo o débito tributário a ponto de
dispensar qualquer pagamento, aí sim, estar-se-ia, como visto, diante de uma situação excludente da aplicação
do art. 150, § 4º, do CTN.
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6. Na espécie, o acórdão que julgou o recurso especial foi claro ao consignar que houve pagamento a menor de
débito tributário em decorrência de creditamento indevido. Dessa forma, deve-se observar o disposto no art.
150, § 4º, do CTN.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EREsp 1199262/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2011,
DJe 07/11/2011)
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECADÊNCIA.
PRAZO QUINQUENAL. TERMO A QUO. PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O LANÇAMENTO
PODERIA TER SIDO EFETUADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "Nos casos de tributo sujeito a lançamento por homologação, não ocorrendo o pagamento antecipado pelo
contribuinte, incumbe ao Fisco o poder-dever de efetuar o lançamento de ofício dentro do prazo decadencial
estipulado pelo art. 173, I, do CTN, segundo o qual o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado"(AgRg no REsp 1.247.981/SC, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe 13/6/11).
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no Ag 1241890/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/09/2011,
DJe 09/09/2011)

Essa observação é importante porque é possível que o contribuinte efetue a declaração, mas não
realize o pagamento. Nesse caso, a interpretação literal da súmula poderia induzir em erro o
candidato, fazendo com que ele imaginasse que o prazo decadencial seria contado nos termos do
§4º do artigo 150 do CTN e não na forma do artigo 173, inciso I, do CTN.
Além dessa hipótese, de tributo sujeito a lançamento por homologação em que não houve o
pagamento, o artigo 173 se aplica aos tributos lançados de ofício, como é o caso do IPTU.
Por “primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado” se
deve entender o dia 01 de janeiro do ano seguinte.
Portanto, a segunda regra sobre decadência pode ser enunciada da seguinte forma: Tratando-se de
tributos sujeitos a lançamento de ofício ou de tributos sujeitos ao lançamento por homologação em
que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado, ainda que parcial, o prazo decadencial é de
cinco anos, contados do dia 01 de janeiro do ano seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.

A empresa X informou ao fisco estadual que o total de ICMS devido pelos fatos geradores ocorridos
em março de 2012 foi de R$ 50.000,00. Por passar por dificuldades financeiras, não recolheu
nenhuma quantia. Em dezembro de 2017, no entanto, o fisco estadual verificou que a quantia devida
era de R$ 60.000,00, e não de R$ 50.000,00 como havia sido declarado. Não houve dolo, fraude ou
simulação do contribuinte. Nesse caso, seria possível ao fisco lançar os R$ 10.000,00 remanescentes
em dezembro de 2017?
Resposta: Sim. Como não houve pagamento parcial, o prazo decadencial é contado a partir do
primeiro dia do exercício financeiro seguinte, ou seja, a partir de janeiro de 2013. Dessa forma, a
decadência só se consumaria em janeiro de 2018.
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3ª Regra: Decadência nos casos em que notificado o contribuinte de medida preparatória do
lançamento, em se tratando de tributos sujeitos a lançamento de ofício ou de tributos sujeitos a
lançamento por homologação em que não ocorre o pagamento antecipado.
O parágrafo único do artigo 173 do Código Tributário Nacional possui a seguinte redação:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele
previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao
sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

Portanto, em ocorrendo uma medida preparatória indispensável ao lançamento, o termo inicial do
prazo decadencial deve ser o da data da notificação dessa iniciativa, e não do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Há, assim, uma
antecipação do termo inicial do prazo decadencial, que deixa de ser o dia 01/01 do ano seguinte e
passa a ser a data da notificação ao sujeito passivo de qualquer medida preparatória indispensável
ao lançamento.
Assim, se o fato gerador de um tributo sujeito ao lançamento de ofício ocorreu em março de 2012,
o prazo decadencial teria início em 01/01/2013. No entanto, se antes dessa data, em setembro de
2012, o fisco deu início a procedimento fiscalizatório com vistas a efetuar o lançamento, é a partir
desta data que o prazo decadencial começa a correr.
Notem, portanto, que a medida preparatória apenas antecipa o prazo decadencial, mas não tem o
condão de postergá-lo. Retomando nosso exemplo, se o fisco tivesse dado início ao procedimento
fiscalizatório em março de 2013, o termo inicial do prazo decadencial continuaria sendo o dia
01/01/201338.
Nesse sentido, citamos os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO
POR HOMOLOGAÇÃO SEM PAGAMENTO PRÉVIO. ART. 173, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN. NOTIFICAÇÃO DE
MEDIDA PREPARATÓRIA. REGRA DE ANTECIPAÇÃO DO TERMO INICIAL DA DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE AO
CASO DOS AUTOS, EM QUE A NOTIFICAÇÃO OCORREU APÓS O INÍCIO DO PRAZO DECADENCIAL. INCIDÊNCIA DA
REGRA GERAL DO ART. 173, I, DO CTN.
1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que "a norma do art. 173, parágrafo único,
do Código Tributário Nacional incide para antecipar o início do prazo de decadência a que a Fazenda Pública está
sujeita para fazer o lançamento fiscal, não para dilatá-lo - até porque, iniciado, o prazo de decadência não se
suspende nem se interrompe" (EREsp 1143534/PR, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Seção, DJe
20/03/2013).
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No REsp 766.050/PR, o Superior Tribunal de Justiça entendeu de maneira diversa, conforme se observa do item 12
da ementa: “12. Por seu turno, nos casos em que inexiste dever de pagamento antecipado (tributos sujeitos a
lançamento de ofício) ou quando, existindo a aludida obrigação (tributos sujeitos a lançamento por homologação), há
omissão do contribuinte na antecipação do pagamento, desde que inocorrentes quaisquer ilícitos (fraude, dolo ou
simulação), tendo sido, contudo, notificado de medida preparatória indispensável ao lançamento , fluindo o termo
inicial do prazo decadencial da aludida notificação (artigo 173, parágrafo único, do CTN ), independentemente de ter
sido a mesma realizada antes ou depois de iniciado o prazo do inciso I, do artigo1733, do CTN.
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2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 339.019/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe
26/02/2015)
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. A norma do art. 173, parágrafo único, do Código Tributário
Nacional incide para antecipar o início do prazo de decadência a que a Fazenda Pública está sujeita para fazer o
lançamento fiscal, não para dilatá-lo – até porque, iniciado, o prazo de decadência não se suspende nem se
interrompe. Embargos de divergência providos” (STJ, 1ª Seção, EREsp 1143534/PR, Rel. Min. Ari Pargendler, mar.
2013).

Portanto, a terceira regra sobre decadência pode ser enunciada da seguinte forma: Tratando-se de
tributos sujeitos a lançamento de ofício ou de tributos sujeitos ao lançamento por homologação em
que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado, ainda que parcial, o termo inicial do prazo
decadencial pode ser antecipado para a data da notificação da medida preparatória ao lançamento,
quando esta for realizada.

A empresa X informou ao fisco estadual que o total de ICMS devido pelos fatos geradores ocorridos
em março de 2012 foi de R$ 50.000,00. Por passar por dificuldades financeiras, não recolheu
nenhuma quantia. Não houve dolo, fraude ou simulação. Em 01 de outubro de 2012, o fisco estadual
iniciou medida preparatória indispensável ao lançamento, quando constatou que a quantia devida
era de R$ 60.000,00, e não de R$ 50.000,00 como havia sido declarado. No entanto, por alguma
falha operacional, o lançamento não foi efetuado, tendo o fiscal verificado essa circunstância apenas
em janeiro de 2018, quando então notificou o contribuinte do lançamento. Houve decadência nesse
caso?
Resposta: Sim. Como ocorreu uma medida preparatória indispensável ao lançamento, o termo inicial
do prazo decadencial é antecipado para a data da sua notificação, ou seja, para o outubro de 2012.
Assim, ocorreu a decadência em outubro de 2017.
4ª Regra: Decadência do direito de lançar nos casos em que o pagamento antecipado se dá com
fraude, dolo ou simulação, ocorrendo notificação do contribuinte acerca de medida preparatória.
Quando estudamos a 1ª regra, vimos que o prazo do artigo 150, §4º, do Código Tributário Nacional,
não se aplica aos casos em que o pagamento antecipado ocorre com fraude, dolo ou simulação.
Trata-se de ressalva que se encontra expressa naquele dispositivo.
Nessas situações, a doutrina de Eurico Marcos Diniz de Santi, adotada pelo Superior Tribunal de
Justiça no REsp 766.050/PR, propõe a seguinte interpretação: i) o fisco deve constituir juridicamente
o dolo, a fraude ou a simulação no prazo de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador,
notificando o sujeito passivo do ilícito tributário; ii) Essa notificação do ilícito tributário, quando
realizada nesse prazo, interrompe o prazo decadencial, ou seja, passa a ser o novo dies a quo do
prazo decadencial do direito de lançar, mediante aplicação do parágrafo único do artigo 173 do CTN;
iii) Caso a notificação do ilícito não seja efetivada dentro do período de cinco anos, o fisco não pode
mais fazê-lo, o que acarreta por consequência a decadência do direito de lançar de ofício.
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Para facilitar a compressão da matéria, transcrevemos trecho da ementa do REsp 766.050/PR, na
parte em que abordou o assunto ora tratado:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ISS. ALEGADA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. VALIDADE DA CDA. IMPOSTO
SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENQUADRAMENTO DE ATIVIDADE
NA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA AO DECRETO-LEI Nº 406/68. ANALOGIA. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA VENCIDA. FIXAÇÃO. OBSERVAÇÃO
AOS LIMITES DO § 3.º DO ART. 20 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 07 DO STJ. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO
CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 173, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN. [...]14. A
notificação do ilícito tributário, medida indispensável para justificar a realização do ulterior lançamento, afigurase como dies a quo do prazo decadencial qüinqüenal, em havendo pagamento antecipado efetuado com fraude,
dolo ou simulação, regra que configura ampliação do lapso decadencial, in casu, reiniciado. Entrementes,
"transcorridos cinco anos sem que a autoridade administrativa se pronuncie, produzindo a indigitada notificação
formalizadora do ilícito, operar-se-á ao mesmo tempo a decadência do direito de lançar de ofício, a decadência
do direito de constituir juridicamente o dolo, fraude ou simulação para os efeitos do art. 173, parágrafo único,
do CTN e a extinção do crédito tributário em razão da homologação tácita do pagamento antecipado"(Eurico
Marcos Diniz de Santi, in obra citada, pág. 171)[...] (STJ - REsp: 766050 PR 2005/0113794-7, Relator: Ministro
LUIZ FUX, Data de Julgamento: 28/11/2007, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: --> DJ 25/02/2008 p.
265)

Assim, imaginemos que o fato gerador de tributo sujeito a lançamento por homologação ocorrera
em 10 de fevereiro de 2010, tendo o sujeito passivo declarado a quantia de R$ 10.000,00, mas pago
somente R$ 5.000,00. Supomos, ainda, que ele tenha agido de maneira fraudulenta. Nesse caso, o
fisco teria o prazo de cinco anos para realizar a notificação do ilícito, ou seja, até o dia 09 de fevereiro
de 2015. Essa notificação seria o termo inicial do prazo decadencial quinquenal para realização do
lançamento, cujo término ocorreria no dia 09 de fevereiro de 2020.
No entanto, essa ideia, de que a notificação do ilícito interromperia o prazo decadencial, é
minoritária. No âmbito da administração pública, por exemplo, existe Súmula do CARF no sentido
de que deve ser aplicado apenas o artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional:
Súmula CARF nº 72: Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial
rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.

O próprio Superior Tribunal de Justiça, em julgados mais recentes - mas nos quais a questão não foi
discutida a fundo - encampou essa posição, de que se aplica tão somente o artigo 173, inciso I, do
CTN:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF. DECADÊNCIA. TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. REGRA DO ARTIGO 150, § 4º, C/C 173, I, DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL. IDENTIFICAÇÃO DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO POR PARTE DO SUJEITO PASSIVO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. [...]
2. Segundo firme jurisprudência desta Corte, o prazo decadencial nos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, caso tenha havido dolo, fraude ou simulação por parte do sujeito passivo, tem início no primeiro
dia do ano seguinte ao qual poderia o tributo ter sido lançado. Incidência da Súmula 83/STJ. (REsp 1086798/PR,
Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/04/2013, DJe 24/04/2013)
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO A MENOR. OCORRÊNCIA DE FRAUDE. TERMO INICIAL. ART. 173, I, DO CTN.
DECADÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. CDA. VALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
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1. Nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação não declarados e não pagos, o prazo
decadencial conta-se nos moldes determinados pelo art. 173, I, do CTN, impossível, assim, a sua acumulação
com o prazo determinado no art. 150, § 4º, do CTN.
2. Contudo, uma vez efetuado o pagamento parcial antecipado pelo contribuinte, a decadência do direito de
constituir o crédito tributário é regida pelo art. 150, § 4°, do CTN, salvo os casos de dolo, fraude ou simulação.
3. No caso em apreço, entendeu a Corte de origem que ocorreu fraude, razão pela qual, mesmo havendo
pagamento a menor, afastou a aplicação do art. 150, § 4º, do CTN, fazendo incidir o art. 173, I, do mesmo
diploma legal.
4. Não está caracterizada a decadência, já que não transcorreram mais de 5 anos entre primeiro dia do exercício
seguinte (01/01/2002) àquele em que os lançamentos poderiam ter sido efetuados e a constituição definitiva do
crédito (24/11/2006).
5. Quanto ao alegado vício de lançamento, a irresignação não comporta conhecimento ante o óbice da Súmula
7/STJ.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1523619/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2015,
DJe 13/11/2015)

A adoção desse último posicionamento é menos benéfica ao fisco, porque a medida preparatória
indispensável ao lançamento – notificação do ilícito - não teria o condão de ampliar o prazo
decadencial, que teria como dies a quo o primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento
poderia ter sido efetuado.

A empresa X informou ao fisco estadual que o total de ICMS devido pelos fatos geradores ocorridos
em março de 2012 foi de R$ 50.000,00, tendo recolhido a quantia de R$ 20.000,00. Em fevereiro de
2017, o fisco estadual iniciou medida preparatória indispensável ao lançamento, quando constatou
que a quantia devida era de R$ 60.000,00, e não de R$ 50.000,00 como havia sido declarado. Foi
constatado nessa data, ainda, que a pessoa jurídica agiu de maneira fraudulenta. Em fevereiro de
2018, a pessoa jurídica foi finalmente notificada do lançamento tributário que constituiu o valor de
R$ 10.000,00 que havia sido omitido. O lançamento pode subsistir ou deve ser anulado pela
decadência do direito de lançar?
Resposta: Pelo posicionamento firmado pelo STJ no Resp 766.050/PR, não teria havido decadência.
Isso porque, a medida preparatória que constatou a conduta fraudulenta foi formalizada dentro do
prazo quinquenal para homologação, interrompendo o curso do prazo. A própria notificação do
ilícito tributário passou a ser, assim, o dies a quo do novo prazo decadencial. Como entre a medida
preparatória e a notificação do lançamento não transcorreu cinco anos, o lançamento seria válido.
Por outro lado, a adoção do entendimento diverso, materializado pela Súmula nº 72 do CARF e
constante de julgados posteriores do STJ, levaria à conclusão de que o lançamento deveria ser
anulado pela decadência. De fato, essa linha interpretativa entende que o prazo é contado nos
termos do artigo 173, inciso I, e que a medida preparatória não tem o condão de interrompê-lo.
Assim, no caso em análise, o direito de lançar teria sido atingido pela decadência em janeiro de 2018.
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5ª Regra: Decadência do direito de lançar em razão da anulação, por vício formal, do lançamento
anterior.
A anulação do lançamento por vício formal importa em interrupção do prazo decadencial, que passa
a ser contado novamente a partir da data da decisão que o anulou de maneira definitiva. É o que
dispõe o artigo 173, inciso II, do Código Tributário Nacional:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento
anteriormente efetuado.

Os vícios formais são aqueles que dizem respeito a aspectos procedimentais, como ocorre nos casos
em que o lançamento é anulado em razão da violação à garantia da ampla defesa. Os vícios
materiais, por outro lado, concernem ao próprio crédito tributário.

A empresa X foi notificada do lançamento tributário em 10 de março de 2010. Após impugnação, o
lançamento foi anulado por decisão administrativa definitiva em 20/04/2016, por vício formal. O
fisco pode realizar um novo lançamento?
Resposta: Sim, aplica-se ao caso o artigo 173, inciso II, tendo o fisco o prazo de cinco anos, contados
do dia 20/04/2016, para realizar o novo lançamento.

11.5 - PREFERÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NA FALÊNCIA
Dispõe o artigo 186 do CTN:
Art. 186. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição,
ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho. (Redação dada pela
Lcp nº 118, de 2005)
Parágrafo único. Na falência: (Incluído pela Lcp nº 118, de 2005)
I – o crédito tributário não prefere aos créditos extraconcursais ou às importâncias passíveis de restituição, nos
termos da lei falimentar, nem aos créditos com garantia real, no limite do valor do bem gravado; (Incluído pela
Lcp nº 118, de 2005)
II – a lei poderá estabelecer limites e condições para a preferência dos créditos decorrentes da legislação do
trabalho; e (Incluído pela Lcp nº 118, de 2005)
III – a multa tributária prefere apenas aos créditos subordinados. (Incluído pela Lcp nº 118, de 2005)

Por força do inciso III do artigo 186, que deve ser interpretado em conjunto com o artigo 124 da Lei
11.101/200539, no caso de falência do devedor há a necessidade de fracionamento do crédito

39

Art. 124. Contra a massa falida não são exigíveis juros vencidos após a decretação da falência, previstos em lei ou
em contrato, se o ativo apurado não bastar para o pagamento dos credores subordinados
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tributário em três partes: a) valor do tributo acrescido de correção monetária e juros até a data da
falência; b) valor das multas tributárias; c) valor dos juros moratórios vencidos após a decretação da
falência.
As multas tributárias preferem apenas aos créditos subordinados na falência, ou seja, são pagas
somente se os créditos das seguintes classes forem satisfeitos: i) créditos derivados da legislação do
trabalho, limitados a 150 (cento e cinquenta) salários-mínimos por credor, e os decorrentes de
acidentes de trabalho; ii) créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado; iii) valores
devidos a título de tributo, correção e juros vencidos até a data da quebra; iv) créditos com privilégio
especial; v) créditos com privilégio geral; vi) créditos quirografários
Os juros moratórios vencidos após a decretação da falência possuem posição ainda menos
privilegiada, conforme evidencia o artigo 124 da lei 11.101/2005:
Art. 124. Contra a massa falida não são exigíveis juros vencidos após a decretação da falência, previstos em lei
ou em contrato, se o ativo apurado não bastar para o pagamento dos credores subordinados.

Assim, eles somente são pagos se todos os credores subordinados também o forem, o que é algo
bastante raro na prática.
O valor devido a título de tributo acrescido de correção monetária e juros até a data da falência
possui preferência sobre a maior parte dos créditos, salvo com relação: i) aos créditos
extraconcursais; ii) às importâncias passíveis de restituição, nos termos da lei; iii) aos créditos com
garantia real, no limite do valor do bem gravado; iv) aos créditos decorrentes da legislação do
trabalho ou de acidente do trabalho, no limite estabelecido pela legislação.
Os créditos extraconcursais (i) são aqueles que dizem respeito às obrigações ocorridas após a
falência ou durante o curso da recuperação judicial, conforme enuncia o artigo 84 da Lei
11.101/2005:
Art. 84. Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência sobre os mencionados no
art. 83 desta Lei, na ordem a seguir, os relativos a:
I – remunerações devidas ao administrador judicial e seus auxiliares, e créditos derivados da legislação do
trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho relativos a serviços prestados após a decretação da falência;
II – quantias fornecidas à massa pelos credores;
III – despesas com arrecadação, administração, realização do ativo e distribuição do seu produto, bem como
custas do processo de falência;
IV – custas judiciais relativas às ações e execuções em que a massa falida tenha sido vencida;
V – obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial, nos termos do art.
67 desta Lei, ou após a decretação da falência, e tributos relativos a fatos geradores ocorridos após a decretação
da falência, respeitada a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei.

A razão da opção legislativa é obvia: Se a remuneração do administrador judicial, por exemplo, se
submetesse ao concurso de credores, poucos se interessariam pelo exercício da função, dada a
possibilidade de o crédito não ser recuperado. O mesmo se dá com os atos praticados durante a fase
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de recuperação judicial da empresa. Se não existisse a norma do inciso V do artigo 84, que considera
as obrigações assumidas nesse período como extraconcursais, dificilmente alguma instituição
financeira ou algum fornecedor concederia crédito à pessoa jurídica recuperanda, pelo risco
iminente de falência da pessoa jurídica.
As importâncias passíveis de restituição (ii) concernem àqueles bens ou direitos que sequer são de
propriedade do falido, razão pela qual não podem ser utilizados para satisfação do crédito tributário.
Exemplo bastante corriqueiro é do bem alienado fiduciariamente ao falido. Embora o devedor tenha
a posse, a propriedade é do credor fiduciário, que tem o direito de pedir a sua restituição ao juízo
falimentar.
Diferentemente do que ocorre quando não há a falência do devedor, os créditos com garantia real
têm preferência sobre o crédito tributário na falência, até o limite do valor do bem gravado (iii).
Assim, imaginemos que o devedor falido X possui diversas dívidas. Ele deve R$ 200.000,00 para um
credor hipotecário (instituição financeira), R$ 100.000,00 para a União Federal, referente a tributos
inadimplidos, e R$ 1.000.000,00 para fornecedores sem qualquer garantia. Supomos que o único
bem de sua propriedade seja justamente aquele que foi hipotecado, o qual foi arrematado na
falência pelo valor de R$ 250.000,00. Nessa perspectiva, como deve ser repartido o valor
arrecadado?
Por força da regra do inciso I do artigo 186, a preferência é do credor com garantia real, no caso a
instituição financeira, que deve receber a quantia de R$ 200.000,00. O valor remanescente, de R$
50.000,00, deve ser repassado à União Federal, o que implica apenas na quitação parcial dos tributos
devidos. Os fornecedores, por outro lado, nada recebem.
Os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou de acidente do trabalho (iv) mantêm, também
na falência, a preferência sobre o crédito tributário, mas com uma diferença. Nesse caso, a lei pode
estabelecer limites para fruição da preferência, o que efetivamente o fez com a edição da Lei
11.101/2005, cujo artigo 83 dispõe no seguinte sentido:
Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem:
I – os créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 (cento e cinqüenta) salários-mínimos por
credor, e os decorrentes de acidentes de trabalho; [...]

Os créditos trabalhistas que excederem ao limite de 150 salários-mínimos são quirografários, não
preferindo ao crédito tributário, conforme determina o inciso VI do artigo 83 da Lei 11.101/2005.
Os gráficos abaixo ajudam a memorizar o que vimos até aqui:
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Tudo o que dissemos vale para os créditos tributários que se submetem ao concurso de credores,
porque seus fatos geradores ocorreram antes da falência. Mas há também os créditos tributários
extraconcursais, provenientes de obrigações surgidas após a decretação da falência do devedor, do
que é exemplo o IPTU incidente sobre os imóveis do falido. Sobre o tema, colacionamos o artigo 188
do Código Tributário Nacional e o artigo 84, inciso V, da Lei 11.101/2005:
Código Tributário Nacional
Art. 188. São extraconcursais os créditos tributários decorrentes de fatos geradores ocorridos no curso do
processo de falência. (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)
§ 1º Contestado o crédito tributário, o juiz remeterá as partes ao processo competente, mandando reservar bens
suficientes à extinção total do crédito e seus acrescidos, se a massa não puder efetuar a garantia da instância
por outra forma, ouvido, quanto à natureza e valor dos bens reservados, o representante da Fazenda Pública
interessada.
§ 2º O disposto neste artigo aplica-se aos processos de concordata.
Lei 11.101/2005
Art. 84. Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência sobre os mencionados no
art. 83 desta Lei, na ordem a seguir, os relativos a:
I – remunerações devidas ao administrador judicial e seus auxiliares, e créditos derivados da legislação do
trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho relativos a serviços prestados após a decretação da falência;
II – quantias fornecidas à massa pelos credores;
III – despesas com arrecadação, administração, realização do ativo e distribuição do seu produto, bem como
custas do processo de falência;
IV – custas judiciais relativas às ações e execuções em que a massa falida tenha sido vencida;
V – obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial, nos termos do art.
67 desta Lei, ou após a decretação da falência, e tributos relativos a fatos geradores ocorridos após a decretação
da falência, respeitada a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei.

Os créditos extraconcursais são pagos prioritariamente sobre todos os créditos concursais. Assim,
por exemplo, entre o pagamento do IPTU que incidiu após a falência e os valores provenientes das
obrigações trabalhistas geradas antes da quebra, deve-se pagar em primeiro lugar o crédito do IPTU.
Em existindo mais de um crédito extraconcursal, deve-se observar a ordem prevista pelo artigo 84
do Código Tributário Nacional, e dentro do inciso V do artigo 84, a ordem prevista pelo artigo 83, no
caso de obrigações surgidas após a falência ou recuperação judicial.
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12 - DIREITO AMBIENTAL

Olá, meu nome é Thiago Leite. Sou professor de direito ambiental e
preparei para vocês algumas dicas que podem cair na hora de sua prova. O
direito ambiental não é uma matéria das mais extensas, e pode ser um
grande aliado para sua aprovação. Então, fique atento nessas apostas!!

12.1 – CONCEITO DE MEIO AMBIENTE
Atentar para a diferenciação entre meio ambiente natural, cultural, artificial e do trabalho

“A ATIVIDADE ECONÔMICA NÃO PODE SER EXERCIDA EM DESARMONIA COM OS PRINCÍPIOS DESTINADOS A
TORNAR EFETIVA A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. - A incolumidade do meio ambiente não pode ser
comprometida por interesses empresariais nem ficar dependente de motivações de índole meramente
econômica, ainda mais se se tiver presente que a atividade econômica, considerada a disciplina constitucional
que a rege, está subordinada, dentre outros princípios gerais, àquele que privilegia a "defesa do meio ambiente"
(CF, art. 170, VI), que traduz conceito amplo e abrangente das noções de meio ambiente natural, de meio
ambiente cultural, de meio ambiente artificial (espaço urbano) e de meio ambiente laboral...” (STF, ADI 3540)
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12.2 – PRINCÍPIOS DE DIREITO AMBIENTAL
Quando o tema é princípios do direito ambiental, destaco o seguinte:
(A) Diferenciar o princípio da precaução do princípio da prevenção:
Ä O princípio da prevenção visa impedir a ocorrência do dano ambiental, através da adoção
de medidas de cautela antes da execução de atividades potencialmente poluidoras ou
utilizadoras de recursos naturais. Aplica-se o princípio da prevenção naqueles casos em que
os riscos já são conhecidos e previstos, de modo a se exigir do responsável pela atividade
potencialmente poluidora a adoção de medidas que impeçam ou diminuam os danos
ambientais.
Ä O princípio da precaução visa impedir a ocorrência de danos potenciais que, de acordo
com o atual estágio do conhecimento, não podem ser identificados. Portanto, ainda não há
certeza científica acerca dos potenciais danos causados por uma atividade, por isso tal
atividade deve ser evitada. Não confundir com o princípio da prevenção. Lá, os riscos já são
conhecidos, e, portanto, podem ser evitados com a adoção de certas medidas. Aqui, como os
riscos não são conhecidos, a atividade não pode ser exercida, sob pena de se colocar em
perigo o meio ambiente
(B) Entender a importância do princípio do desenvolvimento sustentável.
Ä O conceito de desenvolvimento sustentável engloba a harmonização de três elementos
essenciais e indissociáveis, quais sejam: crescimento econômico, igualdade social e proteção
do meio ambiente. Alguns concursos tratam do tema do desenvolvimento sustentável com
uma nomenclatura diferente, qual seja: PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE INTERGERACIONAL,
pois tal princípio também significa que o desenvolvimento atual deve garantir as
necessidades da presente geração, mas sem colocar em risco as demandas das futuras
gerações.
(C) Atentar para a natureza propter rem dos deveres ambientais.
Ä Por meio do princípio da função ambiental da posse e propriedade, estas [a posse e a
propriedade] devem se amoldar, de forma que o seu exercício não cause danos ao meio
ambiente. Sua aplicação traz ao possuidor/proprietário um conjunto de deveres (obrigação
real ou propter rem) ligados à defesa do meio ambiente.

12.3 – COMPETÊNCIA EM MATÉRIA AMBIENTAL
Em relação a competência em matéria ambiental temos o seguinte:
(A) A competência legislativa em matéria de meio ambiente é CONCORRENTE, ou seja, cabe a União,
Estados e Distrito Federal legislar sobre a matéria. É o que preconiza o art. 24, VI e VIII, da CF/88.
Mas o que isso significa? Simples: que a União deverá editar as normas gerais, e os Estados e DF irão
suplementar tais normas. E se a União se omitir em editar essas normas gerais, o que acontece?
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Neste caso específico os Estados e o DF poderão exercer a competência legislativa plena (poderão
editar normas gerais para aplicação em seus respectivos territórios). Mas atenção: sobrevindo,
posteriormente, lei federal sobre normas gerais a eficácia da lei estadual ficará suspensa naquilo que
lhe for contrário.
(B) A competência administrativa em matéria ambiental é do tipo COMUM, CUMULATIVA ou
PARALELA, ou seja, tanto a União, quanto os Estados e os Municípios podem tratar da mesma
matéria em igualdade de condições. A atuação de um ente não exclui a atuação de outro ente em
matéria ambiental (a atuação pode ser cumulativa). É o que prescreve o art. 23, VI e VII, da CF/88. A
LC 140/2011 trata de regular a atuação de cada ente no âmbito da competência administrativa em
matéria ambiental.

12.4 – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
Em relação à responsabilidade em matéria ambiental tomar cuidado com as características de cada
um dos tipos de responsabilidades (civil, administrativa e penal), que são independentes entre si.
RESPONSABILIDADE CIVIL
OBJETIVA
DEPENDE DA EXISTÊNCIA DO DANO
SOLIDÁRIA
PODE DECORRER DE ATO LÍCITO OU
ILÍCITO
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
TEORIA DO RISCO INTEGRAL

RESPONSABILIDADE
ADMINISTRATIVA
SUBJETIVA
NÃO DEPENDE DA EXISTÊNCIA DO
DANO
PESSOAL
DECORRE DE ILÍCITO
ADMINISTRATIVO
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
TEORIA DA CULPABILIDADE

RESPONSABILIDADE PENAL
SUBJETIVA
NÃO DEPENDE DA EXISTÊNCIA DO
DANO
PESSOAL
DECORRE DE ILÍCITO PENAL
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
TEORIA DA CULPABILIDADE

12.5 – SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
O Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza – SNUC é o conjunto de diretrizes e
procedimentos que permite à Administração Pública federal, estadual e municipal, além da iniciativa
privada, a criação, implantação e gestão de espaços protegidos denominados Unidades de
Conservação – UC, com vista a uma proteção ambiental mais eficiente. O grande objetivo do SNUC
foi criar uma rede integrada de Unidades de Conservação, em que são levadas em conta as
peculiaridades de cada espaço, de forma a garantir a diversidade biológica, a pesquisa científica, o
desenvolvimento sustentável e a proteção das populações tradicionais. O SNUC foi instituído pela
Lei 9.985/2000, e regulamentado pelo Decreto 4.340/2002.
(A) Atentar para a organização do SNUC:
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à Órgão Central (Ministério do Meio
Ambiente): tem a finalidade de coordenar
o SNUC.

à Órgão Consultivo e Deliberativo
(CONAMA):
tem
a
finalidade
de
acompanhar a implantação do SNUC.

à Órgãos Executores (ICMBio e,
supletivamente, o IBAMA, além
dos órgãos estaduais, distritais e
municipais): têm a finalidade de
implementar
o
SNUC,
administrando as UCs.

(B) Classificação das Unidades de Conservação:
Ä I – Unidades de Proteção Integral (cujo objetivo principal é preservar a natureza, sendo
admitido apenas o uso indireto dos recursos naturais, excetuados os casos previstos em lei),
composto de:
a)

Estação Ecológica;

b)

Reserva Biológica;

c)

Parque Nacional (estadual e municipal);

d)

Monumento Natural; e

e)

Refúgio da Vida silvestre.

Ä II – Unidades de Uso Sustentável (cujo objetivo principal é compatibilizar a conservação da
natureza com o uso sustentável de parcela dos recursos naturais), composto de:
a)

Área de Proteção Ambiental;

b)

Área de Relevante Interesse Ecológico;

c)

Floresta Nacional (estadual e municipal);

d)

Reserva Extrativista;

e)

Reserva de Fauna;

f)

Reserva de Desenvolvimento Sustentável; e

g)

Reserva Particular do Patrimônio Natural.

10.6 – LEGISLAÇÃO FLORESTAL
Em relação à legislação florestal importante diferenciar área de reserva legal (RL) de área de
preservação permanente (APP).
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Ä Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por vegetação
nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade
geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e
assegurar o bem-estar das populações humanas. Ver rol do artigo 4º do Código Florestal.
Ä Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos
termos do art. 12 do CFLo, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável
dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos
ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de
fauna silvestre e da flora nativa. Porcentagens de RL em cada região do país:

Localizado na Amazônia Legal:
80% (oitenta por cento), no imóvel situado em
área de florestas;
35% (trinta e cinco por cento), no imóvel
situado em área de cerrado;
20% (vinte por cento), no imóvel situado em
área de campos gerais;
Localizado nas demais regiões do País:
20% (vinte por cento).
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APP

RESERVA LEGAL

Prevista nos artigos 4º e 6º
do Código Florestal

Prevista no artigo 12 do Código
Florestal

Área urbana ou rural

Área rural

Exploração excepcional
(interesse social, utilidade
pública, intervenção eventual
de baixo impacto ambiental)

Exploração apenas sob a forma de
manejo florestal sustentável, sendo
vedado o corte raso da vegetação

Instituição ex lege ou por
meio de ato do Chefe do
Poder Executivo

Instituição ex lege, mas a
delimitação deve ser definida pelo
órgão ambiental estadual e
registrada no CAR

Delimitação ocorrerá nas
medidas previstas em lei

Os percentuais mínimos são
definidos em lei (80%, 35% e 20%)

Para o STF haverá
indenização pelo valor da
vegetação em caso de
desapropriação

Para o STJ haverá indenização
limitada pelo valor da vegetação em
caso de desapropriação apenas em
caso de existência de exploração via
plano de manejo florestal

10.7 – POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE
Atentar para os principais instrumentos da PNMA.
Ä O Zoneamento Ambiental ou Zoneamento Ecológico-Econômico – ZEE: o zoneamento
ambiental, também chamado de Zoneamento Ecológico-Econômico – ZEE, é um instrumento
de planejamento territorial, no qual se busca viabilizar o desenvolvimento sustentável através
da delimitação de áreas (zonas) ambientais e atribuições de uso e atividades específicas
compatíveis com as características (potencialidades e restrições) de cada uma delas. O ZEE
dividirá o território em zonas, de acordo com as necessidades de proteção, conservação e
recuperação dos recursos naturais e do desenvolvimento sustentável.

Ä O licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras: o
licenciamento ambiental é um procedimento administrativo mediante o qual o órgão
ambiental competente autoriza a exploração de atividades e empreendimentos utilizadores
de recursos naturais, e que podem causar degradação ambiental. Ao final do procedimento,
poderá resultar o ato administrativo de licença, no qual o órgão ambiental estabelecerá as
condições, as restrições e as medidas de controle ambiental que deverão ser adotadas pelo
interessado.
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Licenciamento ambiental

Licença ambiental

Procedimento administrativo

Ato administrativo

Procedimento administrativo pelo
qual
o
órgão
ambiental
competente licencia a localização,
instalação,
ampliação
e
a
operação de empreendimentos e
atividades
utilizadoras
de
recursos
ambientais,
consideradas
efetiva
ou
potencialmente poluidoras, ou
daquelas que, sob qualquer forma,
possam
causar
degradação
ambiental,
considerando
as
disposições
legais
e
regulamentares e as normas
técnicas
aplicáveis
ao
caso.
(Artigo 1º, I, da Resolução
CONAMA 237/97)

Ato administrativo pelo qual o
órgão
ambiental
competente
estabelece
as
condições,
restrições e medidas de controle
ambiental
que
deverão
ser
obedecidas pelo empreendedor,
pessoa física ou jurídica, para
localizar,
instalar,
ampliar
e
operar
empreendimentos
ou
atividades
utilizadoras
dos
recursos ambientais consideradas
efetiva
ou
potencialmente
poluidoras ou aquelas que, sob
qualquer forma, possam causar
degradação ambiental. (Artigo 1º,
II, da Resolução CONAMA 237/97)

Os prazos máximos de validade da LP, LI e LP estão previstos no artigo 18 da Resolução CONAMA
237/97, e são:
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I.

O prazo de validade da Licença Prévia (LP) deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo
cronograma de elaboração dos planos, programas e projetos relativos ao empreendimento
ou atividade, não podendo ser superior a 5 (cinco) anos.
II. O prazo de validade da Licença de Instalação (LI) deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo
cronograma de instalação do empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 6
(seis) anos.
III. O prazo de validade da Licença de Operação (LO) deverá considerar os planos de controle
ambiental e será de, no mínimo, 4 (quatro) anos e, no máximo, 10 (dez) anos.
Ä Instrumentos econômicos, como concessão florestal, servidão ambiental, seguro ambiental
e outros:
• Concessão Florestal: é contrato de concessão firmado entre entes políticos e pessoas
jurídicas, precedido de licitação na modalidade concorrência, em que se transfere ao
concessionário o direito de explorar, de forma sustentável, os recursos florestais ou
serviços florestais (como o turismo) por tempo determinado. Poderá haver concessão de
florestas públicas ou de floresta nacional, distrital, estadual ou municipal (tipo de unidade
de conservação). Essa administração da floresta para fins comerciais, sociais ou
ambientais é o que a lei chama de “manejo florestal sustentável”. A concessão não
transfere a titularidade imobiliária, apenas o direito de uso dos recursos florestais.
• Servidão Ambiental: está regulada no artigo 9º-A da Lei 6.938/81 e é uma espécie de
servidão administrativa, na qual o proprietário rural (pessoa física ou jurídica)
voluntariamente renuncia, em caráter permanente ou temporário, total ou parcialmente,
a direito de uso, exploração ou supressão de recursos naturais existentes em seu domínio.
Poderá ser onerosa ou gratuita e o seu aperfeiçoamento se dá com a averbação no
cartório de registro de imóveis, sendo vedada, durante o período da servidão, a alteração
da destinação da área, mesmo que haja transmissão de propriedade, desmembramento
ou retificação de limites. O prazo mínimo da servidão ambiental temporário é de 15 anos
e não poderá ser instituída em área de preservação permanente e de reserva legal, e a
limitação não poderá ser menor do que aquela existente na reserva legal.
• Seguro Ambiental: é um instrumento que visa garantir a reparação dos danos ambientais
causados, materializando o princípio da responsabilização. Constitui um contrato
mediante o qual uma das partes (o segurador) se compromete a ressarcir terceiros,
inclusive o Estado, pelos danos ambientais causados pela outra parte (o segurado).
Normalmente as seguradoras exigem dos segurados um forte sistema de controle de
danos ambientais, a fim de evitar acidentes ambientais ou, ao menos, minimizar seus
efeitos.

13 - DIREITO ADMINISTRATIVO
13.1 - PODER DE POLÍCIA
Ä Ciclo de polícia
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A função de polícia é exercida em quatro fases: pela ordem de polícia, pelo consentimento de polícia,
pela fiscalização de polícia e pela sanção de polícia.
A ordem de polícia vem a ser a norma legal que estabelece a obrigação de fazer ou deixar de fazer
algum comportamento em razão do interesse público. Já o consentimento de polícia é o ato
administrativo de anuência do Poder Público, que possibilita a utilização da propriedade particular
ou o exercício de alguma atividade privada, em conformidade com a ordem de polícia. Por sua vez,
a fiscalização de polícia consiste em verificar se estão sendo cumpridas as normas relativas aos bens
e atividades que receberam consentimento de polícia. Finalmente, se forem verificadas infrações às
ordens de polícia, aplicam-se as sanções de polícia, que têm o objetivo de repreender o infrator e
restabelecer o atendimento do interesse público.
Nota-se que a abordagem proposta forma uma sequência cronológica de atos – 1.º) ordem de
polícia; 2.º) consentimento de polícia; 3.º) fiscalização de polícia; e, por fim, 4.º) sanção de polícia –
chamada de ciclo de polícia.
Atenção: o Superior Tribunal de Justiça afirma que as atividades de ordem de polícia e de aplicação
de sanções derivam de indiscutível poder coercitivo do Estado e, justamente por isso, não podem
ser delegadas a pessoas jurídicas de direito privado. Já as atividades de consentimento e fiscalização
seriam compatíveis com a natureza de uma sociedade de economia mista, sendo, em tese, passíveis
de delegação (EDcl no REsp 817.534). O STF, por seu turno, não admite a delegação do poder de
polícia a pessoas jurídicas de direito privado!

13.2 - SERVIÇOS PÚBLICOS
Ä Parceria público-privada – modalidade de concessão especial
Existem duas modalidades distintas de parceria público-privada:
a) a concessão patrocinada; e
b) a concessão administrativa.
A concessão patrocinada é a concessão de serviço público ou de serviço público precedida da
realização de obras públicas de que trata a Lei nº 8.987/1995 (concessões comuns), quando
envolver, além da tarifa cobrada dos usuários, contraprestação do parceiro público ao parceiro
Privado.
Já a concessão administrativa é definida pela Lei como o contrato de prestação de serviços de que a
Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva a execução de obra ou
fornecimento e instalação de bens.

13.3 - REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO
Ä Princípio da autotutela
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A autotutela administrativa está consagrada na seguinte Súmula do STF40:
Súmula nº 473 - A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais,
porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados
os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Como se percebe, o princípio da autotutela possibilita à Administração Pública controlar seus
próprios atos, apreciando-os sob dois aspectos, quais sejam:
Ä Legalidade, em que a Administração pode, de ofício ou provocada, anular os seus atos ilegais;
e
Ä Mérito, em que a Administração reexamina um ato legítimo quanto à conveniência e
oportunidade, podendo mantê-lo ou revogá-lo.
Assim, quando cometer erros no exercício de suas atividades, a própria Administração pode rever
seus atos para restaurar a situação de regularidade.
Na verdade, embora a Súmula nº 473 mencione que a Administração pode anular seus atos ilegais,
não se trata apenas de uma faculdade, e sim de um dever (poder-dever). Ora, não se admite que a
Administração permaneça inerte diante de situações irregulares, haja vista o dever de observância
ao princípio da legalidade.
O controle de legalidade efetuado pela Administração sobre seus próprios atos não exclui a
possibilidade de apreciação desses mesmos atos pelo Poder Judiciário. Lembre-se de que em nosso
ordenamento jurídico vige o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional (sistema de
jurisdição una) segundo o qual qualquer lesão ou ameaça a direito poderá ser levada à apreciação
do Judiciário.
Detalhe é que a Administração, ao contrário do Judiciário, não precisa ser provocada para anular
seus atos ilegais; a Administração pode revê-los de ofício.
Cumpre salientar que o poder de autotutela não incide apenas sobre atos ilegais. Atos válidos, sem
qualquer vício, mas que, no entender da Administração, se tornem inconvenientes, também podem
ser retirados do mundo jurídico pelo exercício da autotutela; no caso, podem ser revogados.
Quanto à revogação dos atos administrativos, conquanto não exista previsão quanto a limite
temporal (prazo), existem alguns limites materiais. Conforme as lições da professora Maria Sylvia
Zanella Di Pietro, não podem ser revogados (I) os atos vinculados,; (II) os atos que exauriram seus
efeitos; (III) os atos que estiverem sob apreciação de autoridade superior; (IV) os meros atos
administrativos (certidões, atestados, votos); (V) os atos que integram um procedimento, e; (IV) os
atos que geram direitos adquiridos.

40

Além da Súmula nº 473, a Súmula nº 346 também consagra o princípio da autotutela, nos seguintes termos: “A
administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos”.
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13.4 - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD)
Ä Denúncia anônima
Súmula nº 611/STJ: Desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou
sindicância, é permitida a instauração de processo administrativo disciplinar com base em denúncia
anônima, em face do poder-dever de autotutela imposto à Administração.
Ä Validade da prova emprestada
Súmula nº 591/STJ: É permitida a “prova emprestada” no processo administrativo disciplinar, desde
que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa.
Ä Excesso de prazo para conclusão do PAD
Súmula nº 592/STJ: O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só
causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa.
Ä Possibilidade de execução imediata de penalidade imposta em PAD
Determinado servidor público federal recebeu pena de demissão em processo administrativo
disciplinar contra si instaurado. O servidor interpôs recurso administrativo contra a decisão
proferida. Ocorre que, antes mesmo de ser julgado o recurso, a Administração Pública já cessou o
pagamento da remuneração do servidor e o afastou das funções.
Questiona-se: é possível que a sanção aplicada seja desde logo executada mesmo que ainda esteja
pendente recurso interposto no âmbito administrativo?
Sim, é possível o cumprimento imediato da penalidade imposta ao servidor logo após o julgamento
do PAD e antes do julgamento do recurso administrativo cabível. Não há qualquer ilegalidade na
imediata execução de penalidade administrativa imposta em PAD a servidor público, ainda que a
decisão não tenha transitado em julgado administrativamente (STJ, MS 19.488-DF, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques).

13.5 - BENS PÚBLICOS
A quinta aposta é relativa à alienação de bens públicos.
No caso de bens públicos imóveis, a alienação dependerá da existência dos seguintes requisitos:
a)
b)
c)
d)

interesse público devidamente justificado;
avaliação prévia;
autorização legislativa; e
licitação na modalidade concorrência (que é dispensada nas hipóteses previstas no art. 17, I,
da Lei nº 8.666/1993 e no caso de retrocessão). Se o imóvel tiver sido adquirido por meio de
procedimentos judiciais ou dação em pagamento, não haverá necessidade de autorização
legislativa, e o poder público, além da concorrência, também poderá aliená-lo por meio de
leilão, nos termos do art. 19, da Lei nº 8.666/1993.
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Quando se tratar da alienação de bens públicos móveis, a autorização legislativa não é necessária.
Os requisitos exigidos são:
a) interesse público;
b) avaliação prévia; e
c) licitação, que será dispensada nas hipóteses contempladas no art. 17, II, da Lei nº 8.666/1993.
No caso de alienação de bens móveis, a Lei alude apenas a licitação, o que poderia levar à
interpretação de que a modalidade licitatória dependeria do valor de avaliação do bem. Não
obstante, pensamos que o melhor entendimento é o de Marçal Justen Filho,41 segundo o qual
a alienação de bens móveis só pode ser feita por meio das modalidades licitatórias do leilão
ou da concorrência, uma vez que o convite e a tomada de preços são modalidades que
restringem a livre participação de interessados. Digno de nota que o leilão somente pode ser
utilizado para a alienação de bens móveis da administração avaliados, isolada ou
globalmente, em quantia não superior a R$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta
mil reais, conforme Decreto nº 9.412, de 18 de junho de 2018), para valores superiores é
obrigatória a realização de licitação na modalidade da concorrência.

13.6 - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Ä Depoimento de magistrado em ação civil pública por ato de improbidade administrativa
O MP pode instaurar inquérito civil para apurar ato de improbidade praticado por magistrado e
solicitar seu depoimento pessoal. É possível a abertura de inquérito civil pelo Ministério Público
objetivando a apuração de ato ímprobo atribuído a magistrado mesmo que já exista concomitante
procedimento disciplinar na Corregedoria do Tribunal acerca dos mesmos fatos, não havendo
usurpação das atribuições da Corregedoria pelo órgão ministerial investigante. A mera solicitação
para que o magistrado preste depoimento pessoal nos autos de inquérito civil instaurado pelo
Ministério Público para apuração de suposta conduta ímproba não viola o disposto no art. 33, IV, da
LC nº 35/79 (LOMAN) (STJ, RMS 37.151, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. para acórdão
Min. Sérgio Kukina).
Ä Impossibilidade de ação apenas contra o terceiro
Seria admissível que, em uma ação de improbidade administrativa, o terceiro figure sozinho como
réu? NÃO.
Para que o terceiro seja responsabilizado pelas sanções da Lei nº 8.429/1992 é indispensável que
seja identificado algum agente público como autor da prática do ato de improbidade. Assim, não é
possível a propositura de ação de improbidade exclusivamente contra o particular, sem a
concomitante presença de agente público no polo passivo da demanda (STJ, REsp 1.171.017, Rel.
Min. Sérgio Kukina).
Ä Caracterização de tortura como ato de improbidade administrativa

41

Marçal Justen Filho, Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, p. 177.
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A tortura de preso custodiado em delegacia praticada por policial constitui ato de improbidade
administrativa que atenta contra os princípios da administração pública (STJ, REsp 1.177.910, Rel.
Min. Herman Benjamin).
Ä Ação de improbidade contra agentes políticos é de competência do juízo de 1ª instância
Para a Corte da Cidadania (acompanhando o entendimento do STF), a ação de improbidade
administrativa deve ser processada e julgada nas instâncias ordinárias, ainda que proposta contra
agente político que tenha foro privilegiado no âmbito penal e nos crimes de responsabilidade (AgRg
na Rcl 12.514, Rel. Min. Ari Pargendler).
Ä Indisponibilidade de bens na ação de improbidade administrativa
A indisponibilidade pode ser decretada antes do recebimento da petição inicial da ação de
improbidade? SIM.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que a decretação da indisponibilidade e do sequestro de
bens em improbidade administrativa é possível antes do recebimento da ação (AgRg no REsp
1317653/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques).

13.7 - SERVIDORES PÚBLICOS
Ä Impossibilidade de acumulação de cargos se a jornada semanal ultrapassar 60h
É vedada a acumulação de dois cargos públicos quando a soma da carga horária referente aos dois
cargos ultrapassar o limite máximo de 60 horas semanais (STJ, MS 19.336, Rel. originária Min. Eliana
Calmon, Rel. para acórdão Min. Mauro Campbell Marques).
Ä Se a pessoa acumular licitamente dois cargos públicos ela poderá receber acima do teto
Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a
incidência do art. 37, XI, pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a
observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. Assim, por
exemplo, se um Ministro do STJ for também professor da UnB, ele receberá seu subsídio integral
como Ministro mais a remuneração decorrente do magistério. Nesse caso, o teto deve ser
considerado especificamente para cada cargo, sendo permitido que ele receba acima do limite
previsto no art. 37, XI da CRFB se considerarmos seus ganhos globais (STF, RExt 612.975, Rel. Min.
Marco Aurélio).
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