


APOSTAS PARA O TRF DA 1ª REGIÃO – JUIZ FEDERAL 

EQUIPE DE PROFESSORES ESTRATÉGIA CARREIRAS JURÍDICAS 

1 
55 

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 o concurso de juiz federal 
substituto do TRF da 1ª Região. Com a proximidade do concurso, preparamos este material, que compila 
temas que, no entender da nossa equipe, provavelmente serão explorados em prova, especialmente na 
prova objetiva.  

Você tem acesso, neste arquivo, a 110 apostas! Nas mais de 300 páginas adiante, você encontrará 110 temas 
distribuídos entre as matérias objeto de cobrança do próximo concurso do TRF da 1ª Região: 

DISCIPLINA APOSTAS 

Direito Administrativo 10 

Direito Tributário 8 

Direito Constitucional 10 

Direito Processual Penal 9 

Direito Penal 9 

Legislação Penal e Processual Penal 8 

Direito Ambiental 8 

Direito Empresarial 5 

Direito Civil 10 

Direito Processual Civil 10 

Direito Previdenciário 8 

Direito Econômico 4 

Direito Financeiro 4 

Direito Internacional Público e Privado 5 

Direito do Consumidor 2 

TOTAL 110 

Acredito que se trata de excelente material para leitura e revisão de pontos importantes para a prova. 

Espero que goste do material ;) 

Qualquer dúvida, fique absolutamente à vontade para me procurar. Deixo, abaixo, meu e-mail e contato de 
Instagram (me procure no direct): 

e-mail: rst.estrategia@gmail.com

Instagram: https://www.instagram.com/proftorques/

Por fim, cumpre mencionar que tenho a convicção de que poderemos lhe ajudar muito nessa caminhada 
rumo ao TRF da 1ª Região. Por isso, deixo o convite para que você conheça os nossos cursos completos em 
vídeo, livro digital (PDF) e com acesso direto ao professor por meio do fórum de dúvidas. Acessando o link 
abaixo, você pode baixar as aulas demonstrativas dos cursos e conhecer melhor o nosso trabalho. E, caso 

mailto:rst.estrategia@gmail.com
https://www.instagram.com/proftorques/
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resolva adquirir, saiba que você terá a nossa garantia de satisfação: caso não se adapte aos nossos cursos, 
basta solicitar seu o dinheiro de volta nos primeiros 30 dias após a compra, e nós faremos o reembolso 
integral, mesmo que você já tenha baixado alguns vídeos ou PDFs. 

CURSOS PARA JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DO TRF DA 1ª REGIÃO: 
https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/trf-1-regiao-juiz-federal/ 

Grande abraço, 

Ricardo Torques 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/trf-1-regiao-juiz-federal/
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1 – DIREITO ADMINISTRATIVO 

Caro Concurseiro, tudo bem!? 

Meu nome é Wagner Damazio e faço parte da equipe de professores do 
Estratégia Carreira Jurídica, especialmente focado na disciplina Direito 
Administrativo. 

Neste material, os professores apresentam algumas dicas sobre temas 
importantíssimos para sua prova. 

Aqui em Direito Administrativo, apresento 10 tópicos palpitantes da nossa disciplina. 

Precisando aprofundar nos temas ou havendo qualquer dúvida, conte comigo em sua preparação. 
Os canais de comunicação comigo podem ser:  

➢ o Fórum de Dúvidas; 
➢ o Instagram; e 
➢ o fale com o professor, no site do Estratégia. 

Lembrando que Direito Administrativo constou no Bloco III no ultimo edital, juntamente com Direito 
Ambiental e Direito Internacional Público e Privado. 

Segundo o setor de comunicação do TRF-1, o edital para seleção para novos magistrados está 
previsto para dezembro de 2019, com inscrições para janeiro de 2020. Atualmente há 106 cargos 
vagos na carreira. 

Para saber mais, acesse: https://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/concurso-trf1-juiz/ 

Além disso, para ficar por dentro das notícias do mundo dos concursos públicos, recomendo que 
você siga o perfil do Estratégia Carreira Jurídica e do Estratégia Concursos nas mídias sociais! Você 
também poderá seguir meu perfil no Instagram. Por meio dele eu busco não só transmitir notícias 
de eventos do Estratégia e de fatos relativos aos concursos em geral, mas também compartilhar 
questões comentadas de concursos específicos que o ajudará em sua preparação! 

Tudo isso para que você esteja cada dia mais próximo de vencer esse desafio e ver seu nome no 
Diário Oficial. 

 

 

 

Que Deus ilumine seus estudos! 

Vamos ao trabalho! 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/concurso-trf1-juiz/
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1.1. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO  

 Conjunto sistematizado de princípios, regras e valores que disciplinam e orientam o Direito 
Administrativo; 

 No exercício da função administrativa, predominantemente haverá a aplicação do regime 
jurídico público, mas em algumas situações haverá a aplicação do regime jurídico privado.; 

 No regime jurídico de direito privado prevalece a autonomia da vontade e a livre 
disponibilidade de direito, já no regime jurídico público prevalece a supremacia do interesse 
público e a indisponibilidade dos direitos coletivos; 

 Celso Antônio Bandeira de Mello: “pedras de toque” do regime jurídico administrativo são os 
princípios da supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade, pela 
Administração, dos interesses públicos; 

 Renato Alessi: professor e doutrinador italiano foi o primeiro a diferenciar interesse público 
primário e interesse público secundário; 

  

 

 

 Teoria da Supremacia Especial ou Sujeição Especial (influência de Otto Mayer e Renato 
Alessi): busca relativizar o princípio da legalidade estrita pela impossibilidade fática de o 
legislador não conseguir disciplinar todas as situações da vida cotidiana e por haver em cena 
uma maior proximidade física ou jurídica entre o administrado e a Administração Pública. 
Exemplos clássicos: usuário de biblioteca pública e aluno de escola ou faculdade pública; 

 O STF, no julgamento da ACO 732/AP, asseverou que a inscrição do nome do Estado-Membro 
em cadastro federal de inadimplentes em face de ações e/ou omissões de gestões anteriores 
não configura ofensa ao princípio da intranscendência; 

 Princípio da Moralidade: a moral social influencia a moral contida no ordenamento jurídico, 
mas com ela não se confunde. Traz em si ínsita as ideias de lealdade, probidade, decoro e 
boa-fé. Deve ser observado tanto na relação com particulares quanto na relação interna com 
agentes públicos. Segundo Marçal Justen Filho: os fins não justificam os meios; 

Interesse 
Público

Primário
é aquele que atende à coletividade

(afirmação da supremacia)

Secundário

é aquele que decorre da atividade 
de interesse patrimonial do Estado

(mitigação da supremacia)
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 Maria Sylvia: a eficiência é princípio que se soma aos demais princípios impostos à 
Administração, não podendo sobrepor-se a nenhum deles, especialmente ao da legalidade, 
sob pena de sérios riscos à segurança jurídica e ao próprio Estado de Direito; 

 Princípio da Participação: expresso no art. 37 da CRFB, orienta o legislador infraconstitucional 
e os governantes quanto à importância e a necessária ação colaborativa da sociedade e dos 
cidadãos para a construção de uma Administração Pública melhor e mais efetiva; 

 “Estado em Rede”: busca alinhar resultado e o fortalecimento da participação efetiva da 
sociedade civil, objetivando, portanto, ampliar o efetivo exercício da cidadania 
(relacionamento próximo e direto com o cidadão e toda a sociedade civil organizada). 
Objetiva aperfeiçoar a Administração Pública Gerencial; 

 Proporcionalidade: origem na Alemanha. É dogmático, analítico e ordenado, havendo três 
testes para a efetivação do seu cumprimento:  

  

 

 Princípio da Razoabilidade: origem anglo-saxônica. Não há o rigor metodológico da 
proporcionalidade. Busca equilíbrio, coerência e bom senso na forma como os fins públicos 
devem ser atendidos. Amplia o controle da Administração Pública pelo Judiciário, tal qual a 
proporcionalidade. Celso Antônio Bandeira de Mello: são ilegítimas as condutas 
desarrazoadas, bizarras, incoerentes ou praticadas com desconsideração às situações e 
circunstâncias que seriam atendidas por quem tivesse atributos normais de prudência e 
sensatez. Hely Lopes Meirelles: princípio da proibição de excesso; 

Boa-fé

Boa-fé 
subjetiva

correponde a uma manifestação da 
vontade psicológica

(crença de que está agindo 
corretamente)

Boa-fé 
objetiva

corresponde a um modelo de conduta 
leal em concreto, independentemente 

da vontade psicológica

Venire contra 
factum proprium

Supressio

Surrectio

Tu quoque

Proporcionalidade

Adequação
A medida é apta a promover o fim 

pretendido?

Necessidade
Dentre as medidas adequadas é o 

meio menos gravoso para atingir o fim 
pretendido?

Proporcionalidade 
em sentido estrito

proibição do excesso (ponderação da 
intensidade da restrição e atingimento 

do fim)
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 Devido Processo Legal: perspectiva formal (cumprimento adequado do rito processual 
previamente previsto – “procedural due process”) e perspectiva material, também 
denominada substantiva (análise meritória quanto à sua justiça, adequação e 
proporcionalidade ante aos elementos e provas constantes no processo – “substantive due 
process”). Origem no “law of the land” do direito anglo-saxão; 

 Segurança Jurídica: busca prover a estabilidade das relações jurídicas para a vida em 
sociedade. Dele decorrem institutos de estabilização do direito, da legitima expectativa e 
proteção da confiança, tais como direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada, 
prescrição, decadência, usucapião e modulação dos efeitos de acórdão judicial. Impede a 
interpretação retroativa;  

 Teoria do Fato Consumado: segundo o STF, é matéria de ordem eminentemente 
constitucional e lá deve ser temperado frente ao caso concreto; 

 Motivação: motivar a decisão de um ato é indicar seus pressupostos de fato e de direito. Não 
é um princípio absoluto. Exemplo de não exigência: nomeação e exoneração de cargo “ad 
nutum”; 

 Motivação “aliunde” ou “per relationem”: é aquela em que se declara concordância com 
fundamentos anteriores de pareceres, informações, decisões ou propostas, considerados 
parte integrante do ato; 

 Teoria dos Motivos Determinantes: desenvolvida na França em função dos julgados do 
Conselho de Estado e sistematizada por Gaston Jèze, fixa que o motivo exteriorizado para a 
tomada de decisão ou prática de ação ou a sua omissão vincula a validade do ato 
administrativo. 

 

1.2. ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 A Administração Pública Direta é formada pelo conjunto de órgãos dos Entes Políticos da 
Federação, cabe dizer, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com competência para 
o exercício da função administrativa. Assim, todas as unidades da Administração Pública 
centralizada, isto é, que integram diretamente a estrutura dos Entes Políticos, formam a 
Administração Pública Direta; 

 A Administração Pública Indireta é formada pelo conjunto de pessoas jurídicas próprias, seja 
de direito público ou de direito privado, que executam de forma descentralizada a função 
administrativa. Por isso, também pode ser denominada Administração Pública 
Descentralizada; 

 O “caput” do art. 37 da CRFB alude à administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o que remete à 
possibilidade, ao menos em tese, de que sejam criadas pessoas jurídicas da administração 
pública indireta vinculada aos Poderes Legislativo ou Judiciário, e não só ao Poder Executivo, 
como é bem comum; 
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 Lei Federal nº 9.784, de 1999, em seu §2º do art. 1º, definiu órgão, entidade e autoridade da 
seguinte forma: I - órgão - a unidade de atuação integrante da estrutura da Administração 
direta e da estrutura da Administração indireta; II - entidade - a unidade de atuação dotada 
de personalidade jurídica; III - autoridade - o servidor ou agente público dotado de poder de 
decisão; 

 

 A Câmara de vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, 
somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais; 

Teoria da 
Identidade

Órgão e agente 
formavam um 

único corpo (uma 
unidade).  

Crítica: o órgão 
não existiria sem 
agente. Não seria 

um elemento 
autônomo.

Teoria do 
Mandato

O Ente Público 
outorga um 
mandato ao 

agente público

Crítica: o Ente 
Público, por não 
possuir vontade 

própria, não pode 
outorgar um 

mandato; e limita 
a 

responsabilização 
do Estado aos 

limites do mandato

Teoria da 
Representação

O agente público é 
representante do 

Estado por força de lei 

(equivalente aos 
intitutos de tutor e 

curador)

Crítica: equipara o 
Ente Público a um 
incapaz; o incapaz, 
não pode ele próprio 

outorgar seu 
representante; e limita 
a responsabilização do 
Estado aos limites da 

representação

Teoria do Órgão 
ou da Imputação 

Volitiva

A manifestação da 
vontade do agente 

público, pela 
teoria da 

imputação 
volitiva, seria a 

própria 
manifestação da 

vontade do Estado

Teoria mais 
aceita pela 
Doutrina e 

Jurisprudência

Administração 
Pública

Administração Pública 
Direta ou Centralizada

Administração Pública 
Indireta ou 

Descentralizada

Autarquias, inclusive as Especiais

Empresas Públicas

Sociedades de Economia Mista

Fundações Públicas

Consórcios Públicos de direito público 
(associação pública)
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 A desconcentração é a distribuição de competências dentro de uma mesma pessoa jurídica, 
isto é, a partição de competências internas entre os seus órgãos. Assim, da desconcentração 
decorre a estrutura piramidal e hierárquica de atribuições de competências inicialmente 
concentradas no centro do poder da entidade pública e que vai sendo desconcentrada para 
os vários órgãos públicos que integram a estrutura interna de uma única pessoa jurídica; 

 Por outro lado, na descentralização a distribuição de competências ocorre de uma pessoa 
para outra. Isto é, há mais de uma pessoa envolvida, tratando-se de partição de atribuições 
ou competências para entes externos; 

Quanto 
à 

Posição 
Estatal

Independente 
ou Primário

São os originários da Constituição. Ex.: 
Corporações Legislativas (Congresso, Câmara, 

Senado, Assembleia Legislativa, Câmara Municipal); 
Chefias do Executivo (Presidência da República, 

Governadoria do Estado e do DF; Prefeituras); 
Tribunais (STF, STJ,...); Ministério Público; 
Defensorias Públicas; Tribunais de Contas.

Autônomo

São os órgãos de cúpula da Administração, um 
nível abaixo do independente ou primário. Ex.: 

Ministérios, Secretarias Estaduais ou Municipais, 
Advocacia Geral da União. Procuradoria Geral

Superior

São os que detêm poder de direção, controle e 
decisão técnica, sendo subordinados aos 

independentes e autônomos. Ex.: Gabinetes, 
DEpartamentos, Subsecretarias, Coordenadorias 

Gerais 

Subalterno

Predominância de atribuições de execução e 
reduzido poder decisório. Ex.: Unidades de 
Atendimento ao Público; Divisão de Recursos 

Humanos, Almoxarifado.

Quanto à 
Estrutura

Simples ou 
Unitários

Um único centro de competência (inexistência de 
outro órgão na estrutura).  

Compostos Reúne em sua estrutura outros órgãos menores.

Quanto à 
Atuação 

Funcional

Singular ou 
Unipessoal

A decisão é através de um único agente. 

Colegiado
A decisão é manifestada pela vontade da maioria 

dos membros.
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 Consórcios Públicos: foi incluído no texto constitucional pela emenda nº 19, de 1998, em seu 

art. 241 (A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei 
os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando 
a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de 
encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos) e 
disciplinado pela Lei nº 11.107, de 2005. 

 Autarquia: criada por lei específica, com personalidade jurídica de direito público, patrimônio 
e receita próprios, para executar atividades típicas da Administração Pública, que requeiram, 
para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada.  

• somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de 
empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei 
complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação (inciso XIX do art. 37 da 
CRFB); 

• desde que previstos os requisitos constitucionais, relevância e urgência, pode ser utilizada 
Medida Provisória (art. 62 da CRFB), com força de lei, para instituir Autarquia ou autorizar 
a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação; 

 

• é exemplo os Territórios Federais, previstos no art. 33 da
CRFB

• não integram a Federação, mas possuem personalidade
jurídica de direito público, limitação geográfica e
capacidade genérica para desenvolver encargos públicos de
interesse coletivo

• não são autônomos, integrando a União (art. 18 da CRFB)

Descentralização 
Territorial ou 

Geográfica

• ocorre quando o Ente da Federação cria uma pessoa
jurídica da Administração Indireta e a ela atribui a
prestação de serviços públicos por lei

• o ente descentralizado passa a deter a titularidade e a
execução do serviço, sujeitando-se a controle ou tutela do
ente criador nos limites da lei

• a descentalização por serviços forma a especialização de
um corpo técnico sobre o tema objeto nova entidade

Descentralização 
por serviços, 

funcional ou técnica

(outorga)

• ocorre quando o Ente Público transfere somente a
execução de determinado serviço público a pessoa de
direito privado, não integrante da Administração

• a delegação ocorre por meio de contrato ou ato
administrativo unilateral, conservando o Poder
Público a titularidade

• é realizada por concessão, permissão ou autorização e
não por lei

Descentralização por 
colaboração

(delegação)
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 Autarquia representativa de Classe Profissional: a criação de Autarquia por lei para funcionar 

como órgão de classe ou Conselho Federal e Regional de categoria profissional ou econômica, 
disciplinando e fiscalizando a respectiva categoria, a elas é atribuída capacidade tributária 
ativa (não confunda com competência tributária) para fiscalizar e arrecadar as contribuições 
das categorias profissionais para as quais foram instituídas; 

• A Ordem dos Advogados do Brasil – OAB não é enquadrada como Autarquia Profissional, 
não sendo, portanto, integrante da Administração Indireta, conforme decisão do STF na 
ADI 3.026; 

• os Conselhos de Fiscalização Profissionais - que são Autarquias Especiais – não estão 
sujeitos ao pagamento de débitos oriundos de decisões judiciais transitadas em julgado 
pelo regime de precatório, art. 100 da CRFB (RE 938.837); 

 Autarquias de “Regime Especial” são espécies do gênero Autarquias que apresentam no plano 
legal algumas características peculiares que as distinguem do “Regime Comum”; 

• Agências Reguladoras: são Autarquias de regime especial porque as leis de criação de cada 
uma destas apresentam peculiaridades que buscam dotá-las de maior liberdade de ação, 
possuindo, em geral, poder normativo técnico, autonomia decisória, independência 
administrativa e autonomia econômico-financeira; 

• O poder normativo técnico está limitado aos parâmetros definidos pela lei; 
 Empresa Pública: é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com 

criação autorizada por lei e com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido 
pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios; 

 A Lei das Estatais (Lei nº 13.303, de 2016) afirma que, desde que a maioria do capital votante 
permaneça em propriedade da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município, será 
admitida, no capital da empresa pública, a participação de outras pessoas jurídicas de direito 
público interno, bem como de entidades da administração indireta da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios; 

 Pode tanto atuar no domínio econômico em sentido estrito (art. 173 da CRFB, desde que 
necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo) ou na 
prestação de serviço público (art. 175 da CRFB); 

 Sociedade de Economia Mista: é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito 
privado, com criação autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com 
direito a voto pertençam em sua maioria à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos 
Municípios ou a entidade da administração indireta; 

 Pode tanto atuar no domínio econômico em sentido estrito (art. 173 da CRFB, desde que 
necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo) ou na 
prestação de serviço público (art. 175 da CRFB); 

 Subsidiárias: depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das 
autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e de fundações, assim como a 
participação de qualquer delas em empresa privada (inciso XX do art. 37 da CRFB); 



 

APOSTAS PARA O TRF-1 

EQUIPE DE PROFESSORES ESTRATÉGIA CARREIRAS JURÍDICAS  

 

 

 
 

 16 
324 

 É dispensável a autorização legislativa para a criação de empresas subsidiárias, desde que 
haja previsão para esse fim na lei de instituição da empresa pública, sociedade de economia 
mista ou fundação matriz, tendo em vista que a lei criadora é também a medida autorizadora. 

 Empresa Controlada: é a sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertença, 
direta ou indiretamente, a ente da Federação; 

 Empresa Estatal Dependente: é a empresa controlada que receba do ente controlador 
recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de 
capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação 
acionária; 

 Terceiro Setor: entidades privadas que realizaram atividades de interesse público sem fins 
lucrativos, coexistindo com as atividades do Primeiro Setor (Estado) e do Segundo Setor 
(Mercado). Por realizarem atividades de interesse público, são fomentadas pelo Estado, 
recebendo proteção, financiamento e medidas de colaboração; 

 Serviços Sociais Autônomos: são pessoas jurídicas de direito privado, não integrantes da 
Administração Pública indireta, criadas ou autorizadas por lei para realizarem atividade de 
interesse público não exclusivo do Estado, sem fins lucrativos, e que por esse motivo são 
fomentadas, incentivadas e subvencionadas pela Administração Pública. 

 O “Sistema S” define “o conjunto de organizações das entidades corporativas voltadas para o 
treinamento profissional, assistência social, consultoria, pesquisa e assistência técnica, que 
além de terem seu nome iniciado com a letra S, têm raízes comuns e características 
organizacionais similares: 

• Não se sujeitam à Licitação, devendo, contudo, contemplar os princípios gerais em seus 
regulamentos próprios. 

• Não se submetem a concurso público para admissão de pessoal. 

• Eventual excedente de receitas frente à despesa caracteriza superávit e não lucro, 
devendo ser aplicado em suas finalidades essenciais. 

• Sujeitam-se ao controle do Tribunal de Contas. 

• Não fazem jus aos privilégios processuais da Fazenda Pública. 

• Não estão sujeitas à Justiça Federal. 

• Impossibilidade de alienação de imóvel público ao Sistema S por licitação dispensada.  

 

1.3. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE PRIVADA 

 Segundo José dos Santos Carvalho Filho, é toda e qualquer atividade estatal que, amparada 
em lei, tenha por fim ajustá-la aos inúmeros fatores exigidos pela função social a que está 
condicionada; 

 Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro, apresenta as seguintes modalidades de restrição do 
Estado sobre a propriedade privada, cada qual afetando de modo diverso o direito de 
propriedade: as limitações administrativas, a ocupação temporária, o tombamento, a 
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requisição, a servidão administrativa, a desapropriação e o parcelamento e edificação 
compulsórios; 

  

  
  

  
 Desapropriação por Necessidade Pública: o Estado, para atender a situações anormais (de 

emergência) que se lhe apresentam, tem de adquirir o domínio e o uso de bens de terceiros. 
Essa desapropriação é de interesse do Poder Público; 

 Desapropriação por Utilidade Pública: o Estado, para atender situações normais, tem de 
adquirir o domínio e o uso de bens de outrem (Decreto-Lei n. 3.365/41, art. 5º). Essa 
desapropriação é de interesse do Poder Público; 

FORMAS BÁSICAS DE INTERVENÇÃO

Intervenção restritiva é aquela em
que o Estado impõe restrições e
condicionamentos ao uso da
propriedade, sem, no entanto, retirá-
la de seu dono. Este não poderá
utilizá-la a seu exclusivo critério e
conforme seus próprios padrões,
devendo subordinar-se às imposições
emanadas pelo Poder Público, mas,
em compensação, conservará a
propriedade em sua esfera jurídica.

Intervenção supressiva é aquela em
que o Estado, valendo-se da
supremacia que possui em relação aos
indivíduos, transfere coercitivamente
para si a propriedade de terceiro, em
virtude de algum interesse público
previsto na lei. O efeito, pois, dessa
forma interventiva é a própria
supressão da propriedade das mãos de
seu antigo titular. Aqui está a
desapropriação.

São modalidades de intervenção restritiva:

Servidão Administrativa

Requisição

Ocupação temporária

Limitações administrativas

Tombamento
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 Desapropriação por Interesse social: é a desapropriação em que o estado, para impor um 
melhor aproveitamento da terra rural ou para prestigiar certas camadas sociais, adquire a 
propriedade de alguém e a trespassa a terceiro (Lei federal n. 4.132/62, art. 2º). Essa 
desapropriação é de interesse da coletividade; 

 Indenização justa: é a que cobre não só o valor real e atual dos bens expropriados, à data do 
pagamento, como também os danos emergentes e os lucros cessantes do proprietário, 
decorrentes do despojamento do seu patrimônio. Aqui também inclui a correção monetária. 
Quanto as benfeitorias, serão sempre indenizadas as necessárias, feitas após a 
desapropriação, e as úteis, se realizadas com autorização do expropriante; 

 Via Administrativa (acordo administrativo): é uma das formas de instituição da servidão 
administrativa em que proprietário do imóvel particular e o Poder Público celebram um 
acordo formal por escritura pública, que garante ao Estado o direito de uso da propriedade, 
para determinada finalidade pública. Esse acordo deve ser sempre precedido da declaração 
de necessidade pública de instituir a servidão por parte do Estado; 

 Via judicial (sentença judicial): é uma das formas de instituição da servidão administrativa, 
sendo realizada quando não há acordo entre as partes. Não havendo acordo, o Poder Público 
promove ação contra o proprietário, demonstrando ao juiz a existência do decreto específico, 
indicativo da declaração de utilidade pública; 

 Imissão de posse: é ato judicial que confere ao interessado a posse de determinado bem a 
que faz jus e da qual está privado. Ela pode decorrer também de ato entre particulares, 
mediante acordo extrajudicial; 

 Dizer que a propriedade deve atender à função social, assegura-se o direito do proprietário, 
de um lado, tornando inatacável sua propriedade se consonante com aquela função, e, de 
outro, impõe-se ao Estado o dever jurídico de respeitá-la nessas condições; 

 A Constituição distinguiu a função social da propriedade urbana daquela da propriedade 
rural, fixando parâmetros específicos para cada uma. Em relação à primeira, vinculou-se a 
função social ao atendimento das exigências básicas de ordenação da cidade fixadas no plano 
diretor (art.182, § 2º). A função social rural está atrelada aos fatores de aproveitamento e uso 
racional e adequado da propriedade, de modo que a exploração venha a favorecer o bem-
estar de proprietários e trabalhadores; da preservação do meio ambiente; e do respeito às 
relações de trabalho (art. 186); 

 Cumprimento da Função social da Propriedade:  
 

• Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios: os proprietários de imóveis 
ociosos terão o prazo de 1 ano para apresentar o projeto de edificação (no caso de 
imóveis não edificados ou subutilizados) ou dar um uso compatível ao imóvel (no caso 
de imóveis não utilizados). Uma vez efetuada a notificação, o proprietário deverá, em 
até 1 ano, comunicar à Prefeitura o início da utilização do imóvel (para os casos de 
imóveis não utilizados), ou o protocolamento do pedido de alvará de aprovação e 
execução de projeto de edificação ou parcelamento do lote (para os casos de imóveis 
não edificados e subutilizados). A contar da expedição do respectivo alvará, o 
proprietário terá 2 anos para comunicar à Prefeitura o início das obras de edificação 
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ou parcelamento, e 5 anos, contados do início das obras, para comunicar à Prefeitura 
a conclusão das obras (ou ao menos, nos casos de empreendimentos de grande porte, 
o referente à primeira etapa da conclusão de obras); 

• Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo: uma 
vez efetuada a notificação, o proprietário deverá respeitar as exigências e prazos 
descritos anteriormente. Caso estas exigências e prazos não sejam cumpridos pelo 
proprietário, a Prefeitura passará a aplicar o Imposto Predial e Territorial Urbano 
Progressivo no Tempo. Isso significa que a alíquota do IPTU que incide sobre o imóvel 
irá dobrar a cada ano sucessivamente, até o limite de 15%. Se a qualquer tempo o 
proprietário apresentar projeto de edificação ou parcelamento, ou der um uso ao 
imóvel, no ano seguinte, a alíquota do imposto voltará àquela original. O objetivo não 
é a arrecadação, e sim a obrigatoriedade do cumprimento da função social pelo 
proprietário; 

• Desapropriação: Após 5 anos de cobrança de IPTU Progressivo no Tempo, se o 
proprietário permanecer sem realizar o aproveitamento devido do imóvel, a Prefeitura 
poderá desapropriar o bem, com base no valor venal do imóvel e através do 
pagamento em títulos da dívida pública. Esses títulos requerem prévia aprovação pelo 
Senado Federal e poderão ser resgatados em dez prestações anuais e sucessivas, a 
partir do momento em que se der a desapropriação. Portanto, a Desapropriação 
Mediante Pagamento em Títulos da Dívida Pública é diferente das outras formas de 
desapropriação, na qual o pagamento ocorre através de “prévia e justa indenização 
em dinheiro”; 

 Servidão administrativa é o direito real público que autoriza o Poder Público a usar da 
propriedade imóvel para permitir a execução de obras e serviços de interesse coletivo. As três 
características fundamentais do instituto servidão administrativa são: ônus real, incidente 
sobre um bem particular (imóvel alheio), com a finalidade de permitir uma utilização pública; 

  

Características da servidão administrativas:

:

A natureza jurídica é a de direito real;

Incide sobre bem imóvel;

Tem caráter de definitividade;

A indenizabilidade é prévia e condicionada (neste caso só se

houver prejuízo);

Inexistência de autoexecutoriedade: só se constitui através de 
acordo ou de decisão judicial.
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 Requisição é a modalidade de intervenção estatal através da qual o Estado utiliza bens 
móveis, imóveis e serviços particulares em contexto de perigo público iminente; 

  
 A ocupação temporária é a forma de intervenção pela qual o Poder Público usa 

transitoriamente imóveis privados, como meio de apoio à execução de obras e serviços 
público; 

  

Características da requisição:

:

É direito pessoal da Administração (a servidão é direito real);

Seu pressuposto é o perigo público iminente (na servidão 
inexiste essa exigência);

Incide sobre bens imóveis, móveis e serviços (a servidão só

incide sobre bens imóveis);

Caracteriza-se pela transitoriedade (a servidão tem caráter de
definitividade);

A indenização, se houver, é ulterior (na servidão, a
indenização, embora também condicionada, é prévia).

Características da ocupação temporária:

:
Cuida-se de direito de caráter não real (igual à requisição e

diferente da servidão, que é direito real);

Só incide sobre a propriedade imóvel (neste ponto é igual à
servidão, mas se distingue da requisição, que incide sobre
móveis,imóveis e serviços);

Tem caráter de transitoriedade (o mesmo que a requisição; a
servidão, ao contrário, tem natureza de permanência);

A situação constitutiva da ocupação é a necessidade de
realização de obras e serviços públicos normais (a mesma
situação que a servidão, mas diversa da requisição, que exige
situação de perigo público iminente);

A indenizabilidade varia de acordo com a modalidade de
ocupação: se for vinculada à desapropriação, haverá dever
indenizatório, e, se não for, inexistirá em regra esse dever, a
menos que haja prejuízos para o proprietário.
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 Limitações administrativas são determinações de caráter geral, através das quais o Poder 
Público impõe a proprietários indeterminados obrigações positivas, negativas ou permissivas, 
para o fim de condicionar as propriedades ao atendimento da função social; 

 

 Tombamento é a forma de intervenção na propriedade pela qual o Poder Público procura 
proteger o patrimônio cultural brasileiro. Quando o Estado intervém na propriedade privada 
para proteger o patrimônio cultural, pretende preservar a memória nacional; 

 A imissão provisória na posse se caracteriza como a situação jurídica em que o expropriante 
passa a ter a posse provisória do bem antes da finalização da ação expropriatória. Na prática, 
a imissão na posse provoca o total impedimento para que o proprietário volte a usufruir a 
propriedade, ou seja, sob visão de ordem prática, o que há realmente é a perda da 
propriedade. Por isso mesmo, têm sido excluídas algumas obrigações atribuídas ao 
proprietário; 

 Já decidiu o STJ: “o proprietário de imóvel expropriado para fins de utilidade pública tão 
somente é responsável pelos impostos, inclusive o IPTU, até o deferimento e efetivação da 
imissão da posse provisória”. Exatamente em virtude da natureza desse fato, passou a exigir-
se que a imissão provisória na posse seja registrada no competente cartório do Registro de 
Imóveis; 

 Desapropriação indireta é o fato administrativo pelo qual o Estado se apropria de bem 
particular, sem observância dos requisitos da declaração e da indenização prévia; 

  (art. 519 do Cód. Civil): “Se a coisa expropriada para fins de necessidade ou utilidade pública, 
ou por interesse social, não tiver o destino para que se desapropriou, ou não for utilizada em 
obras ou serviços públicos, caberá ao expropriado direito de preferência, pelo preço atual da 
coisa”. 

 

Características das limitações administrativas:

:
São atos legislativos ou administrativos de caráter geral
(todas as demais formas interventivas são atos singulares,
com indivíduos determinados);

Têm caráter de definitividade (igual ao das servidões, mas
diverso da natureza da requisição e da ocupação temporária);

O motivo das limitações administrativas é constituído pelos
interesses públicos abstratos (nas demais formas
interventivas, o motivo é sempre a execução de obras e
serviços públicos específicos);

A ausência de indenizabilidade (nas outras formas, pode
ocorrer indenização quando há prejuízo para o proprietário).
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1.4. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO 

 Não se confunde a responsabilidade civil com as responsabilidades administrativa e penal, 
sendo essas três esferas de responsabilização, em regra, independentes entre si, podendo as 
sanções correspondentes ser aplicadas separada ou cumulativamente conforme as 
circunstâncias de cada caso; 

 Maria Sylvia Zanella Di Pietro: é a responsabilidade extracontratual do Estado corresponde à 
obrigação de reparar danos causados a terceiros em decorrência de comportamentos 
comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos, lícitos ou ilícitos, imputáveis aos agentes 
públicos; 

  

Teoria da Culpa 

Responsabilidade com culpa Culpa Administrativa 

Atos de Império - praticados pela Administração com 
todas as prerrogativas e privilégios de autoridade e 
impostos unilateral e coercitivamente ao particular;  

Atos de Gestão - praticados pela Administração em 

situação de igualdade com os particulares; 

Leva em conta a falta do serviço para dela inferir a 

responsabilidade da Administração.; 

Admitia-se a responsabilidade civil quando decorrente de 

atos de gestão e a afastava-se nos prejuízos resultantes 

de atos de império; 

Falta do serviço/culpa da Administração; 

Deveria ser demonstrada culpa do agente; A vítima deve comprovar a falta de serviço; 

Problema: impossibilidade de dividir a personalidade do 

Estado, quer pela própria dificuldade, senão 

impossibilidade, de enquadrar-se como atos de gestão 

Falta de serviço pode apresentar-se sob três 

modalidades: inexistência do serviço, mau funcionamento 

do serviço ou retardamento do serviço. 

Teoria da 
Irresponsabilidade 

O Estado não tinha 
qualquer 

responsabilidade pelos 
atos dos agentes;

"The king can do no 
wrong";

Não prevalesceu por 
muito tempo em vários 

países.
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todos aqueles praticados pelo Estado na administração 

do patrimônio público e na prestação de seus serviços. 

 
 O Estado tem responsabilidade objetiva pelos danos que os seus agentes causem aos 

particulares. Já o agente público tem responsabilidade subjetiva; 
 Em relação aos atos legislativos e judiciais, a Fazenda Pública só responde mediante a 

comprovação de culpa manifesta na sua expedição, de maneira ilegítima e lesiva; 
  O ato legislativo típico, que é a lei, dificilmente poderá causar prejuízo indenizável ao 

particular, porque, como norma abstrata e geral, atua sobre toda a coletividade, em nome da 
Soberania do Estado, que, internamente, se expressa no domínio eminente sobre todas as 
pessoas e bens existentes no território nacional. Como a reparação civil do Poder Público visa 
a restabelecer o equilíbrio rompido com o dano causado individualmente a um ou alguns 
membros da comunidade, não há que se falar em indenização da coletividade; 

  

  
 

  

1.5. AGENTES PÚBLICOS 

 Agente Público: se refere a todo e qualquer sujeito que execute alguma função pública para 
a Administração Pública (Direta ou Indireta). Ele é o meio pelo qual o Estado manifesta sua 
vontade; 

 A professora define “agente público” como “como toda pessoa física que presta serviços ao 
Estado e às pessoas jurídicas da Administração Indireta” e os classifica da seguinte maneira: 

EXCLUDENTES da responsabilidade civil do Estado:

:

Culpa exclusiva da vítima

Força maior

Caso fortuito

NÃO estão sujeitas à responsabilização pelos danos causados, 
de acordo com art. 37, § 6º, da CF:

:
As empresas públicas e sociedades de economia mista 

exploradoras de atividade econômica
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 Não há na CRFB a definição de agente público nem a sua utilização é técnica e ordenadamente 

utilizada. Por sua vez, a Lei de Improbidade Administrativa, Lei nº 8.429, de 1992, define 
agente público com grande amplitude semântica: “Reputa-se agente público, para os efeitos 
desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por 
eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou 
vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior”; 

 Agente Político: A ideia de Agente Político, para a professora Maria Sylvia está ligada à de 
governo (aspecto subjetivo) e à de função política (aspecto objetivo). Para ela, existiria uma 
tendência de se considerar os membros da Magistratura e do Ministério Público entre os 
agentes políticos; 

 Agentes Políticos seriam aqueles que realizam atividades de governo como os Chefes dos 
Poderes Executivos, seus vices e assessores imediatos (Ministros e Secretários), bem como os 
Senadores, Deputados Federais, Deputados Estaduais, Deputados Distritais e Vereadores; 

  
 Servidores Estatutários: são os cuja relação jurídica com a Administração Pública está 

estabelecida em lei que disciplina o Estatuto Jurídico dos Servidores Públicos; 
 Empregados Públicos ou celetistas: são os contratados sob o regime das leis trabalhistas, a 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT; 
 Servidores Temporários: são os contratados para o exercício temporário de função pública, 

que devem se submeter a regime especial do ente da Federação; 
 Os particulares em colaboração com o Estado: são os agentes que não tem vínculo 

empregatício com o Poder Público, remunerado ou não: 

• Na delegação do Poder Público estão todos aqueles empregados de empresas 
concessionárias e permissionárias de serviços públicos, os que exercem serviços notarias 
e de registro ou ainda os leiloeiros, tradutores e intérpretes públicos. 

Agente 
Público

Agentes Políticos

Militares

Servidores Públicos

Servidores Estatutários

Empregados Públicos

Servidores Temporários

Particulares em colaboração com 
o Poder Público

delegação

requisição, nomeação 
ou designação

gestor de negócio

Servidores Públicos

servidores estatutários

empregados públicos

servidores temporários
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• Aqueles com função de requisição, nomeação ou designação são os que, sem vínculo 
empregatício, com ou sem remuneração, exercem atividades públicas de relevância, como 
os jurados do tribunal do júri, os mesários nas eleições, os convocados para prestação do 
serviço militar, etc; 

• Os gestores de negócio são aqueles que, espontaneamente, assumem determinada 
função pública em momento de emergência, calamidade, epidemia, incêndio, entre 
outros. 

 Regime Jurídico Único: Interpretações divergentes do Regime Jurídico Único, devido à 
ambiguidade da redação: 

 1º) que a União, os Estados o Distrito Federal e os Municípios deveriam instituir para sua 
Administração Direta, bem como para suas autarquias e fundações, o Regime Estatutário para 
todos os servidores; 

 2º) que a União, os Estados o Distrito Federal e os Municípios deveriam escolher entre o 
Regime Estatutário e o Regime Celetista aquele que exclusivamente ia ser adotado para toda 
sua Administração Direta, autarquias e fundações.  

 O desenrolar do conflito: 

   
 Até que se ultime a decisão no mérito pelo STD na ADI 2.135, continua produzindo efeitos a 

redação originária do “caput” do art. 39 da Constituição. Deve-se acompanhar os 
posicionamentos futuros da justiça; 

 De todo modo, em regra, nós temos as pessoas jurídicas com personalidade jurídica de direito 
público adotando o regime estatutário e as pessoas jurídicas com personalidade jurídica de 
direito privado adotando o regime celetista; 

 Segundo José dos Santos Carvalho Filho: “Concurso Público é o procedimento administrativo 
que tem por fim aferir as aptidões pessoais e selecionar os melhores candidatos ao 
provimento de cargos e funções públicas”;   

 Cumpridos os requisitos bases previstos em lei, qualquer brasileiro pode ser investido em 
cargo efetivo ou emprego público, desde que seja aprovado previamente em concurso 
público de provas ou de provas e títulos; 

 A validade máxima de um concurso, considerando o período inicial e a prorrogação será de 4 
anos (2 de validade inicial + 2 anos no máximo de prorrogação); 

05/10/1988

• Texto originário do "caput" do art. 39 da
CRFB prevê o Regime Jurídico Único

• Há entes que adotaram o estatutário e há
entes que adotaram o celetista,
exclusivamente

04/06/1998

• Emenda Constitucional nº 19 altera o "caput"
do art. 39 e afasta a obrigatoriedade de
Regime Jurídico Único

• Os entes puderam adotar,
concomitantemente, um ou outro regime
(União: Lei nº 9.962/2000)

02/08/2007

• O STF concedeu medida cautelar para
suspender a eficácia da nova redação do
"caput" do art. 39 dado pela EC nº 19/98

• Retorna o Regime Jurídico Único, com
efeitos ex nunc (preservam-se as
legislações em vigor)
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 O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, 
da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser 
preenchido;  

 O processo é válido tanto para brasileiros quanto para estrangeiros; 
  

 

 Com base no atual texto da CRFB, a Estabilidade é alcançada pelo servidor público estatutário 
que passou a titularizar um cargo efetivo por aprovação em concurso público e permaneceu 
em efetivo exercício no cargo por 3 anos. É condição para a aquisição da estabilidade, a 
obrigatória avaliação especial de desempenho realizada por comissão instituída para essa 
finalidade; 

 O servidor público estável só perderá o cargo nos seguintes casos: 
  

 

 

Cargo Efetivo

Titularizado por servidor 
investido após aprovação 
em concurso público de 
provas ou de provas e 

títulos

Destinação ampla, não só 
para Direção, Chefia ou 

Assessoramento

Função Gratificada

(Função de Confiança)

Exercidas exclusivamente 
por servidores ocupantes 

de cargo efetivo

Destina-se à Direção, 
Chefia ou Assessoramento

Cargo Comissionado

(Cargo de Confiança)

Livre nomeação e 
exoneração (ad nutum), 

respeitado o 
preenchimento mínimo por 

servidores de carreira 
previstos em lei

Pode ser titularizado tanto 
pelo "comissionado puro" 

quanto por servidor efeitvo

Destina-se à Direção, 
Chefia ou Assessoramento

Perda do Cargo pelo 
Servidor Estável

em virtude de sentença judicial transitada 
em julgado

mediante processo administrativo em que lhe 
seja assegurada ampla defesa

mediante procedimento de avaliação 
periódica de desempenho, na forma de lei 
complementar, assegurada ampla defesa

para que se atinja os limites de despesa com 
pessoal ativo e inativo fixado em Lei 
Complementar, desde que seguido o 

procedimento previsto no art. 169 da CRFB
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Subteto remuneratório

Municípios subsídio do Prefeito

Estados e Distrito 
Federal

subsídio do Governador 
para o Poder Executivo

subsídio dos Deputados 
para o Legislativo

subsídio dos 
Desembargadores do 
Tribunal de Justiça, 

para o Poder Judiciário, 
para os membros do 

Ministério Público, para 
os Procuradores e para 
os Defensores Públicos, 
limitado a 90,25% do 
subsídio do Ministro do 

STF

É vedada a acumulação de 
cargos, empregos ou funçõe 

públicas, exceto:

a de dois cargos de professor

a de um cargo de professor com outro técnico ou 
científico

a de dois cargos ou empregos privativos de 
profissionais de saúde, com profissões 

regulamentadas

a de juiz ou membro do Ministério Público com um de 
magistério
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 A CRFB garante ao servidor público o exercício do direito de greve nos termos e nos limites 

definidos em lei específica (inciso VII, do art. 37, da CRFB, com redação da Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998). 

 “A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do 
exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo 
funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo.” 

 

1.6. ATOS ADMINISTRATIVOS 

 Fatos da administração são aqueles acontecimentos praticados pela Administração Pública 
que não apresentam nenhuma repercussão no âmbito do Direito Administrativo. 

 Fato administrativo tem três interpretações: 
o Para o professor José dos Santos Carvalho Filho, é a materialização da atividade 

administrativa. 
o Para a professora Maria Sylvia, é aquele descrito em lei ou no ordenamento que, 

quando realizado, traz repercussão no campo do direito administrativo. 
o Para o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, é caracterizado como o silêncio ou 

inércia da Administração pública, do qual decorram efeitos jurídicos. 

o  

Previdência do Servidor 
Público Estatutário Efetivo 

de caráter contributivo e 
solidário

mediante contribuição:

do respectivo ente público

dos servidores ativos

dos servidores inativos

dos pensionistas

que preserve o equilíbrio 
financeiro e atuarial 

Ato político

Praticado por 
integrantes do 
governo

Regido pelo regime 
jurídico constitucional

Ato Administrativo

Praticado pelo agente 
público ou delegatário 

da Adm. Pública

Praticado no exercício 
da função 

administrativa em 
concreto
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 Ato da administração é o conjunto amplo de todos os atos praticados pela Administração 

Pública no exercício da atividade administrativa, incluindo não só aqueles que se revestem de 
prerrogativas públicas, ou seja, podem incluir, entre outros, os atos regidos 
predominantemente pelo Direito Privado; 

 Ato administrativo inclui apenas os atos praticados no exercício da função administrativa em 
concreto; 

  
 Silêncio administrativo (segundo José dos Santos Carvalho Filho), silêncio da Administração 

Pública (segundo Maria Sylvia), omissão da Administração (segundo Hely Lopes Meirelles) ou 
Não Ato (segundo Odete Medauar): quando a administração se mantém inerte quando há 
dever de praticar uma ação; 

Ato Legislativo

Ato Legiferante

Produção de Normas

Função Típica do Poder 
Legislativo

Ato Judicial

Ato Jurisdicional

Solução de Litígios

Função Típica do Poder 
Judiciário

Ato Político

Ato da Administração 
Pública decorrente 

diretamente da Constituição

Decisão Política

Exercício Típico dos 
Governantes

Ato DA 
Administração

atos de direito privado 

(Ex.: doação, permuta, compra e venda, locação)

atos materiais da Administração que não contêm manifestação de 
vontade, mas que envolva apenas execução

(Ex.: demolição, apreensão de mercadoria, realização de um 
serviços)

atos de conhecimento, opinião, juízo ou valor, que não expressam 
vontade e não podem produzir efeitos jurídicos imediatos

(Ex.: atestado, certidões, pareceres, votos)

atos políticos

contratos

atos normativos

(Ex.: decretos, portarias, resoluções, regimentos, de feitos gerais 
e abstratos)

atos administrativos propriamente ditos



 

APOSTAS PARA O TRF-1 

EQUIPE DE PROFESSORES ESTRATÉGIA CARREIRAS JURÍDICAS  

 

 

 
 

 30 
324 

 A existência dos atos administrativos está relacionada à presença de todos os elementos, 
ainda que haja deficiência em um ou mais deles; 

 A validade do ato administrativo, que só poderá ser avaliado se superada a análise quanto a 
sua existência, está intimamente ligada não só à presença de todos os requisitos necessários 
previstos em lei, mas com a conformidade desses requisitos com a lei. Daí decorre que, 
existindo, o ato jurídico pode ser válido ou inválido; 

 A eficácia está relacionada à presença dos fatores necessários para a sua produção de efeitos 
jurídicos; 

 Exequibilidade: a disponibilidade que a Administração tem para executar um ato em sua 
inteireza; 

  

  
 Na avocação o superior hierárquico assume atribuição que ordinariamente é estabelecida 

para a função exercida por um dos seus subordinados; 
 Na delegação, que só pode ocorrer quando não houver impedimento legal, o titular da 

competência pode delegar parte de sua competência a outro agente a ele subordinado ou 
não; 

Elementos dos Atos Administrativos

Competência 
(Quem?)

Finalidade (Pra 
quê?)

Forma (Por 
qual meio?)

Motivo (Qual a 
causa ou 

fundamento?)

Objeto (Com 
qual 

conteúdo?)

Características da 
Competência:

decorre da lei

é irrenunciável

é inderrogável 

(não pode ser transferida por acordo entre as partes)

é improrrogável

(órgão ou agente incompetente não se torna competente 
pelo exercício da atividade, exceto por lei)

pode ser definida em função da matéria, hierarquia, lugar, 
tempo ou para fracionamento

pode ser delegada (se não for exclusiva)

pode ser avocada (se não for exclusiva)
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 Princípio da Solenidade: em contraposição ao princípio de liberdade das formas que 

prevalece no Direito Privado, o professor José dos Santos Carvalho Filho alude ao princípio da 
solenidade das formas no Direito Público. Este remete a um cerimonial previsto em lei, ou 
seja, a um rito adicional à mera formalização do ato; 

 Segundo a Lei nº 4.717, de 1965, o vício de forma consiste na omissão ou na observância 
incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência o seriedade do ato. 

  

  

Não podem ser 
delegadas:

a edição de atos de caráter 
normativo

a decisão de recursos administrativos

as matérias de competência 
exclusiva do órgão ou autoridade

Motivo

elemento do ato administrativo

é o pressuposto de fato e de 
direito que fundamenta o ato 

administrativo

ausência de motivo invalida o 
ato

(o motivo é obrigatório)

Por quê?

Motivação

princípio pevisto no art. 2º, 
inciso VII, da Lei nº 9.784, de 
1999, e integrante da forma do 

ato administrativo

é a indicação do motivo, ou seja, 
é a demonstratração formal de 
que o pressuposto de fato e de 

direito ocorreu

em que pese alguma divergência 
doutrinária, a lei pode ou não 

exigir a motivação* 

indicação da existência de o 
porquê o ato foi praticado

O objeto deve 
ser:

lícito (conforme à lei)

possível (realizável no mundo dos fatos e do 
direito)

certo (definido quanto ao destinatário, aos 
efeitos, ao tempo e ao lugar)

moral (em consonância com os padrões comuns 
de comportamento, aceitos como corretos, justos, 

éticos)
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 Mérito Administrativo: não é um dos elementos do ato; é a capacidade de que por vezes a lei 
dota a Administração Pública de Decidir ou avaliar a conveniência e a oportunidade para a 
produção do ato administrativo. Relacionado aos elementos motivo e objeto, uma vez que a 
discricionariedade se limita a eles; 

 Doutrina Chenery: Não cabe ao Poder Judiciário afastar ato praticado pela Administração 
Pública com base em escolha política sob o argumento de que não se seguiu determinada 
metodologia técnica; 

 Os atributos do Ato Administrativo o diferenciam dos atos de Direito Privado; 

  
 Agrupamento dos Atos Administrativos em Espécie: 

 
 

 

Atributos do Ato 
Administrativo:

Presunção de Legitimidade e de Veracidade

Autoexecutoriedade

Tipicidade

Imperatividade

Espécies de Atos Administrativos

normativos

ordinatórios

negociais

enunciativos

punitivos

Atos Normativos: 
produzidos com 

comandos gerais e 
abstratos, como:

Decretos regulamentares (ou de execução): têm por  
finalidade explicitar a lei para prover sua fiel execução.

Decretos autônomos ou independentes: dispõem sobre a 
organização e o funcionamento da administração federal, assim 

como sobre a extinção de funções ou cargos.

Instruções Normativas: expedidas pela autoridade 
administrativa hierarquicamente abaixo do Chefe do Poder 

Executivo.

Regimentos: atos internos que disciplinam o funcionamentos 
dos órgãos da Adm. Pública.

Resolução: Expedidas por autoridades superiores da Adm. 
Pública.

Deliberação: Expedidos por órgãos colegiados.
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Atos Ordinatórios: 
disciplinam o 

funcionamento da Adm. 
Pública.

Instruções: dão orientações gerais.

Circulares: Também dão instruções, mas se limitam a um 
grupo de servidores ou de órgãos

Ordens de Serviço: possuem determinações relativas à 
execução de determinada tarefa ou atividade.

Avisos: reservados ao Ministro de Estado, para comunicar 
um fato ou dar conhecimento de temas relacionados à 

atividade pública.

Portarias: ato pelo qual a chefia designa servidores para 
determinadas atividades ou funções, bem como determina 

regras gerais ou especiais.

Ofícios: ato de comunicação oficial entre órgãos

Despachos: ato que externa decisão acerca de 
procedimento administrativo

Despachos Normativos: despacho ao qual a autoridade 
competente determina sua aplicação para casos análogos.

Provimentos: atos utilizados especialmente por Órgãos de 
Justiça para regularização ou uniformização do serviço. 

Atos Negociais: em que 
a declaração de vontade 
da Adm. coincide com a 

do particular.

Admissão: ato vinculado ao cumprimento dos requisitos 
legais para fruição de interesse predominante do particular.

Licença: ato vinculado em que a Adm, presentes os 
requisitos legais, consente a realização de uma atividade.

Autorização: ato discricionário que expressa uma 
concordância precária da Adm. com relação à realização de 
uma atividadede interesse predominantemente particular.

Permissão: ato discricionário que expressa uma 
concordância precária da Adm. com relação à realização de 

uma atividadede interesse predominantemente público.

Registro: Ato vinculado que assenta em órgão público o 
reconhecimento administrativo do cumprimento das condições 

para fruição de uma situação jurídica da vida privada do 
particular.

Visto: Ato pelo qual a Adm. controla seus atos ou do 
administrado, conferindo  a eles legitimidade para que 

produzeam seus efeitos.

Homologação: ato vinculado pelo qual a autoridade 
superior avalia a legalidade, bem como a conveniência de ato 

anterior praticado para dar-lhe eficácia. 
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 37.
 Vícios quanto à competência do ato administrativo: será viciado o ato praticado por 
autoridade incompetente ou incapaz. 

Atos Enunciativos: 
externam ou 

declaram situação 
existente em 

registros, procesos 
ou arquivos públicos, 

sem qualquer 
manifestação de 

vontade original da 
Adm.

Certidão: reproduz registro de órgãos públicos acerca de 
informação de interesse do particular.

Atestado: a Adm. comprova um fato ou informação transitória 
de seu conhecimento.

Autos de Infração: a Adm. descreve situação que 
caracterizou transgressão administrativa.

Autos de Infração: ato pelo qual a Administração descreve 
situação que caracterizou transgressão administrativa.

Apostila: a Administração declara um direito criado por norma 
legal.

Parecer: externa uma opinião de órgão técnico acerca de 
determinado tema ou em atenção a quesitos apresentados.

Parecer

Facultativo
a autoridade competente para o ato não 

está vinculada ao parecer que é 
meramente opcional

Obrigatório

exige-se a existência do parecer para a 
prática do ato administrativo

(a autoridade pode dele divergir - é mera 
opinião)

Vinculante

ou a autoridade o adota e pratica o ato ou 
não o pratica

(a autoridade não pode dele divergir - deixa 
de ser mera opinião)

Atos Punitivos: atos 
cujo objetivo é a 

aplicação de sanção 
por infrações 

administrativas, 
sendo extroversos 

quanto aplicados aos 
administrados e 

introversos quando 
aplicados aos agentes 

públicos.

Multa: ato por meio do qual a Adm impõe uma sanção pecuniária 
ao administrado.

Interdição: ato pelo qual a Administração suspende o exercício 
de determinada atividade por parte do administrado.

Destruição de coisas: ato pelo qual a Administração, 
consubstanciada em caráter urgente, elimina um produto ou um 

bem do administrado impróprio para consumo ou uso.

Cassação anulatória: ato pelo qual a Administração desfaz um 
ato negocial, como meio punitivo, pelo descumprimento 

superveniente das condições originais necessárias.

Demolição administrativa: ato pelo qual a Administração, de 
forma urgente e para remover perigo público iminente, demole 

edificação ou parte dela. 
Confisco: ato pelo qual o particular perde seu bem ou direito a 
favor da Administração Pública nos casos estritamente previstos 

em lei. 
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 O professor José dos Santos Carvalho Filho aduz a possibilidade de convalidação do ato 
quando viciado o elemento objeto, sendo este plúrimo; 

 Hely Lopes Meirelles diferencia convalidação de conversão ou sanatória; 
 Convalidação é o instituto pelo qual a Administração pode sanar defeitos de um ato 

administrativo do qual não acarreta lesão ao interesse público ou prejuízo ao particular. 
Nessa linha, é o art. 55 da Lei Federal nº 9.784, de 1999; 

Vícios quanto à 
Competência

Incompetência

excesso de poder

usurpador de função

agente de fato

incapacidade

impedimento

suspeição

Extinção do ato 
administrativo

Ato 
Eficaz

cumprimento 
dos efeitos

esgotamento do 
conteúdo jurídico

execução material

termo final ou 
condição resolutiva

desaparecimento de 
elemento infungível 

da relação

sujeito

objeto

retirada

revogação

invalidação 
(anulação)

cassação

caducidade

contraposição 
(derrubada)

renúncia

Ato 
Ineficaz

mera retirada

recusa
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 Conversão ou sanatória ocorre quando determinado ato administrativo é inválido para 
determinado propósito, mas aproveitável quanto aos elementos válidos para outro 
propósito; 

 Na confirmação, a Administração mantém o ato tal como ele foi praticado, desde que não 
cause prejuízo a terceiros e à própria Administração; 

 Para o professor José dos Santos Carvalho Filho: 

  
  

  
 A Administração poderá convalidar o ato administrativo no lugar de anulá-lo quando não 

acarretar lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros; 
 Há a fixação do prazo de 5 anos para que seja realizada a anulação do ato administrativo do 

qual tenham decorrido efeitos favoráveis ao destinatário. 

1.7. LICITAÇÕES  

 A licitação pública deve assegurar igualdade de condições a todos aqueles que se 
apresentarem para participar do procedimento e, de forma transparente e mediante critérios 
objetivos, selecionar aquele que melhor atenda ao interesse público; 

 Compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação; 
 Para Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista (Administração Pública Indireta, 

limitada às pessoas jurídicas com personalidade de direito privado), as normas gerais de 
licitações e contratos a serem disciplinas pela União devem respeitar o art. 173, §1º, III, da 

Convalidação

Ratificação: quando a 
autoridade saneia 

vício anterior de uma 
ato.

Reforma: quando um 
novo ato suprime a 
parte inválida do ato 
anterior, mantendo a 

válida.

Conversão: quando 
um ato substitui a 
parte inválida de 

outro, formando um 
novo ato.

Revogação

Só pode ser praticado pela 
Administração Pública

análise de conveniência e 

oportunidade 

(mérito administrativo)

ex nunc

Anulação (invalidação)

Pode ser praticado pela 
Administração Pública ou pelo Poder 

Judiciários

análise de ilegalidade ou 
contrariedade à ordem jurídica

ex tunc
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CRFB. O procedimento licitatório próprio das Empresas Estatais que foi fixado pela Lei nº 
13.303, de 2016 (Lei das Estatais); 

 A Lei nº 8.666, de 1993 (Lei Geral de Licitações e Contratos), regulamentou o inciso XXI do art. 
37 da CRFB, instituindo normas gerais para licitações e contratos administrativos relativos a 
compras, alienações, locações, obras e serviços, incluindo os de publicidade, para a 
Administração Pública Direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; os 
Fundos Especiais; as Autarquias; as Fundações Públicas; as Empresas Públicas; as Sociedades 
de Economia Mista; e as entidades controladas direta ou indiretamente pelos entes Políticos; 

  
 Outro princípio da Licitação é o do formalismo moderado: 

o Acórdão 357/2015 – Plenário, de relatoria do Ministro Bruno Dantas: “No curso de 
procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve pautar-se pelo princípio do 
formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas simples e suficientes para 
propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos 
administrados, promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o formalismo 
extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais à proteção das prerrogativas dos 
administrados.” 

 Vantajosidade: seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública – Não 
necessariamente a mais barata, já que preço não é o único critério; 

 A licitação deve ser pública e os atos do seu procedimento devem ser acessíveis ao público, 
exceto quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura; 

 Deve ser dada publicidade, mensalmente, em órgão de divulgação oficial ou em quadro de 
avisos de amplo acesso público, à relação de todas as compras feitas pela Administração 
Direta ou Indireta, de maneira a clarificar a identificação do bem comprado, seu preço 
unitário, a quantidade adquirida, o nome do vendedor e o valor total da operação, podendo 
ser aglutinadas por itens as compras feitas com dispensa e inexigibilidade de licitação, exceto 

Licitação

Legalidade

Impessoalidade

Moralidade

Igualdade

Publicidade
Probidade 

Administrativa

Vinculação ao 
Instrumento 
Convocatório

Julgamento 
Objetivo

Outros 
correlatos
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quanto à dispensa de licitação em função de haver possibilidade de comprometimento da 
segurança nacional, nos casos estabelecidos em decreto do Presidente da República, ouvido 
o Conselho de Defesa Nacional; 

  

Regimes de Execução indireta de Obras e Serviços: 

empreitada integral 

quando se contrata um empreendimento em sua integralidade, compreendendo todas as etapas 
das obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada até a sua 
entrega ao contratante em condições de entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos 
e legais para sua utilização em condições de segurança estrutural e operacional e com as 
características adequadas às finalidades para que foi contratada 

empreitada por preço 
global 

quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total 

empreitada por preço 
unitário 

quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas 

tarefa 
quando se ajusta mão-de-obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem 
fornecimento de materiais 

 Os contratos para a prestação de serviços técnicos profissionais especializados devem, exceto 
em casos de inexigibilidade de licitação, preferencialmente, ser celebrados mediante a 
realização de concurso, com estipulação prévia de prêmio ou remuneração; 

 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço constante do quadro geral em razão 
de incompatibilidade com o preço vigente no mercado; 

 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que 
deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a 
legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em 
igualdade de condições; 

 Sistema de Registro de Preços – SRP: é conjunto de procedimentos para registro formal de 
preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras; 

Formas de 
Execução de 

Obras e Serviços:

execução direta

execução indireta

em regime de empreitada 
integral

em regime de empreitada por 
preço global

em regime de empreitada por 
preço unitário

em regime de tarefa
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 No âmbito da União, a licitação para registro de preços é realizada na modalidade de 

concorrência, do tipo menor preço (excepcionalmente poderá ser aceito o julgamento por 
técnica e preço), nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, ou na modalidade de pregão, nos 
termos da Lei nº 10.520, de 2002, e deve ser precedida de ampla pesquisa de mercado; 

 No âmbito da União, a ARP tem validade máxima de 12 meses, incluídas eventuais 
prorrogações; 

 Efeito “carona”: a possibilidade de um órgão ou entidade não participante utilizar, por 
adesão, a Ata de Registro de Preços - ARP decorrente de procedimento realizado por outro 
órgão, denominado como órgão gerenciador; 

 É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão à ata de 
registro de preços da Administração Pública Federal; 

 É vedada aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal a adesão a ata de registro 
de preços gerenciada por órgão ou entidade municipal, distrital ou estadual; 

 É vedada aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal a adesão a ata de registro 
de preços gerenciada por órgão ou entidade municipal, distrital ou estadual. 

 

 A alienação de bens imóveis da Administração Pública é subordinada à: 

Sistema de Registro 
de Preço - SRP pode 
ser adotado quando:

pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de 
contratações frequentes

for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas 
parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade 

de medida ou em regime de tarefa

for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços 
para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a 

programas de governo

pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o 
quantitativo a ser demandado pela Administração

Alienação de Bens 
Públicos

Formas Contratuais

venda

doação

concessão de direito 
real de uso

permuta

Formas Não 
Contratuais

dação em pagamento

investidura

incorporação
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 A alienação de bens móveis da Administração Pública é subordinada à: 

 

 
 É vedada a criação de outras modalidades de licitação ou a combinação das nela constantes. 

Contudo, que nada impede que lei posterior crie nova modalidade de licitação, assim como 
fez a Lei nº 10.520, de 2002, ao criar o pregão; 

Definição das Modalidades de Licitação: 

Concorrência 
modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de 

habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de 
qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto 

Tomada de preços 

modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que 
atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o 3º dia 

anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária 
qualificação 

Convite 

modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 
cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 pela 

unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do 
instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na 

existência de interesse público devidamente justificado

avaliação prévia

autorização legislativa para órgãos da administração direta e 
entidades autárquicas e fundacionais

licitação na modalidade de concorrência para todos, inclusive 
quando de entidades paraestatais

existência de interesse público devidamente justificado

avaliação prévia

licitação

Modalidades de Licitação

Concorrência

Tomada de Preços

Convite

Concurso

Leilão
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correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com 
antecedência de até 24 horas da apresentação das propostas 

Concurso 

modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho 
técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou 

remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado 
na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 dias 

Leilão 

modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens 
móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente 

apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis autorizados 
por lei, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação 

Pregão  

(previsto na Lei nº 10.520, de 
2002) 

modalidade de licitação utilizada para aquisição de bens e serviços comuns, 
sendo assim considerados aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade 
possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações 

usuais no mercado 

  
 Limites de valores estimados para a contratação para Obras e Serviços de Engenharia: 

 

 

  Para Compras e Demais Serviços (exceto os de Engenharia): 

 

 Os valores indicados para as modalidades convite, tomada de preços e concorrência será 
calculado em dobro para os casos de Consórcios Públicos de até 3 entes da Federação e em 
triplo, quando formado por mais de 3 entes; 

Convite

•Lei nº 8.666, de 1993: 
até R$ 150 mil

•Após atualização do 
Decreto nº 9.412, de 
2018: até R$ 330 mil

Tomada de Preços

•Lei nº 8.666, de 1993: 
até R$ 1.5 milhão

•Após atualização do 
Decreto nº 9.412, de 

2018: até R$ 3.3 milhões

Concorrência

•Lei nº 8.666, de 1993: 
acima de R$ 1.5 milhão

•Após atualização do 
Decreto nº 9.412, de 

2018: acima de R$ 3.3 
milhões

Convite

•Lei nº 8.666, de 1993: 
até R$ 80 mil

•Após atualização do 
Decreto nº 9.412, de 
2018: até R$ 176 mil

Tomada de Preços

•Lei nº 8.666, de 1993: 
até R$ 650 mil

•Após atualização do 
Decreto nº 9.412, de 

2018: até R$ 1.43 milhão

Concorrência

•Lei nº 8.666, de 1993: 
acima de R$ 650 mil

•Após atualização do 
Decreto nº 9.412, de 

2018: acima de R$ 1.43 
milhão
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 Comissão: O órgão ou entidade da Administração Pública deve constituir Comissão 
permanente ou especial de licitação formada, no mínimo, de 3 membros, entre os quais pelos 
menos 2 deles devem ser servidores qualificados como pertencentes aos quadros 
permanentes; 

 Os membros da Comissão de licitação respondem solidariamente por todos os atos 
praticados pela Comissão, salvo se posição individual divergente estiver devidamente 
fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que tiver sido tomada a decisão; 

 

Instrução do 
Processo de 
Contratação 

Direta 

(Processo de 
justificação):

caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e 
iminente risco à segurança pública que justifique a dispensa, 

quando for o caso

razão da escolha do fornecedor ou do executante

justificativa do preço

documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os 
bens serão alocados

Responsabilidades 
da Comissão

a habilitação preliminar

inscrição em registro cadastral, alteração ou cancelamento

as propostas

Inexibilidade de Licitação

para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser
fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo,
vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade
ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio
do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo
Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades
equivalentes

para a contratação de serviços técnicos profissionais especializados, de
natureza singular, com profissionais ou empresas de notória
especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e
divulgação

para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente
ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica
especializada ou pela opinião pública
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 Audiência Pública: A Lei Geral de Licitações e Contratos fixa a obrigatoriedade de iniciar o 
processo licitatório com uma audiência pública sempre que o valor estimado para uma 
licitação ou para um conjunto de licitações simultâneas ou sucessivas for superior a 100 vezes 
o limite previsto para a modalidade de licitação concorrência quanto a obras e serviços de 
engenharia, ou seja, R$ 330 milhões (100 vezes R$ 3,3 milhões – novo valor atualizado pelo 
Decreto nº 9.412, de 2018); 

 Licitações Simultâneas: são aquelas com objetos similares e com realização prevista para 
intervalos não superiores a 30 dias; 

 Licitações Sucessivas: são aquelas que, com objetos similares, o edital subsequente tenha 
uma data anterior a 120 dias após o término do contrato resultante da licitação antecedente;    

 No julgamento das propostas, deve a Comissão de licitação ou o responsável pelo convite 
proceder objetivamente em conformidade com: os tipos de licitação; os critérios previamente 
estabelecidos no ato convocatório; e os fatores exclusivamente referidos no ato 
convocatório, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de 
controle; 

 Portanto, não pode ser levada em consideração qualquer oferta de vantagem não prevista no 
edital ou no convite, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido (subvenção), 
nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes; 

 

Tipos de 
Licitação

menor 
preço

melhor 
técnica

técnica e 
preço

maior 
lance ou 
oferta
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 Permanecendo o empate, deve ser realizado sorteio; 
 A Lei Geral de Licitações e Contratos fixou que devem ser desclassificadas as propostas: a) 

que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação; b) com valor global superior 
ao limite estabelecido; c) com preços manifestamente inexequíveis; 

 A homologação da licitação é o ato da autoridade competente que aprova e confirma a 
regularidade do procedimento licitatório. Após analisar e avaliar o trabalho desenvolvido pela 
Comissão, a autoridade competente, ao considerar a legalidade do procedimento adotado, o 
homologa; 

 No caso de haver qualquer incorreção, a autoridade deverá determinar que seja 
providenciado o saneamento ou, a depender da gravidade e em sendo insanável, invalidar o 
procedimento. Poderá também revogar o procedimento, conforme requisitos que veremos 
no próximo tópico; 

 Adjudicação é o ato pelo qual a autoridade competente atribui ao vencedor do procedimento 
licitatório o objeto do contrato a ser celebrado; 

 A Lei Geral de Licitações e Contratos fixou que a autoridade competente para a aprovação do 
procedimento licitatório somente pode revogar a licitação por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta; 

 Havendo anulação do procedimento licitatório, não cabe obrigação de indenizar para a 
Administração Pública, exceto se o contrato já tiver sido assinado e o contratado já tiver 
executado parte do objeto, devendo neste caso ser promovida a responsabilidade de quem 
deu causa. Isso porque a nulidade do procedimento licitatório induz a nulidade do contrato. 
 
 

Critérios de Desempate

1º critério: produzidos no País

2º critério: produzidos ou prestados por empresas brasileiras

3º critério: produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e 
no desenvolvimento de tecnologia no País

4º critério: produzidos ou prestados por empresas que comprovem 
cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência 

ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 
acessibilidade previstas na legislação
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1.8. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

 A Lei nº 8.666, de 1993, veda a subcontratação, total ou parcial, do seu objeto e a associação 
do contratado com outrem. O artigo 72 da mesma lei permite a subcontratação parcial nos 
limites admitidos pela Administração. Conjugando essa norma com a do artigo 78, VI, 
entende-se que a medida só é possível se admitida no edital e no contrato; 

 Equilíbrio Econômico-Financeiro: visa a garantir a manutenção da equação inicialmente 
contratada, observando a proporcionalidade entre os encargos essenciais à execução do 
serviço contratado e a remuneração pactuada, de modo que não haja o enriquecimento ilícito 
uma sobre a outra, em especial do particular, com o aumento desproporcional da sua 
margem de lucros, sem justificativa razoável; 

  

 

Prazo dos contratos

(REGRA)

A duração dos contratos regidos 
pela Lei 8.666/93 ficará adstrita à 
vigência dos respectivos créditos 

orçamentários

Prazo dos contratos

(EXCEÇÃO)

Projetos cujos produtos estejam 
contemplados nas metas estabelecidas no 

Plano Plurianual, os quais poderão ser 
prorrogados se houver interesse da 

Administração e desde que isso tenha sido 
previsto no ato convocatório

Superveniência de fato excepcional ou 
imprevisível, estranho à vontade das 

partes, que altere fundamentalmente as 
condições de execução do contrato.

Aluguel de equipamentos e à utilização de 
programas de informática, podendo a 

duração estender-se pelo prazo de até 48 
(quarenta e oito) meses após o início da 

vigência do contrato.
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 Apostila: é a anotação ou registro administrativo de modificações contratuais que não 

alteram a essência da avença ou que não modificam as bases contratuais. Os casos sujeitos a 
apostila são os enumerados no § 8º do art. 65, da Lei 8666/93;  

Caso de 
rescisão 

unilateral

Não cumprimento de cláusulas contratuais

Cumprimento irregular de cláusulas contratuais

Lentidão do seu cumprimento

Atraso injustificado

Paralisação

Subcontratação total ou parcial não admitidas no edital e no 
contrato.

Desatendimento das determinações regulares

Cometimento reiterado de faltas na sua execução

Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil

Dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado

Alteração social ou a modificação da finalidade ou da
estrutura da empresa, que prejudique a execução do
contrato

Razões de interesse público

Supressão além do limite permitido no § 1o do art. 65 desta 
Lei

Suspensão de sua execução, por ordem escrita da
Administração, por prazo superior a 120 dias

Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos
devidos pela Administração

Não liberação, por parte da Administração, de área, local ou 
objeto para execução de obra

Caso fortuito ou força maior

T
ip

o
s
 d

e
 s

a
n

ç
õ

e
s

Advertência

Multa, de acordo como previsto no contrato

Suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração.

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com 
a Administração Pública.
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 Aditamento de contrato: Termo de aditamento é documento que formaliza alterações 
contratuais. Também é chamado de termo aditivo. Contratos administrativos podem ser 
modificados nos casos permitidos em lei. Essas modificações são formalizadas por meio de 
termo de aditamento. Termo de aditamento pode ser usado para efetuar acréscimos ou 
supressões no objeto, prorrogações, repactuações, além de outras modificações admitidas 
em lei que possam ser caracterizadas como alterações do contrato; 

 Contrato verbal: Contrato verbal pode ser aceito somente em relação a despesas efetivadas 
em regime de adiantamento ou suprimento de fundos, ou seja, nos casos de pequenas 
compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco 
por cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea a desta lei, feitas em regime de 
adiantamento; 

 Informativo 862 STF - Direito Administrativo: O inadimplemento dos encargos trabalhistas 
dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante 
a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos 
do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. Decidiu os Ministros do STF que, regra geral, não ocorre 
a transferência de responsabilidade solidária ou subsidiária de forma automática. Para isso 
ocorrer, deve o ex-empregado reclamante comprovar em juízo, com elementos concretos de 
prova, que houve efetiva falha do Poder Público na fiscalização do contrato; 

 A administração pública responde solidariamente com o contratado pelas obrigações 
previdenciárias surgidas ao longo da execução do contrato; 

 § 2º, art. 73, da Lei 8666/93, “o recebimento provisório ou definitivo não exclui a 
responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional 
pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo 
contrato”. 

1.9. PODERES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 Os poderes administrativos são os instrumentos de que dispõem os agentes públicos para o 
exercício de suas atividades legalmente estabelecidas, tudo no interesse da coletividade. 

o São prerrogativas funcionais, não pessoais. 
o O agente público tem o dever e o poder de agir, sendo suas prerrogativas 

irrenunciáveis. 

  

Poder 
Administrativo

Poder 
Discricionário/Vinculado 

Poder Hierárquico

Poder Disciplinar

Poder Normativo e 
Regulamentar

Poder de Polícia
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 Para a professora Maria Sylvia, os chamados poderes discricionário e vinculado não existem 
como poderes autônomos. Para ela, eles seriam, quando muito, atributos de outros poderes 
ou competência da Administração; 

 No caso de omissão por parte da Administração, cabe ao Poder Judiciário impor a prática do 
ato omitido ou suprir seus efeitos; 

 Excesso de Poder: ocorre quando o agente público age desbordando os limites de sua 
competência, invadindo, portanto, área para a qual ele não possui a prerrogativa. Pode 
decorrer de ato flagrante, porque a autoridade frontalmente realiza ato para o qual não 
possui competência, ou pode ocorrer de forma escamoteada, quando a autoridade tentar dar 
aparência de que possui competência para sua realização, quando, na verdade, não possui;  

 Desvio de Poder ou de Finalidade: surge quando a autoridade administrativa realiza ou deixa 
de realizar um ato para o qual é competente, mas desvirtuando os fins a que a norma almeja 
ou mesmo se utilizando de motivos outros que não aqueles que mereceriam o ato omisso ou 
comisso; 

 Poder Vinculado: decorre da descrição exauriente no próprio texto legal quanto às condições 
e os consequentes efeitos a serem praticados pelos agentes públicos. 

o Estando todos os elementos descritos em lei, em sentido amplo, não sobra qualquer 
discricionariedade ao agente da administração que, por esse motivo, passa a estar 
vinculado integralmente ao regramento e especificações apresentados pelo direito 
positivo; 

o A prática de um ato vinculado pelo agente sem que os requisitos legais estejam 
presentes é nulo. De modo semelhante, estando presentes os requisitos legais, não 
pode a autoridade deixar de praticá-lo ou fazê-lo de forma diversa da que determina 
o dispositivo constante em lei; 

o No ato vinculado, os 5 requisitos para formação de um ato administrativo 
(Competência, Finalidade, Forma, Motivo e Objeto) devem estar descritos em lei. 

o A concessão de licença é um exemplo típico de ato vinculado; 
 Poder Discricionário: decorre da autorização legal para que o agente público tenha certa 

margem de atuação quanto à prática de um ato administrativo; 
o Dos cinco requisitos do ato administrativo (Competência, Forma, Finalidade, Motivo e 

Objeto), somente a competência, a forma e a finalidade são fixadas no ordenamento, 
cabendo ao agente competente certo grau de atuação nos requisitos motivo e objeto 
que se caracterizam por formar o campo de atuação discricionária; 

o Discricionariedade não se confunde com arbitrariedade. Ao agente público só é dada 
liberdade de escolha para, dentre as possibilidades que o caso apresenta, realizar 
aquela que melhor atenda ao interesse público e não para agir de forma contrária ou 
divergente quanto à finalidade da lei, maculando o direito de particulares; 

o Princípio de Juridicidade: essa necessidade de observância por parte do agente público 
ao cumprimento da lei e do direito (conjunto amplo de normas que disciplina o direito 
administrativo, seja do altiplano constitucional às normas infraregulamentares), que 
acarreta uma ampliação do princípio da legalidade com consequente mitigação das 
margens de discricionariedade. 
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 Poder Hierárquico: um dos pilares da organização administrativa, já que pelo exercício deste 
poder administrativo é que a Administração Pública realiza a distribuição e o escalonamento 
de seus órgãos, funções e agentes.  Dessa estruturação decorre a forma piramidal da 
Administração Pública e as relações de subordinação decorrentes das distribuições dos 
agentes em suas funções hierarquizadas, tudo com o objetivo de ordenar internamente o 
exercício da função administrativa.  

o Não há hierarquia no Poder Legislativo (entre parlamentares) e no Poder Judiciário 
(entre magistrados); 

o As entidades da Administração Pública Indireta não são subordinadas aos entes da 
Administração Pública Direta, mas sim estão a eles vinculados em função do controle 
finalístico ou pela supervisão ministerial; 

o Decorre do poder hierárquico o dever de obediência do subordinado às ordens não 
manifestamente ilegais de seu superior hierárquico: o agente público tem o dever de 
cumprir fielmente aquilo que a ele for atribuído por seus superiores, excluindo-se, 
contudo, eventuais determinações que afrontem manifestamente a lei; 

o  Súmula 473: “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de 
vícios que os tornam ilegais, porque dêles 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.” 
 

 Poder disciplinar: aquele que permite a aplicação de sanção na seara administrativa ao agente 
público quando este pratica alguma infração funcional, bem como a todos aqueles que 
estejam vinculados à Administração Pública por relações de qualquer natureza subordinadas 
ao regramento público.  Mantém hígida a organização concretizada pelo poder hierárquico. 

o não se aplica apenas aos agentes públicos (agentes políticos, servidores públicos 
estatutários, empregados públicos, servidores temporários, militares e particulares em 
colaboração com o Poder Público), mas também a todos aqueles que estejam 
vinculados à Administração Pública por relações de qualquer natureza subordinadas 
ao regramento público.   

 Verdade Sabida: a presunção absoluta por parte da autoridade competente de que a falta 
disciplinar ocorreu, seja porque ela foi realizada em sua presença ou contra a própria 
autoridade, autorizando a aplicação de sanção sem observância de qualquer formalidade; 

 Poder Normativo ou Regulamentar: aquele que permite a Administração Pública produzir 
atos que explicam, complementam e facilitam a execução das leis. Por meio do poder 
normativo a Administração Pública supre as eventuais lacunas da lei que não permitiriam ou 
tornariam dificultosa a sua execução com apenas o teor estrito constante no plano legal. 

o Há doutrinadores que não diferenciam poder normativo de poder regulamentar, como 
o professor José dos Santos Carvalho Filho. Já há outros que fazem essa diferenciação, 
tais como a professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro e Hely Lopes Meirelles. 

o O Chefe do Poder Executivo, por meio de Decreto Regulamentador, pormenoriza os 
dispositivos legais, descendo a minúcias próprias do exercício do dia a dia da atividade 
administrativa para a execução do tema previsto em abstrato pela Casa Legislativa 



 

APOSTAS PARA O TRF-1 

EQUIPE DE PROFESSORES ESTRATÉGIA CARREIRAS JURÍDICAS  

 

 

 
 

 50 
324 

o O decreto regulamentador disciplina a lei para sua fiel execução, não podendo ser 
contra legem ou ultra legem. 

 Decreto autônomo: é o ato normativo de competência do Chefe do Poder Executivo que 
permite inovar no ordenamento jurídico, mesmo sem lei anterior que discipline seu objeto. 

  
 Poder de Polícia: por meio deste a Administração Pública privilegia o interesse coletivo em 

detrimento do privado, restringindo direitos e liberdades individuais, quando necessário. 

 
 Atributos do Poder de Polícia: 

 

Presente na Constituição de 1967

A Constituição de 1988 não manteve esse 
dispositivo

O texto foi alterado pela Emenda Constitucional nº32, de 
2001, que passou a prever que o Presidente da República 

teria competência privativa para dispor, por meio de 
decreto, sobre a organização e o funcionamento da 

Administração Pública Federal, desde que não impliqe em 
aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos 

públicos.

o poder de polícia administrativo é 
o que decorre do art. 78 do CTN e 
provê o administrador público da 

prerrogativa de limitar ou disciplinar a 
ação, o direito ou a utilização de bens 

de caráter individual em prol do 
interesse coletivo;

b) as polícias judiciárias são a 
Polícia Federal, no âmbito da 

União, e as Polícias Civis, para 
os demais entes, com a 

atribuição, entre outras, de fazer 
cumprir as determinações do 

Poder Judiciário;

c) a polícia ostensiva é 
representada, em especial, pelas 
Polícias Militares dos Estados, que 
são responsáveis pela segurança 
pública, preservação da ordem 
pública e da incolumidade das 

pessoas e do patrimônio.

Atributos do Poder 
de Polícia:

discricionariedade

autoexecutoriedade

coercibilidade

indelegabilidade
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 Discricionariedade: São as margens de atuação que a lei permite ao administrador público 
para o exercício de determinado ato. Concessão de autorização é um exemplo de poder de 
polícia discricionário, enquanto a concessão de licença é um ato vinculado; 

 Autoexecutoriedade: A prerrogativa de a Administração Pública executar diretamente suas 
próprias decisões sem necessidade de se socorrer do Poder Judiciário. Alguns autores 
desdobram em exigibilidade e executoriedade; 

 Coercibilidade: Prerrogativa de os agentes estatais imporem de forma obrigatória ou forçada 
o cumprimento de medidas aplicadas em razão do poder de polícia; 

 Indelegabilidade: O poder de Polícia não pode ser  transferidos a pessoas jurídicas de direito 
privado; 

 O poder de polícia é uma atividade negativa. 
  

  
 Ordem de Polícia: Funda-se na previsão legal quanto à disciplina a ser observada pelo 

administrado; 
 Consentimento de Polícia: Se na Ordem de Polícia, no plano legal, estiver prevista a reserva 

de consentimento, então a Administração poderá anuir, por meio de expedição de alvará, e 
desde que presentes os requisitos legais, que o particular exercite a atividade ou o uso do 
bem, conforme por ele pleiteado; 

 Fiscalização de Polícia: é a atividade Estatal desenvolvida continuamente para verificação do 
cumprimento e da manutenção das condições e requisitos para o exercício da atividade ou 
utilização do bem, aplicando-se tanto à licença quanto às autoridades; 

 Sanção de Polícia: em caso de escapar à fiscalização preventiva eventual infração, decorre o 
ato repressivo por meio da pretensão sancionatória do Estado; 

 Prescrição da Pretensão Punitiva do Poder de Polícia: eventuais apurações de infração à 
legislação em vigor por meio do Poder de Polícia têm por limite temporal o prazo prescricional 

Ciclo de Polícia

Ordem de Polícia

Negativa Absoluta

Negativa Relativa com reserva de 
consentimento

Consentimento de Polícia

Vinculado (Licença)

Discricionário (Autorização) 

Fiscalização de Polícia

Preventivo

Repressivo

Sanção de Polícia

Pena de Polícia

Constrangimento de Polícia
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de 5 anos, sendo o termo inicial da contagem a prática do ato ou a cessação da infração, 
quando permanente ou continuado; 

 No caso específico de multas oriundas de crédito não tributário, o termo inicial da contagem 
dos 5 anos de prescrição se dá com o término do regular processo administrativo. Ou seja, 
após o encerramento da esfera administrativa, há o prazo de 5 anos para a ação de execução; 
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Prescrição Geral - 5 anos, contados da:

a) prática do ato;

b) do dia em que tiver cessação, nos casos de infração 
permanente ou continuada; e

c) do término do processo administrativo, nos casos de 
crédito não tributário.

Prescrição Intercorrente:  quando o procedimento 
administrativo ficar paralisado por mais de 3 anos, 
pendente de julgamento ou despacho 

Prescrição Penal - prazo prescricional idêntico ao previsto 
no Código Penal, quando o fato tabé constituir crime

Interrompe-se a Prescrição 
da Ação Punitiva:

pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, 
inclusive por meio de edital

por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato

pela decisão condenatória recorrível

por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação 
expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito 

interno da administração pública federal

Interrompe-se o prazo 
prescricional da Ação 

Executória:

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução 
fiscal

pelo protesto judicial

por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor

por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que 
importe em reconhecimento do débito pelo devedor

por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação 
expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito 

interno da administração pública federal
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1.10. BENS PÚBLICOS 

 Domínio Eminente: quando se pretende fazer referência ao poder político que permite ao 
Estado, de forma geral, submeter à sua vontade todos os bens situados em seu território, 
emprega-se esta expressão; 

  

  
 Bens do domínio hídrico: São bens do domínio hídrico as águas salgadas e doces, 

compreendendo o mar territorial e as águas correntes e dormentes qualificáveis como 
públicas, na conformidade dos esclarecimentos seguintes. Eles compreendem: 
 

o a) águas correntes (mar, rios, riachos etc.):  

DOMÍNIO 
EMINENTE

BENS 
PÚBLICOS

BENS 
PRIVADOS

BENS NÃO 
SUJEITOS AO 

REGIME 
NORMAL DA 

PROPRIEDADE

Classificação legal de bens públicos:

Os de uso comum do povo: tais como rios, mares, estradas, ruas
e praças.

Os de uso especial: tais como edifícios ou terrenos destinados a
serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual,
territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias.

Os dominicais: que constituem o patrimônio das pessoas
jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal, ou
real, de cada uma dessas entidades.
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o Mar territorial: bem público de uso comum, é a faixa de 12 milhas marítimas de 
largura, contadas a partir da linha do baixa-mar do litoral continental e insular do País 
(art. 1 da Lei 8.617, de 4.1.93). 

o São bens públicos tanto as águas correntes (rios, riachos, canais) e dormentes (lagos, 
lagoas e reservatórios executados pelo Poder Público) navegáveis ou flutuáveis bem 
como as correntes de que se façam estas águas, quando as nascentes forem de tal 
modo consideráveis que, por si sós, constituam o caput fluminis, como ainda os braços 
das correntes públicas, desde que influam na navegabilidade ou flutuabilidade delas 
(art. 2º do Código de Águas — Decreto 24.643, de 10.7.34, época em que o Executivo 
legislava por decretos), e mais as águas situadas nas zonas periodicamente assoladas 
pelas secas, nos termos e forma que legislação especial dispuser sobre elas (art. 5º). 
Tais bens se categorizam como bens públicos de uso comum. 

o Entretanto, os lagos e lagoas situados e cercados por um só prédio particular e que 
não forem alimentados por correntes públicas não são bens públicos (§ 3º do art. 2º). 

o São também águas públicas, mas já agora como bens públicos dominicais, quaisquer 
águas que, não respondendo às características indicadas, estejam, contudo, sitas em 
terras públicas (art. 6º). 

o Rios públicos, portanto, são, além dos situados em terrenos públicos, os navegáveis ou 
flutuáveis, os de que estes se façam e os que lhes determinem a navegabilidade ou 
flutuabilidade.  

o Os rios públicos serão federais quando situados em terras federais ou quando banhem 
mais de um Estado, ou quando sirvam de limite com outros países ou quando se 
estendam ou provenham de território estrangeiro (art. 2º, III, da Constituição). Os 
demais rios públicos são estaduais (art. 2 6 ,1, da Constituição). 

o b) águas dormentes (lagos, lagoas, açudes): Lagos e lagoas públicos, conforme visto, 
são os situados em terras públicas ou os que sejam navegáveis ou flutuáveis, 
ressalvados, neste caso, os situados e cercados por um só prédio particular que não 
sejam alimentados por correntes públicas. 

o Os lagos e lagoas públicos serão federais quando situados em terras federais, ou 
quando banhem mais de um Estado ou sirvam de limite com território estrangeiro (art. 
20, III, da Constituição). Serão estaduais nos demais casos (art. 2 6 ,1, da Constituição). 

o c) potenciais de energia hidráulica: são bens públicos pertencentes à União, por força 
do art. 20, VIII, da Constituição. 

 Bens do domínio terrestre: Dentre os bens do domínio terrestre do solo convém distinguir e 
referir as terras devolutas, os terrenos de marinha, os terrenos marginais (ou ribeirinhos), os 
terrenos acrescidos e as ilhas. Além destes bens há outros, arrolados no art. 20 como bens da 
União: sítios arqueológicos e pré-históricos, terras tradicionalmente ocupadas pelos índios 
(os quais terão sobre elas posse permanente, conforme o art. 231, § l 2, da Constituição), 
recursos minerais, inclusive do subsolo, e também alguns bens subterrâneos, como as 
cavidades naturais subterrâneas, e submarinos, caso dos recursos naturais da plataforma 
continental e da zona de exploração exclusiva. Eles compreendem: 

o a) do solo: 
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o b) do subsolo: 

 

 Afetação: refere-se à utilização do bem público e está correlacionada à caracterização dele 
como alienável ou inalienável; 

  

AFETAÇÃO X DESAFETAÇÃO

AFETAÇÃO: não permite que o bem
público seja alienado. Os bens
dominicais são sempre não afetados.
A afetação ao uso comum tanto pode
provir do destino natural do bem,
como ocorre com os mares, rios, ruas,
estradas, praças, quanto por lei ou
por ato administrativo que determine
a aplicação de um bem dominical ou
de uso especial ao uso público.

DESAFETAÇÃO: pode ser formal ou
tácita. Desafetação tácita se dá
através de um fato natural ou de um
fato administrativo, como, por
exemplo, o abandono de um prédio. Já
a desafetação formal consiste na
declaração, feita pelo Poder Público,
de que o bem não tem destinação
pública. Pode ser feita através de
procedimento administrativo ou pelo
Legislativo, sendo muito comum com
automóvel público. A desafetação
permite a alienação do bem público.
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Formas de aquisição de bens públicos

:

Relações contratuais (Contratos de Direito Privado): compra e venda,
permuta, dação em pagamento e resgate no contrato de aforamento

Usucapião: Não é possível usucapir terrenos públicos, mas o Poder
Público pode usucapir terrenos particulares.

Desapropriação (intervenção do Estado na propriedade): forma de
aquisição originária da propriedade para atender interesses sociais,
necessidades ou utilidades públicas.

Acessão natural: formação de ilhas, aluvião (acréscimos ao longo das
margens), avulsão (destacamento de um prédio para se juntar a outro),
abandono de álveo (mudança de curso de rio – surgimento de área nova)
e construção de obras ou plantações.

Direito hereditário (Aquisição causa mortis): Como manifestação de última
vontade do de cujus (testamento). Ou por não possuir herdeiros ou
sucessores – herança vacante/jacente. Ausência de sucessores ou sua
renúncia.

Arrematação: PJs de Direito Público podem participar de leilões.

Adjudicação: Direito do credor de adquirir bens penhorados oferecendo
preço não inferior ao fixado na avaliação.

Aquisição decorrente da lei rrematação: exemplo - nos loteamentos,
mesmo particulares, as ruas, praças, avenidas, etc, automaticamente
passam a integrar o patrimônio público.

Pena de perdimento dos bens: Bens apreendidos em atividades ilícitas são
perdidos em favor do Estado.

Abandono de bens: Quando os bens estão abandonados, são recolhidos
pelo Estado. Passado um período, passam à titularidade pública.

Resgate na enfiteuse: Para terrenos de marinha (situados em uma
distância até 33m do mar), cujo domínio real é da União. É o resgate do
domínio útil.
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Requisitos para alienação dos bens públicos

:

Lei nº 8.666/93, art. 17: desafetação; declaração de interesse público
(motivação do ato); avaliação prévia; autorização legislativa específica
em caso de bens imóveis; licitação para imóveis, modalidade:
Concorrência para imóveis em geral; Leilão quando o imóvel for adquirido
por dação em pagamento ou decisão judicial; Verificar mais exceções no
art 17. I; licitação para móveis, modalidade: Leilão para móveis até
R$650.000,00; Concorrência para móveis acima de R$650.000,00;
Verificar mais exceções no art 17. II;

Lei nº 8.666/93, art. 19: os bens imóveis da Administração Pública, cuja
aquisição haja derivado de procedimentos judiciais ou de dação em
pagamento, poderão ser alienados por ato da autoridade competente,
observadas as seguintes regras:

I – avaliação dos bens alienáveis;

II – comprovação da necessidade ou utilidade da alienação;

III – adoção do procedimento licitatório, sob a modalidade de
concorrência ou leilão.

CF/88, art. 188: a destinação de terras públicas e devolutas será
compatibilizada com a política agrícola e com o plano nacional de reforma
agrária.

CF/88, art. 188, § 1º: a alienação ou a concessão, a qualquer título, de
terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos hectares a
pessoa física ou jurídica, ainda que por interposta pessoa, dependerá de
prévia aprovação do Congresso Nacional.

CF/88, art. 188, § 2º: excetuam-se do disposto no parágrafo anterior as
alienações ou as concessões de terras públicas para fins de reforma
agrária.
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 Inalienabilidade ou alienabilidade nos termos da lei, característica, esta, expressamente 

referida no art. 100 do Código Civil. Os de uso comum ou especial não são alienáveis enquanto 
conservarem tal qualificação, isto é, enquanto estiverem afetados a tais destinos.  

 Impenhorabilidade: bens públicos não podem ser penhorados. Isto é uma consequência do 
disposto no art. 100 da Constituição. Com efeito, de acordo com ele, há uma forma específica 

Principais mecanismos para utilização de bens públicos por particulares

:

Autorização de uso: é o ato administrativo unilateral, discricionário
e precário através do qual se transfere o uso do bem público para
particulares por um período de curta duração. O desfazimento de
um ato precário NÃO gera indenização. Interesse predominante do
particular. Não há licitação. Sem prazo (regra).

Permissão de uso: é o ato administrativo unilateral, discricionário e
precário através do qual se transfere o uso do bem público para
particulares por um período maior que o previsto para a autorização.
Interesse predominante público. Há licitação prévia. Sem prazo
(regra).

Concessão de uso (contrato): É contrato administrativo. Não é
precária porque possui prazo determinado. Não pode haver rescisão
unilateral sem indenização. Há licitação prévia.

Concessão de direito real de uso: são concessões especiais.
Transferem ao particular um direito real de uso. Hipóteses:

Para fins de moradia: regras que autorizam a regularização de
áreas urbanas invadidas (MP 2.220/01)

Para regulação fundiária: regras que autorizam a regularização de
áreas rurais invadidas.

Para industrialização/urbanização de áreas: faz a concessão para
uma empresa se instalar em uma área de interesse público.

Para preservação da Amazônia legal: concede um terreno público
ao particular, que pode usar parte e fica responsável pela proteção
do restante.

Enfiteuse ou aforamento: segundo o Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias ADCT, art. 49, §3°: É um direito real
previsto apenas no CC/1961. O Código Civil/2002 não traz mais
revisão de enfiteuse e estabelece regras próprias para as existentes.
Para os imóveis públicos, possui regramento específico e plenamente
em vigor Decreto-lei 9.760/46. É um desmembramento da
sociedade.
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para satisfação de créditos contra o Poder Público inadimplente. Assim, bem se vê que 
também não podem ser gravados com direitos reais de garantia, pois seria inconsequente 
qualquer oneração com tal fim; 

 Imprescritibilidade: quer-se com esta expressão significar que os bens públicos — sejam de 
que categoria forem — não são suscetíveis de usucapião.  

  

Definição das espécies de bens públicos... 

Terras Devolutas 

“...são todas aquelas que, pertencentes ao domínio público de qualquer das 
entidades estatais, não se acham utilizadas pelo Poder Público, nem destinadas a 
fins administrativos específicos. São bens públicos patrimoniais ainda não 
utilizados pelos respectivos proprietários”. 

  

Observação: as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das 
fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à 
preservação ambiental pertencem à União (CF, art. 20, II). As demais pertencem 
aos estados-membros (CF, art. 26, IV). Nesse sentido, enquadram-se como bens 
dominicais, já não são utilizadas para quaisquer finalidades específicas. 

Terreno de Marinha 

“...todos os que, banhados pelas águas do mar ou dos rios navegáveis, em sua foz, 
vão até a distância de 33 metros para a parte das terras, contados desde o ponto 
em que chega o premar médio" (Aviso Imperial de 12.7.1833).  

 

Observação: Os terrenos de marinha pertencem à União, por imperativos de 
defesa e de segurança nacional (CF, art. 20, VII). 

Terras Indígenas 

“...são as porções do território nacional necessárias à sobrevivência física e cultural 
das populações indígenas que as habitam (CF, art. 231, § 1º). Realmente, este 
dispositivo assegura aos índios a posse permanente das terras por eles habitadas 
e o usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades nelas 
existentes (art. 231, § 2º). Constituindo bens públicos da União com destinação 
específica, as terras ocupadas pelos índios são inalienáveis e indisponíveis, e os 
direitos 

sobre elas, imprescritíveis (art. 231, § 4º), sendo demarcáveis 
administrativamente, nos termos do Dec. 1.775, de 8.1.96. 

 

Observação: São bens pertencentes à União (CF, art. 20, XI), e, por possuírem 
destinação específica, são classificados como bens de uso especial. 

Faixas de fronteiras 
“...é a área de até 150 km de largura, que corre paralelamente à linha terrestre 
demarcatória da divisa entre o território nacional e países estrangeiros, 
considerada fundamental para a defesa do território nacional (CF, art. 20, § 2º). 

Jazidas 

“...Constituição vigente estabelece que:             Art. 176. As jazidas, em lavra ou 
não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem 
propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e 
pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da 
lavra. 

"§ 1º A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos 
potenciais a que se refere o caput deste artigo somente poderão ser efetuados 
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Definição das espécies de bens públicos... 

mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por 
brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua 

sede e administração no País, na forma da lei; que estabelecerá as condições 
específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira 

ou terras indígenas (redação dada pela EC 6, de 15.8.95). 

"§ 2º É assegurada participação ao proprietário do solo nos resultados 

da lavra, na forma e no valor que dispuser a lei. 

"§ 3º A autorização de pesquisa será sempre por prazo determinado, e as 
autorizações e concessões previstas neste artigo não poderão ser cedidas ou 
transferidas, total ou parcialmente, sem prévia anuência do poder concedente: 

"§ 4º Não dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento do potencial 
de energia renovável de capacidade reduzida." 

Espaço Aéreo 

“...o Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565, de 19.12.86) reafirmou que: "O 
Brasil exerce completa e exclusiva soberania sobre o espaço aéreo acima de seu 
território e mar territorial" (art. 11); e tratou em onze títulos e trezentos e vinte e 
quatro artigos de toda a problemática do uso do espaço aéreo e de suas limitações, 
da infraestrutura aeronáutica, das aeronaves, da tripulação, dos serviços aéreos, 
do contrato de transporte aéreo, da responsabilidade civil, das infrações e 
providências administrativas e dos prazos extintivos, revogando e substituindo 
toda a legislação pertinente anterior. É, assim, o mais completo e atualizado 
conjunto de normas legais 

sobre o espaço aéreo e sua utilização pela Aeronáutica. 

 

 

2 – DIREITO TRIBUTÁRIO 

2.1 - IMUNIDADE DOS CORREIOS 

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. 
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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 
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: 
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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 
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) 

2.2 - LEI COMPLEMENTAR NO DIREITO TRIBUTÁRIO 

A lei complementar se diferencia da lei ordinária porque exige maioria absoluta para sua aprovação, 
conforme enuncia o artigo 69 da Constituição Federal, em contraposição à maioria simples exigida 
para aprovação de uma lei ordinária.  

No entanto, tanto uma quanto a outra encontram fundamento de validade imediato na Constituição 
Federal, razão pela qual não há hierarquia entre elas. A diferença diz respeito ao campo de atuação 
de cada um desses veículos normativos. O legislador deve utilizar a lei complementar nos casos 
expressamente exigidos pela Constituição Federal. Nas demais hipóteses pode escolher entre a lei 
ordinária e a lei complementar.  

A escolha em utilizar a lei complementar para regulamentar matéria não reservada a esse veículo 
normativo não condiciona a alteração do diploma legislativo à edição de uma nova lei 
complementar, conforme assentou o Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 377.457.  

Na ocasião, o Tribunal entendeu que foi legítima a revogação da isenção estabelecida pelo artigo 6º, 
inciso II, da Lei Complementar 70/91 pelo artigo 56 da Lei Ordinária de nº 9.430/96, uma vez que a 
Constituição não exigia que aquela matéria fosse tratada por lei complementar.  Assim, segundo a 
Corte, o dispositivo revogado era formalmente complementar, mas materialmente ordinário.  

Encerradas essas considerações preliminares, cumpre enfatizar que a lei complementar 
desempenha funções típicas e funções atípicas no Direito Tributário. 

As funções típicas se encontram elencadas no artigo 146 da Constituição: 

Art. 146. Cabe à lei complementar: 

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.  
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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). O argumento 
utilizado é o de que a interpretação literal do dispositivo ofenderia o princípio federativo, pela 
possibilidade de a União se imiscuir nos tributos de competência estadual e municipal.  

Já 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). O 
fundamento dessa interpretação repousa na literalidade do dispositivo – que arrola três incisos. 
Ademais, fundamenta-se na afirmação de que essa conclusão não implica em ofensa ao princípio 
federativo, uma vez que o grau de autonomia dos estados e dos municípios não existe de maneira 
prévia ao texto constitucional, sendo o resultado da incidência dos diversos dispositivos que 
disciplinam a competência e a interação entre eles. 

Os gráficos abaixo ajudam a visualizar essas duas correntes interpretativas: 
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Para efeitos de concurso público, recomendamos a adoção da corrente tricotômica, que possui 
respaldo na jurisprudência. 

 

PUC-PR/Procurador Municipal/2015 

A Súmula Vinculante n.º 8 enuncia que “são inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do 
Decreto-Lei n.º 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei n.º 8.212/1991, que tratam de prescrição 
e decadência de crédito tributário” e permite concluir que o Supremo Tribunal Federal, no que 
se refere às funções da lei complementar em matéria tributária:  

  a) adere à corrente tricotômica, na medida em que suas funções são as de dispor sobre 
conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios; regular as limitações constitucionais ao poder de tributar; e estabelecer 
normas gerais em matéria de legislação tributária.  

  b) adere à corrente dicotômica, na medida em que são apenas duas as suas funções, quais 
sejam, dispor sobre conflitos de competência e regular as limitações ao poder de tributar 

  c) adere à corrente unifuncional, tendo em vista que é apenas uma a função da lei 
complementar em matéria tributária, qual seja, a de estabelecer normas gerais.   

  d) inaugura uma nova corrente acerca das funções da lei complementar em matéria tributária, 
na medida em que decadência e prescrição do crédito tributário não são consideradas matérias 
que devem ser disciplinadas por meio de Lei Complementar.  

  e) desconsidera o texto da Constituição Federal, na medida em que estabelece que é 
constitucional tratar de prescrição e decadência de crédito tributário por meio de lei ordinária.   

Comentários: 
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Como mencionado, a Banca examinadora considerou como correta a adoção da corrente 
tricotômica.  

2.3 - MITIGAÇÕES AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 

o artigo 153, §1º, da Constituição Federal, autoriza que o Poder Executivo, atendidas as condições e 
os limites estabelecidos em lei, possa alterar as alíquotas do Imposto de Importação (II), Imposto de 
Exportação (IE), Imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou 
valores mobiliários (IOF) e Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).                       

A expressão Poder Executivo merece destaque porque não se trata de uma competência privativa 
do Presidente da República, podendo a lei atribuir a um outro órgão do Poder Executivo a 
competência para exercer a atribuição do artigo 153, § 1º, como já decidiu o Supremo Tribunal 
Federal ao julgar o RE 570680.  

O caso envolvia o imposto de exportação, cuja competência para realizar alterações nas alíquotas 
foi atribuída à Câmara de Comércio Exterior – CAMEX.  

Também vale destacar que o Poder Executivo não é totalmente livre para realizar a alteração das 
alíquotas, devendo se ater ao limite máximo previsto pela legislação. É a lei que estabelece as 
condições e o limite das alíquotas, cabendo ao Executivo, dentro do espaço permitido pela 
legislação, reduzi-las ou elevá-las. 

O artigo 177, § 4º, da CF, também traz uma mitigação ao princípio da legalidade, aplicável à 
contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às atividades de importação ou 
comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível. É a 
chamada CIDE-Combustível, instituída pela Lei 10.336/2001. 

Aqui, valem os comentários que fizemos anteriormente. A lei estabelece um limite máximo às 
alíquotas, sendo possível ao Poder Executivo reduzi-las ou elevá-las até aquele limite.1 

Por fim, nos termos do art. 155, § 4º, inciso IV, da Constituição, também se afigura como mitigação 
ao Princípio da Legalidade Tributária o chamado ICMS-Combustível, incidente sobre os combustíveis 
e lubrificantes definidos em Lei Complementar. A particularidade aqui é a de que a alíquota deve ser 
definida mediante deliberação dos Estados e Distrito Federal, através de convênio. 

Portanto, a Constituição mitiga o Princípio da Legalidade com relação aos seguintes tributos: 

 

1 Lei 10.336/2001: 

Art. 9o O Poder Executivo poderá reduzir as alíquotas específicas de cada produto, bem assim restabelecê-las até o 
valor fixado no art. 5o. 
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2.4 - EXCEÇÕES ÀS ANTERIORIDADES ANUAL E NONAGESIMAL 

A primeira hipótese de não incidência da anterioridade anual se encontra prevista no artigo 195, § 
6º, da Constituição Federal: 

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, 
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e 
das seguintes contribuições sociais: 

§ 6º As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da 
data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, 
III, "b". 

Como se observa do trecho grifado, a Constituição quis que as contribuições para a seguridade social 
observassem tão somente a anterioridade nonagesimal, tendo as excluído da incidência da 
anterioridade anual. 

Nesse sentido, tratando-se de contribuições para a seguridade social, o aumento ou a instituição de 
um novo tributo deve observar tão somente o prazo de 90 dias, sendo dispensável aguardar o 
término do exercício financeiro. 

As outras exceções à anterioridade anual se encontram nos seguintes dispositivos:  

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios: [...] 

§ 1º A vedação do inciso III, b, não se aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, IV e V; e 154, II; [...] 

 

Art. 177. [....] 

§ 4º A lei que instituir contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às atividades de importação 
ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível deverá 
atender aos seguintes requisitos:  

I - a alíquota da contribuição poderá ser:   

a) diferenciada por produto ou uso;   

b)reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo, não se lhe aplicando o disposto no art. 150,III, b;   
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Art. 155 [...] 

[...] 

c) poderão ser reduzidas e restabelecidas, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, b. 

Da conjunção desses três dispositivos se percebe que a anterioridade anual não se aplica aos 
seguintes tributos: a) Imposto sobre Importação (II) b) Imposto sobre Exportação (IE) c) Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI) d) Imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou 
relativas a títulos ou valores mobiliários (IOF) e) Imposto Extraordinário de Guerra (IEG) e) 
Empréstimo Compulsório para Calamidade Pública ou Guerra Externa (EC-Cala/Gue) f) CIDE-
Combustível g) ICMS-Combustível. 

Como se observa, todos aqueles tributos que aparecem como mitigações ao princípio da legalidade 
também são exceções ao princípio da anterioridade anual. Porém, há dois tributos que não 
aparecem como mitigações ao princípio da legalidade, mas são exceções ao princípio da 
anterioridade anual: referimo-nos ao Imposto Extraordinário de Guerra e ao Empréstimo 
Compulsório para Calamidade Pública ou Guerra Externa.  

As hipóteses de não incidência do princípio da anterioridade nonagesimal se encontram inseridas 
no artigo 150, §1º, da Constituição Federal. Os seguintes tributos aparecem no rol daquele 
dispositivo: a) Imposto sobre Importação (II) b) Imposto sobre Exportação (IE) c) Imposto sobre 
operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários (IOF) d) Imposto 
Extraordinário de Guerra (IEG) e) Empréstimo Compulsório para Calamidade Pública ou Guerra 
Externa (EC-Cala/Gue); f) Imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza; g) fixação da base 
de cálculo do IPTU; i) fixação da base de cálculo do IPVA. 

Observem que “faltam” três tributos nesse rol: ICMS-Combustível, CIDE-Combustível e IPI. 

Todos esses três aparecem como mitigações ao princípio da legalidade e são exceções ao princípio 
da anterioridade anual, mas não aparecem como exceções ao princípio da anterioridade 
nonagesimal.  

Dessa maneira, a modificação da norma que importe na majoração do valor desses tributos não 
precisa observar a anterioridade anual, mas deve necessariamente observar a anterioridade 
nonagesimal, ficando a eficácia da nova lei suspensa até que haja o transcurso do prazo de 90 dias. 

Em 2011, o poder executivo tentou desrespeitar a anterioridade nonagesimal com relação ao IPI. Na 
época, um decreto aumentou a alíquota do IPI sobre automóveis importados, tendo determinado 
que a nova tributação incidisse imediatamente. A justificativa da União foi a seguinte: A lei 
estabelece um piso e um teto no valor das alíquotas, permitindo ao Poder Executivo, dentro dessa 
margem, reduzi-las ou aumenta-las. Segundo a União, o princípio da anterioridade só incidiria se 
fosse modificada a lei que estabelece o teto e o piso, sendo dispensável a sua aplicação quando o 
decreto as modificasse, dentro do limite estabelecido pela lei. 

Esse raciocínio foi rechaçado à unanimidade pelo Supremo Tribunal Federal, em medida cautelar 
apreciada na ADI 4661.  
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Por outro lado, o dispositivo apresenta três exceções ao princípio da anterioridade nonagesimal que 
não figuram no rol das mitigações ao princípio da legalidade nem no rol das exceções ao princípio 
da anterioridade anual. Referimo-nos aos seguintes tributos: a) Imposto sobre renda e proventos de 
qualquer natureza; b) fixação da base de cálculo do IPTU; c) fixação da base de cálculo do IPVA. 

Quanto ao IPTU e ao IPVA, é importante frisar: O que escapa à incidência da anterioridade 
nonagesimal é tão somente a fixação das bases de cálculo. O aumento da tributação através do 
incremento das alíquotas desses impostos necessita observá-la.  

Com o objetivo de facilitar a fixação da matéria, colacionamos um gráfico que sintetiza as exceções 
ao princípio da anterioridade anual e as exceções ao princípio da anterioridade nonagesimal: 

 

2.5 - IMUNIDADE DE IMPRENSA 

Livros, jornais e periódicos 

Trata-se de imunidade tributária que tem como objetivo promover o direito fundamental à educação 
e à cultura, assim como a liberdade de expressão e de informação.  

A imunidade  abarca três produtos finais e um insumo. Os produtos finais são os livros, jornais e 
periódicos. O insumo é o papel utilizado na impressão.  

Comecemos analisando os produtos finais.   

A palavra livro tem sido compreendida de maneira ampla para designar toda obra escrita, como livro 
didático, livro infantil, livro de ficção, etc. O conceito abarca tanto o material impresso quanto o 
material digital, como os e-books e os audiobooks.   

Foi o que decidiu o Supremo Tribunal Federal ao jugar o RE 330.817. Na ocasião, foi aprovada a 
seguinte tese de Repercussão Geral: 
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Tema 593: A imunidade tributária constante do art. 150, VI, d, da CF/88 aplica-se ao livro eletrônico (e-book), 
inclusive aos suportes exclusivamente utilizados para fixá-lo. 

No julgamento do RE 595.676, a Corte também entendeu que a imunidade se aplicava aos 
componentes eletrônicos que acompanhavam o livro didático, e que eram essenciais para que a 
obra atingisse a finalidade a que se propunha. O caso envolvia fascículos educativos que eram 
acompanhados por um material eletrônico cujo objetivo era o de facilitar o aprendizado do aluno. 
Na ocasião, foi aprovada a seguinte tese de repercussão geral:  

Tema 259: A imunidade da alínea d do inciso VI do artigo 150 da Constituição Federal alcança componentes 
eletrônicos destinados, exclusivamente, a integrar unidade didática com fascículos. 

Portanto, a imunidade incide também aos componentes eletrônicos, desde que eles integrem a 
unidade didática em conjunto com os fascículos. 

A palavra jornal abarca publicações como os diários ou gazetas, aplicando-se tanto à mídia imprensa 
quanto à mídia eletrônica – site do Estadão e da Folha de São Paulo, por exemplo.  Por outro lado, a 
imunidade não se aplica no caso de jornais televisivos, transmitidos por meio de recurso audiovisual. 

A existência de propagandas em jornais não afasta o direito à imunidade, mas encartes que só 
vinculem propagandas não são jornais, não fazendo jus ao benefício constitucional. 

O termo periódico engloba os demais veículos de informação ou entretenimento, como as revistas 
semanais, as revistas cientificas, etc.  

Por fim, merece menção que o direito à liberdade de expressão e o direito à liberdade de informação 
vedam que se avalie o conteúdo cultural das publicações, separando-se o que “merece” ter 
imunidade daquilo que “não merece” ser beneficiado pela regra constitucional. Nessa perspectiva, 
já decidiu o STF que listas telefônicas, álbuns de figurinhas, revistas pornográficas e apostilas gozam 
do benefício tributário.  

Papel destinado à impressão dos livros, jornais e periódicos. 

Enquanto nas hipóteses anteriores o âmbito da imunidade são os produtos acabados, aqui tem-se 
um caso em que ela incide sobre um insumo. Trata-se do papel, utilizado no processo produtivo para 
produzir os livros, jornais e periódicos. 

A questão que se coloca é o âmbito normativo dessa imunidade tributária, ou seja, se se deve 
interpretá-la restritivamente, para abarcar tão somente os papeis, ou de maneira ampla, para 
abarcar tudo aquilo que é utilizado durante o processo produtivo. 

Dos julgados do Supremo Tribunal Federal, é possível perceber que a Corte adota uma posição 
intermediária. 

Maquinários, tintas, equipamentos a serem usados no parque gráfico, impressoras, dentre outros, 
estão fora do âmbito de abrangência do dispositivo constitucional. 

Por outro lado, itens que se assemelhem ao papel têm sido considerados como imunes pelo STF, 
como é o caso dos filmes e papéis fotográficos necessários à publicação de jornais e periódicos. 
Editou-se inclusive súmula nesse sentido: 
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Súmula 657. STF 

A imunidade prevista no art. 150, VI, "d", da Constituição Federal abrange os filmes e papéis fotográficos 
necessários à publicação de jornais e periódicos. 

Essa postura, de se adotar uma posição intermediária, foi reforçada no já comentado julgamento do 
RE 330.817, em que se equiparou o papel a outros suportes físicos também utilizados para veicular 
livros ou audiolivros. 

Nesse julgado, o STF reconheceu que a imunidade tributária alcança os CD-Roms utilizados para 
gravar os audiobooks ou os e-books e também os E-readers, que são os aparelhos fabricados 
exclusivamente para leituras de livros eletrônicos, ainda que estejam equipados com 
funcionalidades acessórias como dicionários e marcadores. 

Assentou-se, no entanto, que aparelhos multifuncionais, como tablets, smartphones e laptops, não 
se enquadram nesse conceito, estando fora do âmbito de proteção da regra de imunidade. 

2.6 - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA TRÁS 

A distinção entre a substituição tributária para frente e a substituição tributária para trás decorre da 
posição do responsável tributário na cadeia econômica.  Se a sua posição for posterior a posição do 
contribuinte, estaremos diante de uma responsabilidade tributária para trás (regressiva): 

 

Isso porque, o responsável “retrocede” uma posição na cadeia econômica para “substituir” o 
contribuinte. 

Isso ocorre, por exemplo, quando a legislação estabelece o regime de substituição tributária nas 
operações entre os sucateiros (contribuintes) e as indústrias que adquirem a sucata (responsáveis). 

O fato gerador do tributo ocorre quando os sucateiros vendem a sucata para as indústrias. São os 
sucateiros os contribuintes da exação. No entanto, a legislação estabelece a responsabilidade pelo 
pagamento do tributo às indústrias, que ficam obrigadas a pagar o tributo atinente àquela primeira 
operação quando da realização da operação seguinte. 

Assim, quando as indústrias destinarem o produto para um intermediário ou para o consumidor 
final, elas devem recolher a exação das duas operações: como responsáveis tributários, com relação 
à primeira; como contribuintes, quanto à segunda operação: 
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A responsabilidade tributária para trás é utilizada para facilitar a fiscalização e arrecadação do fisco, 
nas hipóteses em que a realização dessas atividades se torne mais simples e mais eficaz quando 
realizada unicamente nos agentes econômicos adquirentes dos produtos ou das mercadorias. No 
exemplo mencionado, isso ficou evidenciado. Ao invés de se fiscalizar os sucateiros, que muitas 
vezes atuam na informalidade, o fisco concentra sua autuação nas indústrias, que além de serem 
em menor número, atuam no mercado formal. 

2.7 - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE 

Caso o responsável esteja numa posição anterior à do contribuinte na cadeia econômica, estaremos 
diante da chamada substituição tributária para frente. 

 

O nome dado pelo instituto repousa na circunstância de o responsável “avançar” uma posição na 
cadeia econômica para “substituir” o contribuinte. É o que ocorre com as empresas fabricantes de 
veículos com relação às concessionárias. Quando o automóvel deixa o estabelecimento da 
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fabricante, esta última deve arcar, como responsável tributário, com o tributo que se supõe que irá 
existir quando da venda do automóvel pela concessionária ao consumidor final. 

O gráfico abaixo ajuda-nos a visualizar o fenômeno: 

 

Portanto, na substituição tributária para frente ocorre o inverso do que acontece na substituição 
tributária para trás. Nesta última, ocorre o diferimento no pagamento do tributo, que é postergado 
para a operação seguinte; naquela, o tributo é antecipado para um momento anterior na cadeia 
econômica, pela presunção de que o fato gerador atinente à operação seguinte deve ocorrer. 

Essa presunção da ocorrência do fato gerador gerou controvérsias na doutrina sobre a 
constitucionalidade do instituto, tendo o Supremo Tribunal Federal, no entanto, firmado 
jurisprudência no sentido da sua constitucionalidade. Posteriormente, inseriu-se dispositivo 
expresso no texto constitucional sobre o tema: 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios: 

§ 7º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de 
imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial 
restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 3, de 1993) 

Como se observa, o dispositivo assegura a imediata e preferencial restituição da quantia paga caso 
não se realize o fato gerador presumido. Retomando nosso exemplo, caso o veículo não seja vendido 
pela concessionária para o consumidor final, faz-se possível a restituição da quantia paga 
antecipadamente. 
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Discussão importante dizia respeito à possibilidade de restituição no caso de fato gerador ocorrido 
a menor. De fato, como o fato gerador é presumido, não se sabe num primeiro momento qual é a 
base tributável, o que impõe que a legislação estabeleça os critérios que devam ser utilizados para 
apuração da quantia. Tais critérios, aliás, devem ser razoáveis, mantendo coerência com a realidade. 
No nosso exemplo, de venda de veículos, o valor normalmente é estabelecido por uma tabela de 
algum órgão público ou pela tabela do próprio fabricante.  

De toda forma, ainda que o valor estabelecido pela legislação não padeça de ilegalidade, é possível 
que o valor tributável não seja exatamente aquele que foi inicialmente pressuposto. Nesse caso, o 
Supremo Tribunal Federal firmou inicialmente jurisprudência no sentido da impossibilidade da 
restituição da quantia paga a maior. Dois argumentos principais eram utilizados pela Corte: primeiro, 
que o artigo 150, §7º, da CF, apenas assegurava a restituição quando o fato gerador não se 
realizasse; segundo, que uma interpretação extensiva, que também autorizasse a restituição no caso 
de pagamento a maior, contrariaria a própria funcionalidade do instituto, de facilitar a fiscalização e 
a arrecadação dos tributos. 

No entanto, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 593849, reviu seu 
posicionamento, tendo aprovado o a Tese de Repercussão Geral nº 201, segundo a qual “É devida a 
restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais 
no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior 
à presumida”. 

2.8 - 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 transformação2 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.  

 
2 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.  

 

3 - 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 para o concurso da 1ª Região. 

3.1 - 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 

 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 político-

social de uma comunidade; 

 

 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;  

 

 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. 

 

 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;   

 

As normas infraconstitucionais anteriores materialmente compatíveis com a nova constituição 

recebem um novo fundamento de validade e, por conseguinte, são recepcionadas pelo novo texto; 
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As 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; 

 

 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. 

 

Como 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. 

Os princípios que regem o Brasil nas relações de natureza internacional, constantes no art. 4º, 

são: independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não-

intervenção, 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. 

.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; 

. 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; 

. 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). 

. 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. 

. 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, 
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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”. 

. 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); 

. O neoconstitucionalismo busca uma reaproximação entre o direito e a moral; 

. Luis Roberto Barroso define três marcos fundamentais para o neoconstitucionalismo: histórico, 

filosófico e teórico; 

. 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”. 

. Quanto à origem as constituições podem ser outorgadas, promulgadas, pactuadas e cesaristas. 

. Quanto à forma as constituições podem ser escritas e não escritas. 

. Quanto ao modo de elaboração as constituições podem ser históricas ou dogmáticas; 

. Quanto à extensão as constituições podem ser sintéticas ou analíticas; 

. Quanto ao conteúdo as constituições podem ser formais ou materiais; 

. Quanto à estabilidade as constituições podem ser rígidas, flexíveis, semirrígidas, fixas e 

imutáveis; 

. Quanto à sistematização as constituições podem ser reduzidas (Pinto Ferreira) ou codificadas 

(Paulo Bonavides), bem como variadas(Pinto Ferreira) ou legais(Paulo Bonavides); 

 Quanto à ideologia as constituições podem ser ortodoxas e ecléticas 

. Quanto à correspondência com a realidade (critério ontológico) as constituições podem ser 
normativas, nominalistas ou semânticas. 

Quanto ao sistema as constituições podem ser Principiológicas e Preceituais; 

Quanto à finalidade temos as Constituições-Garantia, balanço e dirigente; 

. Quanto à origem de sua decretação as constituições podem ser classificadas em 
autoconstituições e heteroconstituições; 

. Quanto ao seu papel, as podem ser classificadas em constituições-lei, fundamento e moldura; 

. 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. 
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. 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. 

. Normas de eficácia limitada, por sua vez, são aquelas que não nascem aptas a produzir os efeitos 
que lhes são pertinentes. 

. 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). 

. Normas de eficácia plena:equivaleriam às normas de mesmo nome da teoria de José Afonso 

Silva, de modo que a ela nos remetemos. 

. 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. 

. 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. 

. 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. 

. 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). 

. Para Luís Roberto Barroso, as normas constitucionais podem ser de organização, definidoras de 
direitos ou programáticas. 

. O preâmbulo não faz parte do bloco de constitucionalidade e não serve de parâmetro de 
controle da legislação ordinária; 

. O STF adota a tese da irrelevância jurídica do preâmbulo. 

. Segundo José Afonso da Silva, a Constituição se subdivide em elementos orgânicos, 
socioideológicos, limitativos, de estabilização e formais de aplicabilidade. 

. 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. 

. 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). 
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. Podemos citar como métodos de hermenêutica constitucional: clássico, tópico-problemático, 
hermenêutico-concretizador, normativo-estruturante, científico-estrutural e comparativo. 

. Entre os princípios de interpretação constitucional, temos: unidade, efeito integrador, máxima 
efetividade, conformidade funcional, concordância prática ou harmonização e interpretação 
conforme. 

 

3.2 - 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: 

 

 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.  

que 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). 

que 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. 

O foro por prerrogativa de função aplica-se aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e 

relacionados às funções desempenhadas. 

 O princípio da igualdade material é prestigiado por ações afirmativas. 

 Os cidadãos transgêneros têm direito à alteração de prenome e gênero diretamente no registro 
civil, cujos pedidos podem ser baseados unicamente no consentimento livre e informado pelo 
solicitante, independentemente da cirurgia de transgenitalização ou da realização de tratamentos 
hormonais ou patologizantes, sendo desnecessário qualquer requisito atinente à maioridade, ou 
outros que limitem a adequada e integral proteção da identidade de gênero autopercebida, 
constituindo a exigência da via jurisdicional limitante incompatível com essa proteção. 

 Dados obtidos em interceptação de comunicações telefônicas e em escutas ambientais, 
judicialmente autorizadas para produção de prova em investigação criminal ou em instrução 
processual penal, podem ser usados em procedimento administrativo disciplinar, contra a mesma ou 
as mesmas pessoas em relação às quais foram colhidos, ou contra outros servidores cujos supostos 
ilícitos teriam despontado à colheita dessa prova. 

 A liberdade de expressão autoriza que os meios de comunicação optem por determinados 
posicionamentos e exteriorizem seu juízo de valor, bem como autoriza programas humorísticos, 
“charges” e sátiras realizados a partir de trucagem, montagem ou outro recurso de áudio e vídeo, 
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como costumeiramente se realiza, não havendo nenhuma justificativa constitucional razoável para a 
interrupção durante o período eleitoral.. 

É constitucional a lei de proteção animal que, a fim de resguardar a liberdade religiosa, permite o 
sacrifício ritual de animais em cultos de religiões de matriz africana. 

(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: 

 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; 
 Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 

 Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 
 

(C.1) O STF sobre o tema, por sua vez, fixou a seguinte tese de repercussão geral  : 

1) O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 
2) A ausência de registro na Anvisa impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por 
decisão judicial. 
3) É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em 
caso de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei 
13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: 
 

 a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil, salvo no caso de medicamentos 
órfãos para doenças raras e ultrarraras;; 

 existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e 

 inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 

4) As ações que demandem o fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão ser 
necessariamente propostas em face da União. 

(D) No que tange às garantias fundamentais, não deve ser esquecido que: 

 

As garantias constitucionais são mecanismos ou instrumentos previstos constitucionalmente que 

objetivam assegurar ou promover os direitos fundamentais. 

O 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;  

O direito líquido e certo é justamente aquele direito cuja existência e delimitação são claras e 

passíveis de demonstração documental 

Não cabe a impetração de mandado de segurança contra ato administrativo de que caiba recurso 

administrativo com efeito suspensivo, independente de caução. 
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Não é admissível mandado de segurança contra decisão judicial de que caiba recurso com efeito 

suspensivo 

A 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). 

Não cabe mandado de segurança contra lei em tese 

O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, 

contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. 

O 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; 

A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados 

independe da autorização destes (súmula 629 STF). 

Conceder-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 

O 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. 

O Habeas corpus repressivo ou liberatório é cabível nas hipóteses em que o constrangimento ilegal 

já foi consumado. 

O Habeas corpus preventivo deve ser impetrado quando houver sério receio de constrangimento 

ilegal à liberdade de locomoção. 

O habeas corpus pode ser impetrado por qualquer pessoa física ou jurídica, nacional ou 

estrangeira, ou, ainda, pelo Ministério Público. 

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. (Súmula 693 do STF). 

O 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). 
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São 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. 

O mandado de injunção coletivo pode ser promovido: 

I. 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; 

II. 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; 

III. 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; 

IV. 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. 

Para a tese não-concretista, o Judiciário, ao julgar procedente o mandado de injunção, deverá apenas 

recomendar ao legislador que supra a mora. 

Para 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. 

Qualquer 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. 

É desnecessária a demonstração de efetivo prejuízo material como condição do ajuizamento da ação 

popular. 

A pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular. 

Com 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. 

A ação civil pública busca a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 

interesses difusos e coletivos. 

São 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 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art5lxxiv
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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. 

É 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.  

As ações civis públicas que objetivem o ressarcimento por dano ao erário são também imprescritíveis. 

O MP pode ajuizar ações civis públicas buscando a tutela de direitos individuais homogêneos, desde que 

presente um interesse social relevante.  

 

3.3 - ORGANIZAÇÃO DO ESTADO 

O aluno não pode esquecer de ler os artigos 20, 21, 22 e 23 e 24 da CF 

Lembrar também que: 

 A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e 
julgamento são da competência legislativa privativa da União (Súmula Vinculante 46). 

 A competência legislativa concorrente em sede de produção e consumo e responsabilidade por dano ao 
consumidor (artigo 24, V e VIII, da Constituição Federal) não autoriza os Estados-membros e o Distrito Federal 
a disporem de direitos autorais, porquanto compete privativamente à União legislar sobre direito civil, 
direito de propriedade e estabelecer regras substantivas de intervenção no domínio econômico (artigo 22, I, 
da Constituição Federal). 

 Lei estadual que impõe a prestação de serviço segurança em estacionamento a toda pessoa física ou 
jurídica que disponibilize local para estacionamento é inconstitucional, quer por violação à competência 
privativa da União para legislar sobre direito civil, quer por violar a livre iniciativa. 

 Lei estadual que institui um feriado religioso estadual, usurpa a competência da União para legislar sobre 
direito do trabalho, uma vez que ‘implícito ao poder privativo da União de legislar sobre direito do trabalho 
está o de decretar feriados civis, mediante lei federal ordinária, por envolver tal iniciativa consequências nas 
relações empregatícias e salariais’. 

 Lei estadual que trata da operacionalização dos contratos de seguros atinentes à área da saúde, 
interferindo nas relações contratuais estabelecidas entre médicos e empresas. 

 O STF julgou improcedente pedido formulado em ação direta para declarar a constitucionalidade da Lei 
14.040/2003 do estado do Paraná, que veda o corte do fornecimento de água e luz, em determinados dias, 
pelas empresas concessionárias, por falta de pagamento. O Plenário entendeu que a referida lei dispõe sobre 
direito do consumidor, de modo que não há vício formal. 

 O STF, em várias ocasiões, já afirmou a inconstitucionalidade de normas estaduais e distritais que 
impunham obrigações às concessionárias de telefonia, por configurar ofensa à competência privativa da 
União para legislar sobre telecomunicações (...) 

. 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=46.NUME.%20E%20S.FLSV.&base=baseSumulasVinculantes
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3.4 - NACIONALIDADE E DIREITOS POLÍTICOS 

Os direitos políticos positivos consistem no conjunto de normas que asseguram o direito 

subjetivo de participação no processo político e nos órgãos governamentais; 

Os 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. 

Para 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. 

O 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.  

Não 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. 

A 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. 

As 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. 

As 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. 
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As 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.  

O STF considerou a figura do “prefeito itinerante” (ou “prefeito profissional”) incompatível 

com o princípio republicano. 

São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou 

afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado 

ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis 

meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição 

(inelegibilidade reflexa). 

Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação 

Os partidos políticos têm natureza jurídica de direito privado. 

A nacionalidade é o vínculo jurídico-político entre o Estado soberano e o indivíduo, estabelecendo uma 

conexão que permite distinguir estrangeiros e nacionais. 

São 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; 

São 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). 

São 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. 

Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que: I - tiver cancelada sua naturalização, por 

sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional; II - adquirir outra nacionalidade, 

salvo nos casos: a) de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira; b) de imposição 

de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição 

para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis; 
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Pode o indivíduo readquirir a nacionalidade brasileira apenas mediante o ajuizamento e procedência 

de ação rescisória. 

 

3.5 - PODER JUDICIÁRIO 

O 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, tais como: 

O STF considera inconstitucional a aplicação de subteto remuneratório estadual ou distrital, no 
âmbito do Poder Judiciário, correspondente ao subsídio dos desembargadores do tribunal de justiça 
local. 

 A Lei Orgânica da Magistratura Nacional não veda a criação de um segundo cargo de Corregedor. Além 
disso, as funções estabelecidas pelo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná não são 
puramente auxiliares. Questão que se insere na autonomia e no poder de auto-organização dos tribunais. 

 o art. 69 da Loman é taxativo, não sendo possível a extensão de vantagens previstas em legislação de 
outra carreira a magistrados com fundamento na simetria constitucional entre a magistratura e o Ministério 
Público. 

 

3.6 - PROCESSO LEGISLATIVO 

 Lembrar que o processo legislativo é o conjunto de atos preordenados que permitem a feitura, a 
mudança e a substituição de espécies normativas.  

Atos normativos primários são aqueles que têm como fundamento de validade imediato a 
Constituição.  

O 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.  

Na 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.  

 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.   

A fase complementar é a última fase do processo legislativo. É composta por duas etapas, a 
promulgação e a publicação. 

 Leitura dos artigos 62 a 69 da CF, e das decisões recentes do STF, tais como: 
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É inconstitucional medida provisória ou lei decorrente de conversão de medida provisória cujo conteúdo 
normativo caracterize a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória anterior rejeitada, de 
eficácia exaurida por decurso do prazo ou que ainda não tenha sido apreciada pelo Congresso Nacional 
dentro do prazo estabelecido pela Constituição Federal (CF). 

O parágrafo único do art. 65 da CF só determina o retorno do projeto de lei à Casa iniciadora se a emenda 
parlamentar introduzida acarretar modificação no sentido da proposição jurídica. 

A sanção do projeto de lei não convalida o vício de inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder 
de iniciativa.  

3.7 - INTERVENÇÃO FEDERAL E ESTADUAL 

A 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.  

Para 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. 

A 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.  

Pôr 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. 

O art. 34, IV , prevê a intervenção federal para “garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes 

nas unidades da Federação”. 

 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. 

No art. 34, VI, regula-se a intervenção para prover a execução de lei federal, ordem ou decisão 

judicial. 

O trânsito em julgado da decisão judiciária não é pressuposto para a intervenção 

 

Não 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. 
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A 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. 

A 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. 

Nos 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).  

Por 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. 

 

A 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. 

 

Os 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. 

2.8 - CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE 

 

A doutrina majoritária brasileira e o STF adotam a do direito norte-americano, 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 
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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.  

A 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. 

A 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. 

O 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. 

A 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 



 

APOSTAS PARA O TRF-1 

EQUIPE DE PROFESSORES ESTRATÉGIA CARREIRAS JURÍDICAS  

 

 

 
 

 90 
324 

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 
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.  

Controle 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.   

Antes 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 
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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 
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. 

O 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. 

O 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 Procurador-
Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos 
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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 
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. 

Trata-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, 
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“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 
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. 

Os 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. 

Sendo 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. 
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A causa de pedir aberta das ações do controle concentrado de constitucionalidade torna 
desnecessário o ajuizamento de nova ação direta para a impugnação de norma cuja 
constitucionalidade já é discutida em ação direta em trâmite perante o SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL, proposta pelo mesma parte processual 

A jurisprudência do Egrégio STF é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva 
de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta a norma local, sem declará-la 
inconstitucional. 

A jurisprudência do STF se consolidou no sentido de ser incabível reclamação fundada na teoria 
da transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante. 

A controvérsia em torno da incidência, ou não, do postulado da recepção, por não envolver 
qualquer juízo de inconstitucionalidade, mas, sim, quando for o caso, o de simples revogação de 
diploma pré-constitucional, dispensa a aplicação do princípio da reserva de plenário 

 

2.9 - ESTADO DE DEFESA E SÍTIO 

O aluno não pode esquecer de ler os artigos 136 ao 141 da CF. 

2.10 - ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA E SOCIAL 

O aluno não pode esquecer de ler os artigos 173 ao 203 da CF. Não pode olvidar a leitura da Jurisprudência 
recente, como: 

Não ofende o art. 173, §1º, II, da Constituição Federal, a escolha legislativa de reputar não 
equivalentes a situação das empresas privadas com relação a das sociedades de economia mista, 
das empresas públicas e respectivas subsidiárias que exploram atividade econômica, para fins de 
submissão ao regime tributário das contribuições para o PIS e para o PASEP, à luz dos princípios da 
igualdade tributária e da seletividade no financiamento da Seguridade Social.’ 

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT tem o dever jurídico de motivar, em ato formal, 
a demissão de seus empregados. 

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. 

Incide contribuição previdenciária sobre os rendimentos pagos aos exercentes de mandato 
eletivo, decorrentes da prestação de serviços à União, aos Estados e ao Distrito Federal ou aos 
Municípios, após o advento da Lei 10.887/2004, desde que não vinculados a regime próprio de 
previdência. 
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No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e 
vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’, 
sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei 8.213/1991”. 

A concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS no período de 
vigência da Medida Provisória 446/2008 não exime a entidade beneficiária de implementar os 
demais requisitos legais para fruição da imunidade prevista no art. 195, § 7°, da Constituição Federal. 

 O STF julgou improcedente ação direta ajuizada contra a Lei 12.684/2007 do Estado de São Paulo, 
que proíbe o uso de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto no 
território estadual. 

É constitucional a regra que veda, no âmbito do SUS, a internação em acomodações superiores, 
bem como o atendimento diferenciado por médico do próprio SUS, ou por médico conveniado, 
mediante o pagamento da diferença dos valores correspondentes. 

 

4 - 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 federal do TRF1ª. 

Onze (11) 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. 

A ordem das matérias é decrescente em relação aos assuntos mais cobrados nas últimas provas dos 
concursos para Magistratura Federal. Assim, os primeiros assuntos, mais recorrentes nas provas, 

devem ser priorizados na hora do estudo. Vamos lá👇 
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4.1 - PROVAS 

Definição de prova: Normalmente relacionada à ideia de reconstrução dos fatos pretéritos 
para viabilizar convicção do juiz. Noção criticada na atualidade, reconhecendo-se a 
impossibilidade de se recuperar o que já passou. 

A prova consiste, pois, na demonstração 

de existência ou da veracidade daquilo que 

se alega como fundamento do direito que 

se defende ou que se contesta. E, nesta 

razão, no sentido processual, designa 

também os meios, indicados em lei, para 

realização dessa demonstração. 

A palavra ‘prova’ normalmente tem 3 

sentidos: atividade probatória, meio de 

prova e resultado, este a representar o 

convencimento.   

Finalidade da prova: Formar a convicção do juiz, mediante uma reconstituição histórica do fato criminoso (visão 

ortodoxa). Trabalha-se com uma verdade processual, cuja ‘certeza’ é de natureza jurídica – com materialização da 

prova. A “função da prova é permitir o embasamento concreto das proposições formuladas, de forma a convencer o 

juiz de sua validade” - uma espécie de apoio à retórica. A finalidade da prova varia de acordo com a concepção que se 

tenha do processo. 

Destinatários da prova: principal é o juiz; secundariamente a prova também se dirige às partes, que dela podem extrair 

convicções e consectários legais.  

Objeto da prova: Se dá em relação a questões de fato surgidas no 

processo. São “os fatos, principais ou secundários, que reclamem uma 

apreciação judicial e exijam uma comprovação” – aqueles que as partes 

pretendem demonstrar. Objeto in concreto são os fatos relevantes para a 

decisão. 

Para corrente minoritária o objeto da prova são as afirmações e asserções 

das partes sobre fatos, em relação àquelas que interessam para a solução 

da causa. 

Thema probandum se constitui pela imputação constante da peça 

acusatória. 
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Elementos de prova: são os dados objetivos que confirmam ou negam uma asserção a respeito de um fato. 

Instrução criminal: “O conjunto de atos processuais que têm por objeto recolher as provas com que deve ser decidido 

o litígio”. 

Fase própria, dentro do processo, para a produção das provas. A fase de instrução criminal, no processo, tem início 

com a apresentação de provas por parte do réu (o que normalmente ocorre com a resposta à acusação, art. 396-A do 

CPP) e vai até o encerramento da instrução complementar (eventualmente requerida com base no art. 402 do CPP). 

Classificação e terminologia das provas: 

Direta: aquela que, por si e com uma única operação inferencial, demonstram o fato objeto da investigação. 

Indireta: não demonstra o fato diretamente, exige dedução, raciocínio lógico (ex. álibi). 

Plena: completa e convincente acerca dos fatos, permitindo juízo de certeza. 

Não plena: ou semiplena, é a prova mais tênue que gera juízo de probabilidade. 

Real: decorre de coisas materiais (ex. arma), com os sinais nelas deixados. 

Pessoal: decorre de pessoas (ex. interrogatório, testemunha) e suas impressões. 

Positiva: procura demonstrar a existência do fato. 

Negativa: visa demonstrar a inexistência do fato – é a contraprova. 

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. MARINONI recomenda a observância dos 

direitos em jogo na admissão da prova emprestada. 

PROVAS CAUTELARES NÃO REPETÍVEIS ANTECIPADAS 

Modo de produção: acautelatório oficioso antecipado 

Momento: investigação/processo investigação/processo investigação/processo 

Autorização judicial: depende não depende depende 

Repetição: difícil, em tese viável inviável difícil, em tese viável 

Contraditório: diferido/postergado diferido/postergado real e temporâneo 
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Exemplo: interceptação telef. necropsia depoimento urgente 

Ônus da prova: posição ativa que confere ao sujeito processual uma faculdade em relação à prova que pode resultar 

em algum resultado favorável – imperativo de próprio interesse. O descumprimento não implica sanção (nem 

ilicitude), porque não é dever, apenas risco de um resultado desfavorável (que pode não acontecer). 

Subjetivo = regra de conduta, encargo de provas que pesa 

sobre as partes. 

Objetivo = regra de julgamento a ser observada pelo juiz 

nos casos de dúvida. Não é para fixar quem deve produzir a 

prova, mas sim de quem assume o risco da sua falta. 

Perfeito/absoluto = resultado do descumprimento é 

necessário e inevitável. 

Imperfeito/relativo = resultado do descumprimento não é necessário e obrigatório (pode ocorrer, mas não 

necessariamente). 

Distribuído: quanto ocorre distribuição da carga probatória entre as partes do processo (não fica para uma só), com 

base no art. 156 do CPP e disposições do Código de Processo Civil. 

Exclusivo da acusação: (corrente minoritária) em razão da presunção de inocência e do in dubio pro reo o ônus da 

prova seria exclusivamente da acusação. Fazendo alusão ao art. 41 do CPP também sustentam que a acusação deve 

comprovar tipicidade, ilicitude e culpabilidade. 

Nível de prova: para a acusação se exige prova acima de dúvida razoável; para a defesa basta que consiga lançar dúvida 

fundada a respeito de suas teses – in dubio pro reo. 

Inversão do ônus da prova?: Lei 9.613/2008, art. 4º, § 2º. O juiz determinará a liberação total ou parcial dos bens, 

direitos e valores quando comprovada a licitude de sua origem, mantendo-se a constrição dos bens, direitos e valores 

necessários e suficientes à reparação dos danos e ao pagamento de prestações pecuniárias, multas e custas 

decorrentes da infração penal. 

ÔNUS DA 
PROVA

subjetivo

partes

regra de 
conduta

objetivo

juiz

regra de 
julgamento

ACUSAÇÃO

existência do fato penalmente 
ilícito

autoria

relação de causalidade

culpa (stricto sensu - negligência, 
imprudência e imperícia); dolo é 
presumido

DEFESA

fatos impeditivos: exclusão da 
vontade e exclusão da culpa

fatos modificativos: exclusão da 
antijuridicidade, causas supralegais 
etc.

fatos extintivos: prescrição, 
decadência etc. 
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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. 

Sistemas de avaliação da prova: 

 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. 

 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). 

 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. 
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Prova vedada/ilegal: 

 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. 

 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”. 

 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”. 

 

 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). 

PROVAS ILÍCITAS

violação regras de direito material

violação na obtenção/coleta

normalmente antes/fora do processo

inadmissíveis no processo

não podem ser refeitas/convalidadas

PROVAS ILEGÍTIMAS

violação regras de direito processual

violação na produção

normalmente durante o processo

carregam nulidade, podem ser 
admitidas

podem ser refeitas/convalidadas
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 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 
que não há motivo para retirar eficácia de uma prova, que trouxe uma descoberta que muito 
provavelmente seria obtida”.  

👉 Por essas teorias se poderia dizer “que nem todos os frutos da árvore venenosa são proibidos, 
pois alguns podem ser aproveitados”. 

 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”. 

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”. 

 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). 

4.2 - RECURSOS 

Características gerais: podem-se elencar quatro aspectos ou características referentes aos recursos 
no processo penal: voluntariedade, previsão legal, anterioridade à preclusão ou coisa julgada e não 
instituição de nova relação jurídica. 

Voluntariedade: recorrer, ou não, depende da vontade do recorrente; não há qualquer obrigação 
imposta às partes em exercer o direito de recurso (art. 574 do CPP). Pela literalidade do artigo, não 
obstante as observações da doutrina quanto à impropriedade do termo, excetuariam-se a essa regra 
os ditos “recursos ex officio” previstos nos incisos do mesmo dispositivo. 

Previsão legal: a existência e o cabimento de um recurso devem estar previstos expressamente em 
lei. 

Anterioridade à preclusão ou coisa julgada: preclusa ou transitada em julgado a decisão judicial, não 
mais caberá recurso contra ela. 

Mesma relação jurídica processual de que se originou a decisão recorrida: não será criada outra 
relação jurídica para o desenvolvimento e apreciação do recurso; trata-se de continuidade da 
mesma relação processual. 

Princípios:  
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Duplo grau de jurisdição: embora não seja previsto expressamente, decorre do direito fundamental 
ao devido processo legal (art. 5º, LV da CF). Trata-se da possibilidade/garantia da parte de ver 
rediscutida a matéria fática e de direito por órgão do Poder Judiciário hierarquicamente superior 
àquele que proferiu o pronunciamento jurisdicional vergastado. Referido princípio possui limitações, 
e um claro exemplo diz respeito aos processos julgados em sede de foro por prerrogativa de função. 

Unirrecorribilidade das decisões: também denominado de princípio da singularidade ou unicidade, 
diz respeito ao fato de que, como regra geral, de cada decisão (recorrível), admite-se a interposição 
de um único recurso. Os recursos especial e extraordinário representam situação anômala dentro 
desse princípio, em virtude de ser admitida a interposição concomitante dos dois, quando 
constatada, no bojo de uma mesma decisão, contrariedade a uma lei federal ou tratado e à 
Constituição Federal. 

Taxatividade: os recursos devem estar expressamente previstos em lei, a qual disporá acerca da sua 
existência, bem como das respectivas hipóteses de cabimento. 

Fungibilidade recursal: em não havendo má-fé, o recurso incorreto poderá ser recebido e conhecido 
como o correto, evitando-se prejuízo ao recorrente (art. 579 do CPP). Parte da doutrina entende que 
a ausência de má-fé se consubstancia no manejo do recurso dentro do prazo referente ao recurso 
adequado e, ao mesmo tempo, na existência de dúvida objetiva quanto à espécie recursal 
apropriada ao caso. Outra parcela entende que a existência de dúvida objetiva quanto ao recurso 
correto é suficiente para afastar a má-fé, mesmo que seja interposto fora do prazo do recurso 
próprio. 

Convolação: enquanto no princípio anterior a interposição de um recurso inadequado ao caso, em 
não havendo má-fé, pode ser recebido e processado na forma do adequado, pelo princípio da 
convolação um recurso adequado pode ser recebido e processado como outro, com o fim de se 
evitar prejuízo ao recorrente ou propiciar ao emprego da via impugnativa mais vantajosa ao 
acusado. 

Disponibilidade: às partes é facultada a desistência do recurso interposto. Esse princípio não se 
aplica ao Ministério Público, por expressa vedação legal (art. 576 do CPP). 

Voluntariedade: a impugnação das decisões judiciais é ato voluntário das partes, a depender de seu 
juízo discricionário a respeito da conveniência e oportunidade de assim proceder (art. 574 do CPP). 
Merecem relevo, nesse ponto, os chamados “recursos ex officio”. Embora a lei os preveja como 
exceções ao princípio, a doutrina os elenca como hipóteses de reexame necessário ou de remessa 
necessária, que seriam verdadeiras “condições para o trânsito em julgado de determinadas 
decisões”, e não recursos. Vislumbram-se hipóteses de reexame necessários nos incisos I e II do art. 
574, art. 625, § 3º e art. 746 do CPP.  

• impugnação errada/indevida/adequada
• considerada como a correta (desde que não haja má-fé)fungibilidade
• impugnação correta/devida/inadequada
• tomada por outra mais vantajosaconvolação
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Vedação à reformatio in pejus: a situação do recorrente não poderá agravada em decorrência de 
seu próprio recurso. Entende-se que esse princípio incide apenas em favor do acusado, de maneira 
que, em sede de recurso exclusivo da defesa, não poderá ele ser prejudicado de qualquer forma. A 
reformatio in pejus pode manifestar-se de forma direta (quando o prejuízo advém diretamente do 
mérito do julgamento do recurso) ou indireta (em que o agravamento da situação do acusado se dá 
por via de consequência). 

Reformatio in mellius: significa que sempre será admitida a reforma para melhor da decisão (em 
favor do réu), ainda que se trate de recurso exclusivo da acusação, cuja pretensão era justamente o 
contrário. 

a situação do recorrente não poderá ser agravada em decorrência de seu próprio recurso.  

 Em sede processual penal, no caso de recurso exclusivo da defesa – em virtude de habeas 
corpus ou de revisão criminal – não se admite a reforma do julgado impugnado para piorar a 
situação do acusado.  

 Entende-se que esse princípio incide apenas em favor do acusado, de maneira que, em sede 
de recurso exclusivo da defesa, não poderá ele ser prejudicado de qualquer forma.  

 A reforma in pejus não poderá ocorrer nem do ponto de vista quantitativo, nem sob o ângulo 
qualitativo ou para corrigir eventual erro material. 

- Quantitativo – o acusado foi condenado a uma pena de 4 anos. Logo, em caso de recurso exclusivo 
da defesa, o tribunal não pode condenar a 5 anos;  

- Qualitativo – se o acusado foi condenado por furto e o tribunal verifica que na verdade se tratava 
de peculato furto – a pena mantém-se a mesma - 01 (um) ano -, mas sob o ponto de vista qualitativo 
o peculato furto é pior porque eventual progressão nos crimes contra administração pública está 
condicionada à reparação do dano. Por isso também viola o princípio da ne reformatio in pejus; 

- Erro material – digamos que o acusado seja condenado por latrocínio, a uma pena de 18 (dezoito) 
anos, e o magistrado, ao proferir a decisão, comete um erro grosseiro e estabelece início de 
cumprimento de pena no regime inicial aberto. Nesse caso, se o Promotor de Justiça não apelar e a 
decisão transitar em julgado para a acusação, havendo recurso exclusivo da defesa, não poderá a 
nova decisão condenar em regime fechado, mesmo com o notório erro material. 

Novos fundamentos: 

 Quanto à fundamentação, existe alguma limitação para o órgão revisor? 

Segundo o STJ não viola a vedação do reformatio in pejus o acréscimo de novos fundamentos desde 
que não haja agravamento da situação do acusado. 

Reformatio in pejus direta: aquela mais usual e conhecida, na qual o prejuízo decorre do 
conhecimento e julgamento do próprio recurso interposto ou da impugnação apresentada pela 
defesa.  

 Tome-se por simples exemplo uma sentença condenatória que impingiu ao acusado a pena 
de 7 (sete) anos de reclusão em regime semiaberto. Na hipótese de recurso (apelação) 
exclusivo da defesa, é vedado ao tribunal ad quem majorar o quantum de pena, ou fixar 
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regime mais gravoso para o seu cumprimento (fechado), justamente em razão da vedação à 
reformatio in pejus direta 

Proibição do próprio juízo ad quem proferir decisão desfavorável em recurso exclusivo da defesa.  

 A reformatio in pejus direta ocorre quando o Tribunal (juízo ad quem) agrava a situação do 
acusado no recurso exclusivo da defesa. 

Logo, o prejuízo advém diretamente do mérito do julgamento do recurso. 

Reformatio in pejus indireta: refere-se ao agravamento da situação do acusado por vias oblíquas ou 
indiretas, como consequência de outra decisão que analisou recurso ou impugnação só da defesa. 
Normalmente ela decorre de anulação de decisão anterior. 

 Por exemplo: somente réu apela e obtém, pela procedência do seu recurso, a anulação da 
sentença condenatória; o juiz, ao proferir nova sentença, não só condena novamente o réu 
como também majora a pena (ou de algum modo agrava a situação do réu). Repare: o 
prejuízo não decorreu diretamente do provimento do recurso (da anulação da sentença); veio 
depois, reflexamente, quando o juiz proferiu outra sentença pior para o réu – é preciso 
comparar as sentenças para concluir pelo agravamento da situação. 

Tribunal do Júri e soberania dos veredictos:  

 Na hipótese de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, realizando-se nova sessão de 
julgamento, como se resolverá eventual choque entre o princípio da soberania dos veredictos 
e a vedação à reformatio in pejus indireta? 

Entende-se que a soberania dos vereditos é uma garantia voltada à proteção dos jurados e não do 
juiz presidente. 

No júri, é muito comum o reconhecimento de nulidades.  

 Supondo que todos os recursos sejam exclusivos da defesa, a situação pode piorar?  

O STF e STJ têm decidido ser compatível o princípio da vedação à reformatio in pejus indireta e a 
soberania dos vereditos. Deste modo, ainda que seja reconhecida nova circunstância no segundo 
julgamento (ex. acréscimo de uma qualificadora), realizado após recurso exclusivo da defesa, a pena 
aplicada não poderá ser superior àquela determinada no primeiro julgamento anulado. 

Proibição à reformatio in pejus indireta e incompetência absoluta: 

Para melhor compreensão, vamos exemplificar: 

 Se o magistrado de primeira instância condena o cidadão por crime de roubo e estabelece 
uma pena de 04 (quatro) anos; havendo recurso exclusivo da defesa, o Tribunal, quando 
reconhece que há incompetência absoluta (ex. o roubo foi praticado contra a União), deve 
devolver o processo para Justiça Federal. Nessa situação, questiona-se: a Justiça Federal ficará 
subordinada à pena anteriormente imposta? 

Nesse caso há duas correntes: 
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1ª corrente: o juiz natural jamais estará subordinado aos limites da pena. Para a jurisprudência, essa 
corrente (que prioriza o princípio do juiz natural em detrimento à proibição da reformatio in pejus) 
é minoritária. 

2ª corrente:  mesmo nos casos de incompetência absoluta, deve ser observada a proibição da 
reformatio in pejus. Logo, aquela pena de 04 (quatro) anos continua como limite. Esse é o 
entendimento majoritário nos tribunais. 

Dialeticidade: por força desse princípio, o recorrente deverá apresentar, no corpo do recurso, as 
razões e os fundamentos de sua irresignação, de modo a viabilizar o exercício do contraditório pelo 
recorrido. Há mitigação desse princípio no art. 589 do CPP, admitindo-se a instrução e a remessa do 
recurso em sentido estrito à instância superior sem as contrarrazões do recorrido. Também há no 
art. 601 do CPP, no qual se admite a remessa dos autos, em recurso de apelação, sem as razões 
recursais. Por fim, o art. 600, § 4º do CPP permite que o apelante ofereça as razões recursais 
diretamente ao tribunal ad quem. 

Colegialidade: diz respeito ao direito da parte recorrente de ter o seu recurso apreciado e julgado 
por um órgão colegiado, formado, naturalmente, por mais de um julgador. Decorre do princípio do 
duplo grau de jurisdição. Esse princípio não se aplica a todas as espécies de recurso, como os 
embargos de declaração, em que eventual obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão será 
sanada pelo próprio prolator da decisão. 

Efeitos dos recursos: 

Efeito obstativo: a interposição do recurso ‘obsta’ a preclusão temporal ou o trânsito em julgado da 
decisão até o seu julgamento. 

Efeito devolutivo: trata-se da devolução da matéria impugnada ao juízo ad quem, via de regra, para 
reanálise. A devolução pode se manifestar, todavia, em relação ao próprio juízo a quo, como nos 
casos de embargos de declaração. Elencam-se três enfoques sob os quais a devolução pode ser 
analisada:  

a) extensão ou devolutividade horizontal: é a amplitude da matéria a ser reapreciada; poderá ser 
total (hipótese em que toda as matérias poderão ser reexaminadas) ou parcial (limitando-se o 
reexame a questões pontuais), a depender da pretensão do recorrente. Importante salientar que, 
em virtude dos princípios da reformatio in mellius e da non reformatio in pejus, mesmo que não seja 
objeto do recurso interposto, poderá o juízo ad quem reconhecer e apreciar ex officio questões que 
representem possível melhora na situação do acusado. Excepciona-se, nesse ponto, a apelação 
contra decisões do Júri, hipótese na qual o efeito devolutivo é adstrito aos fundamentos da sua 
interposição, em virtude do princípio constitucional da soberania dos veredictos (Súmula 713 do 
STF). Por fim, conforme Súmula 160 do STF, não poderá o juízo ad quem acolher nulidade contra o 
acusado que não tenha sido arguida pelo Ministério Público em seu recurso; 

b) profundidade ou devolutividade vertical: refere-se aos elementos e fundamentos que poderão ser 
empregados na reapreciação da matéria. A doutrina entende que essa profundidade é ilimitada; 

c) âmbito de impugnação do recurso: trata-se do limite de apreciação a que se submete o órgão 
jurisdicional superior. Surgem, aqui, os recursos de instância iterada e de instância reiterada. No 
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primeiro, devolve-se ao tribunal o conhecimento de decisão com cunho estritamente processual, 
hipótese na qual referido tribunal estará adstrito à análise de apenas essa decisão; no segundo, a 
matéria é devolvida ao tribunal em sua integralidade, de modo que haverá seu total reexame, 
concedendo-se ampla liberdade ao juízo ad quem. 

Efeito suspensivo: acarreta a suspensão da eficácia da decisão recorrida; ou seja, não poderá ela ser 
executada até que seja julgado o respectivo recurso. A lei expressamente determinará quando uma 
espécie de recurso apresentará o efeito suspensivo. 

Efeito regressivo, iterativo ou diferido: trata-se do juízo de retratação previsto no recurso em 
sentido estrito – RESE (art. 589 do CPP), carta testemunhável (art. 643 do CPP) e em agravo em 
execução, que segue o mesmo procedimento do RESE. Nesse juízo de retratação, o prolator da 
decisão poderá reformá-la parcial ou integralmente, ou mantê-la nos mesmos termos. 

Efeito extensivo ou expansivo: na eventualidade de provimento de recurso interposto por um dos 
acusados do mesmo crime, os seus efeitos se estenderão aos demais, ainda que não tenham 
recorrido, contanto que se encontrem em idêntica situação jurídica e as razões não sejam de ordem 
pessoal (art. 580 do CPP). 

Efeito translativo: tem o condão de devolver ao juízo ad quem a reapreciação de toda a matéria, 
mesmo que em desfavor da defesa. Segundo a doutrina, esse efeito apenas incidirá nos 
impropriamente denominados “recursos ex officio”. 

Efeito substitutivo: a decisão proferida pelo juízo recursal, desde que conhecido ou recebido o 
recurso, substitui a decisão atacada, pelo menos em relação à matéria objeto de impugnação. 

Recursos em espécie: 

Recurso em sentido estrito. Conceito: trata-se de espécie recursal empregada para impugnar, via 
de regra, decisões interlocutórias (não terminativas – colocam fim a uma etapa procedimental, sem 
julgar o mérito), embora o CPP preveja, também, sua utilização contra algumas decisões 
terminativas (colocam fim ao processo, sem julgar o mérito). 

Taxatividade do rol e interpretação extensiva: o art. 581 do CPP prevê as hipóteses de cabimento 
do RESE. Tem prevalecido o entendimento de que o rol do art. 581 admite interpretação extensiva, 
a qual deverá, contudo, ser limitada aos casos de omissão involuntária da lei (em que não se nota 
exclusão intencional pelo legislador). Não se trata, perceba, de ampliação do rol legal, mas de 
ampliação do seu espectro de abrangência aos casos de proximidade conceitual. 

Efeitos: sempre terá efeito devolutivo e efeito regressivo. Poderá ter efeito extensivo, no caso do 
art. 580 do CPP. Terá efeito suspensivo nas seguintes hipóteses: a) decisão que declara perdida 
fiança (art. 581, VII, in fine do CPP); b) decisão que denegar ou julgar deserta apelação (art. 581, XV 
do CPP); c) decisão que julgar quebrada a fiança (inc. VII), suspendendo tão somente o efeito de 
perda de metade do valor – § 3º do art. 584 do CPP); d) decisão que pronunciar o acusado (inc. IV), 
suspendendo, segundo o § 2º do art. 582, tão somente o julgamento. 

Apelação. Conceito: é o instrumento apto a impugnar sentenças condenatórias ou absolutórias, 
bem como algumas decisões definitivas ou com força de definitivas – como no caso do art. 593, II do 
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CPP –, devolvendo a matéria ao juízo ad quem para reanálise, com o fito de modificar parcial ou 
totalmente o decisum. 

Hipóteses de cabimento: será cabível nas hipóteses do art. 416 (contra decisões de impronúncia e 
absolvição sumária) e do art. 593 do CPP. Vejamos os casos do último artigo: 

A. sentença definitiva de condenação ou absolvição por juiz singular (inc. I): a sentença 
condenatória acolhe parcial ou totalmente a pretensão acusatória; a absolutória a julga 
improcedente pela presença de alguma das hipóteses do art. 386 do CPP. Entende-se cabível 
a apelação contra a sentença de absolvição sumária do art. 397 do CPP, com exceção do inc. 
IV, que diz respeito às causas de extinção da punibilidade, que é recorrível via RESE (art. 581, 
VIII do CPP). 

B. decisão definitiva ou com força de definitiva por juiz singular (inc. II): decisões definitivas 
extinguem o processo ou o procedimento, com análise do mérito, mas sem condenar ou 
absolver o acusado. Exemplos: decisão que julga o pedido de restituição (art. 120, § 1º do CPP 
e decisão que ordena ou nega o sequestro (art. 127 do CPP). Decisões com força de definitivas 
(interlocutórias mistas) colocam fim ao processo (decisão interlocutória mista terminativa) 
ou a uma etapa procedimental (decisão interlocutória mista não terminativa). Exemplo de 
decisão terminativa: a que rejeita a peça acusatória. Exemplo de decisão não terminativa: 
decisão que remete as partes ao juízo cível no pedido de restituição de coisas apreendidas. 

C. decisões do Tribunal do Júri (inc. III). 

Efeitos: a apelação sempre terá efeito devolutivo. Poderá apresentar efeito extensivo, na hipótese 
do art. 580 do CPP. Não terá efeito regressivo, porque não permite juízo de retratação. Não terá 
efeito suspensivo nas sentenças absolutórias; mas sempre terá efeito suspensivo em relação às 
sentenças condenatórias. 

Embargos de declaração. Cabimento – vícios: não têm como finalidade a modificação ou a reforma 
das decisões. Eles visam, como diz a doutrina, à integração ou ao complemento do julgado e não 
reabrir o debate sobre a causa. 

Além do erro material, admitido pela jurisprudência, quatro vícios previstos 
em lei viabilizam os declaratórios:  

❖ ambiguidade - quando a decisão (na fundamentação ou no 
dispositivo) permite mais de uma interpretação; não mostra, ao certo 
e precisamente, o que foi decidido; 

❖ obscuridade – tem a ver com falta de clareza; aquilo que está vago, 
confuso, difícil de entender, cujo resultado é a ininteligibilidade; 

❖ contradição -  quando há incoerência entre disposições da própria sentença (ou acórdão); 
quando determinados comandos do juiz estão em desacordo ou são incompatíveis com 
outros; 

❖ omissão - tem a ver com falta de manifestação, de pronunciamento, de cognição sobre aquilo 
que é relevante e representa uma espécie de lacuna na decisão; 
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Prazo: disciplina própria (arts. 382 e 619) estabelece em 2 dias. 

Forma – procedimento: com exceção do Juizado, onde se admite a oposição oral🗣 (art. 83, § 1º da 

Lei 9.099/1995), no juízo comum os embargos deverão ser apresentados por escrito📄, mediante 
petição, sendo inviável a interposição por termo. 

Não há previsão nem necessidade, em princípio, de intimar a parte contrária para contrarrazões – 
salvo se tiverem ‘efeitos infringentes’. 

Efeitos: têm o chamado efeito regressivo; ou seja, fazem com que a decisão possa ser reapreciada 
pelo próprio órgão que a prolatou. 

A oposição dos embargos de declaração, desde que tempestivos, interrompe o prazo para a 
interposição de outros recursos (por qualquer das partes). 

Recursos extraordinário e especial. Aspectos gerais: não se destinam à rediscussão fática da causa, 
mas à análise de específicas e relevantes questões de direito, que transcendem os interesses 
restritos de um processo, visando a manutenção da própria integridade, autoridade e unidade dos 
diplomas normativos que constituem o ordenamento jurídico. 

Cabimento e procedimento: Recurso extraordinário: cabível nas hipóteses do art. 102, III da CF, ou 
seja, as causas decididas em única ou última instância, quando: a) a decisão contrariar dispositivo 
desta Constituição; b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; c) julgar válida lei 
ou ato de governo local contestado em face desta Constituição; ou d) julgar válida lei local 
contestada em face de lei federal.  

O recurso extraordinário apresenta os seguintes pressupostos de admissibilidade específicos: 
prequestionamento, repercussão geral e o esgotamento das vias de impugnação ordinárias. Poderão 
interpô-lo: o Ministério Público; o querelante; o réu; e o assistente de acusação, este nos limites de 
sua atuação. Será interposto por petição endereçada ao Presidente ou Vice-Presidente do tribunal 
a quo (art. 1.029 do CPC), no prazo de 15 dias, e seguirá o rito disposto nos arts. 1.029 a 1.044 do 
CPC, até ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. 

Recurso especial: cabível nas hipóteses do art. 105, III da CF, ou seja, as causas decididas, em única 
ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito 
Federal e Territórios, quando a decisão recorrida: a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes 
vigência; b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal; c) der a lei federal 
interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. 

Também apresenta o prequestionamento e o esgotamento das vias ordinárias como pressupostos 
específicos de admissibilidade. Contudo, não há se falar no pressuposto de repercussão geral nos 
recursos especiais. A legitimidade e o procedimento são idênticos ao do recurso extraordinário. 

Recurso Ordinário constitucional - ROC. Ao Supremo Tribunal Federal: cabível nas hipóteses do art. 
102, II da CF: a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção 
decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão; b) o crime 
político. 
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Procedimento: será interposto perante os tribunais superiores (STJ, TSE, TST e STM), em petição 
dirigida ao respectivo Presidente, junto às razões dirigidas ao Supremo Tribunal Federal. Em relação 
à alínea a do art. 102, II da CF, entende-se que deverá o recurso ser interposto no prazo de 5 (cinco) 
dias. Por outro lado, o ROC com fundamento na alínea b do referido dispositivo deverá ser interposto 
no prazo de 3 (três) dias. Admitido e encaminhado o recurso, será distribuído e julgado pelas Turmas, 
nos termos do regimento interno. 

Efeitos: apenas o devolutivo. Não há efeito regressivo, tampouco há previsão de efeito suspensivo. 

ROC ao Superior Tribunal de Justiça: cabível nos casos do art. 105, II da CF: a) os habeas corpus 
decididos em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos 
Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão for denegatória; b) os mandados de 
segurança decididos em única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos 
Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão; c) as causas em que forem 
partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e, do outro, Município ou pessoa 
residente ou domiciliada no País. 

Procedimento: disciplinado pelos arts. 30 a 35 da Lei 8.038/1990. O ROC que tenha como 
fundamento a alínea a do art. 105, II da CF deverá ser interposto no prazo de 5 (cinco) dias (art. 30 
da Lei 8.038/1990) e será processado na forma dos arts. 31 e 32. Caso tenha como fundamento a 
alínea b, deverá ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias (art. 33 da Lei 8.038/1990) e será 
processado na forma dos arts. 34 e 35. 

Efeitos: apenas o devolutivo. Não há efeito regressivo, tampouco há previsão de efeito suspensivo. 

Embargos infringentes e de nulidade. Cabimento: conforme art. 609, parágrafo único do CPP, será 
cabível contra decisões não unânimes de segunda instância, desfavoráveis ao réu. É considerado um 
recurso de manejo privativo da defesa, que poderá ser interposto contra acórdãos proferidos em 
sede de apelação, recurso em sentido estrito ou agravo em execução. 

Procedimento: deverão ser opostos no prazo de 10 (dez) dias e terão o seguinte processamento: 
“(1) interposição dos embargos; (2) parecer da Procuradoria, no prazo de dez dias; (3) distribuição; 
(4) vista ao relator, pelo prazo de dez dias; (5) vista ao revisor, também pelo prazo de dez dias; (6) 
designação de data para julgamento. Na sessão de julgamento caberá sustentação oral por 15 
minutos” (Badaró, 2017). 

Efeitos: têm efeito devolutivo. Para a maior parte da doutrina, também são dotados de efeito 
regressivo, ainda que parcial. Em relação ao efeito suspensivo, a doutrina entende que essa espécie 
recursal também apresenta efeito suspensivo, impedindo a execução da pena aplicada. 

4.3 - EMENDATIO LIBELLI E MUTATIO LIBELLI 

Inicialmente, vale destacar que esses institutos são regidos pelo princípio da correlação entre 
acusação e sentença. A parte não pode ser surpreendida na sentença. Via de regra, o juiz está 
adstrito àquilo que constou na acusação. Exemplo, se fui denunciado por roubo simples, não posso 
ser condenado por roubo qualificado. 
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A sentença deve guardar plena consonância com o fato delituoso descrito na inicial acusatória, não 
podendo dele se afastar, sendo vedado decisão ultra, citra ou extra petita. 

EMENDATIO LIBELLI – é a mudança na definição jurídica, sem a modificação do fato contido na 
acusação. 

Art. 383.  O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-
lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. 

 A imputação é a mesma, mas há correção da tipificação formulada.  

Ex. “A” subtraiu para si coisa alheia móvel mediante violência contra “B” mas o Promotor de Justiça 
classificou isso como furto.  

Na hora de julgar, o juiz vai apenas corrigir a classificação, ainda que o faça para aplicar pena mais 
grave. Isso porque, prevalece o entendimento que o acusado se defende dos fatos imputados. Logo, 
não haverá surpresa ao acusado. 

 Oportunidade - o momento adequado para o juiz aplicar a emendatio libelli é quando da 
sentença, evitando-se prejulgamento e considerando que essa postergação não gera prejuízo 
para o acusado, que se defende dos fatos imputados e não da classificação jurídica. A 
correção da adequação típica só é permitida antes, excepcionalmente, para socorrer direitos 
do réu em temas de ordem pública. 

 Procedimento – não há necessidade de oitiva das partes ou oportunização de contraditório, 
segundo entendimento majoritário chancelado pelo STJ. Se com a mudança da definição 
jurídica a competência mudar, o processo deve ser encaminhado para o juízo competente. 
Também deve ser viabilizada suspensão condicional do processo, se for o caso (§§ 1º e 2º, 
art. 383, CPP). 

 Emendatio pode ser feita em segunda instância desde que não seja em prejuízo do acusado 
– respeitar a proibição à reformatio in pejus. 

 Emendatio pode acontecer tanto na ação pública como na privada. 

MUTATIO LIBELLI – está prevista no artigo 384 do CPP e é compreendida como a mudança nos fatos 
da acusação; 

Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em 
consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não 
contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) 
dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se 
a termo o aditamento, quando feito oralmente. 

 Não se admite mutatio libelli em segunda instância porque haveria supressão do primeiro 
grau de jurisdição, exceto se for competência originária dos tribunais. 

 Oportunidade – a mutatio libelli deve ocorrer após o encerramento da instrução e não é 
permitida em grau recursal, para evitar supressão de instância.  

 Súmula 453 do STF: não se aplicam à segunda instância o art. 384 e parágrafo único do Código 
de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude 
de circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa. 
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 Fato novo x fato diverso - é para o fato diverso que se reserva a mutatio libelli, já que o art. 
384 do CPP fala em elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação. A 
matéria reservada à mutatio, quando associada à infração penal, diz respeito a elementares 
ou circunstâncias que, embora não contidas na acusação, comporiam um novo tipo penal, 
normalmente mais amplo (na descrição) que aquele narrado na acusação. É preciso, então, 
que o novo elemento (ou circunstância) se agregue aos elementos básicos e essenciais 
narrados na peça acusatória; caso contrário, o caminho é nova denúncia e novo processo. 

 Procedimento - CPP. Art. 384. [...] o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, 
no prazo de 5 (cinco) dias, [...] reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente. 

§ 1º Não procedendo o órgão do Ministério Público ao aditamento, aplica-se o art. 28 deste Código. 

§ 2º Ouvido o defensor do acusado no prazo de 5 (cinco) dias e admitido o aditamento, o juiz, a 
requerimento de qualquer das partes, designará dia e hora para continuação da audiência, com 
inquirição de testemunhas, novo interrogatório do acusado, realização de debates e julgamento. 

§ 3º Aplicam-se as disposições dos §§ 1° e 2° do art. 383 ao caput deste artigo. 

§ 4º Havendo aditamento, cada parte poderá arrolar até 3 (três) testemunhas, no prazo de 5 (cinco) 
dias, ficando o juiz, na sentença, adstrito aos termos do aditamento. 

§ 5º Não recebido o aditamento, o processo prosseguirá. 

 Há divergência na doutrina sobre o cabimento de mutatio libelli nas ações penais 
exclusivamente privadas; de qualquer modo, em se admitindo deve-se observar o prazo 
decadencial. Prevalece que a mutatio libelli será cabível apenas ação penal pública ou ação 
privada subsidiária da pública. 

'Emendatio'

Art. 383 do CPP (respeito à correlação)

O fato (elementos/circunstâncias) está 
descrito na acusação

Não depende de aditamento

Definição jurídica alterada pelo juiz

Pode acontecer em qualquer grau de 
jurisdição

'Mutatio'

Art. 384 do CPP (respeito à correlação)

O fato (elemento/circunstância) não está 
descrito na acusação

Depende de aditamento

Definição jurídica alterada pelo juiz, mas 
como consequência da alteração fática

Não pode acontecer em grau recursal 
(Súm. 453/STF)



 

APOSTAS PARA O TRF-1 

EQUIPE DE PROFESSORES ESTRATÉGIA CARREIRAS JURÍDICAS  

 

 

 
 

 112 
324 

4.4 - ‘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: 

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.  

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: 
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Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, 
proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso. 

 O habeas corpus possui natureza jurídica de ação autônoma de impugnação cuja 
pretensão é a liberdade. 

 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. 

4.5 - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS AÇÕES PENAIS 

Ação penal pública incondicionada: 

 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. 

 CF, art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: I - promover, privativamente, a ação penal pública, na 

forma da lei. 

 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. 

Ação penal pública condicionada: 

 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: 

✓ representação do ofendido ou  

✓ 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. 

  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) 

 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. 

 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. 
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Requisição: Vigora o princípio da oportunidade e conveniência diante dessa faculdade do Ministro 

da Justiça.  

Ação penal privada: 

 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. 

 Ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo caberá intentar a ação privada (CPP, art. 30). 

 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. 

 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), contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público 

receber novamente os autos (CPP. Art. 46). 

4.6 - CONEXÃO X CONTINÊNCIA 

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; 
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III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra 

infração. 

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. 

 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). 

 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;  

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. 

4.7 - PRISÕES  

Prisão em flagrante: 

 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.   
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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 insidiosamente levado a praticar uma infração 

penal, ao mesmo tempo em que são tomadas as devidas precauções para que o crime não se consume.  

 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 imputá-lo 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.  

Prisão preventiva: 

Requisitos (não cumulativos): 
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• 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. 

 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.  

 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. 

 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. Conta-se o tempo de prisão a 

partir da captura. 

 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.” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689.htm#art312...
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Inadmissibilidade:  

✓ crimes culposos (art. 313, inc. I, CPP);  

✓ crimes com pena máxima igual ou inferior a 4 (quatro) anos; 

✓ infrações não sujeitas a pena privativa de liberdade (§ 1º, art. 283, CPP);  

✓ quando o juiz verificar alguma excludente de ilicitude (art. 314, CPP). 

 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. 

4.8 - 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). 

Súmulas - apostamos nas súmulas: 

 Súmula 155, STF: É relativa a nulidade do processo criminal por falta de intimação da 
expedição de precatória para inquirição de testemunha. 

 Súmula 156, STF: É absoluta a nulidade do julgamento, pelo júri, por falta de quesito 
obrigatório. 

 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. 

 Súmula 162, STF: É absoluta a nulidade do julgamento pelo júri, quando os quesitos da defesa 
não precedem aos das circunstâncias agravantes. 

 Súmula 206, STF: É nulo o julgamento ulterior pelo júri com a participação de jurado que 
funcionou em julgamento anterior do mesmo processo. 
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 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.3 

 Súmula 431, STF:  É nulo o julgamento de recurso criminal, na segunda instância, sem prévia 
intimação, ou publicação da pauta, salvo em "habeas corpus". 

 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. 

 Súmula 706, STF: É relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por 
prevenção. 

 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. 

 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. 

 Súmula 712, STF: É nula a decisão que determina o desaforamento de processo da 
competência do júri sem audiência da defesa. 

4.9 - PRINCÍPIOS 

Atente para os seguintes princípios: 

Presunção de inocência: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença 
penal condenatória (CF, art. 5º, LVII). 

 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. 

 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. 

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). 

 Ciência bilateral dos atos e termos do processo e possibilidade de contrariá-los.  

 Direito à participação.  

 

3 Válida, porém só se aplica aos casos em que a perícia seja realizada por peritos não oficiais. 
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 Modernamente: relacionado à paridade de armas. 

Ampla defesa: conjugação de 3 realidades – direito de informação, bilateralidade da audiência, 
direito de acesso e produção de provas.  

 Autodefesa = exercida pelo próprio acusado, nas oportunidades que tem para se manifestar, em especial no 
interrogatório. Renunciável. 

 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. 

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). 

 Afastamento da publicidade somente por conta da intimidade ou do interesse social, da justiça, desde que não 
prejudique o interesse público à informação. 

Inadmissibilidade das provas ilícitas: são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios 
ilícitos (CF, art. 5º, LVI). 

 CPP: art. 157 - são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas 
as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.  

 § 1º São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas. 

Juiz natural: não haverá juízo ou tribunal de exceção (CF, art. 5º, XXXVII). 

 ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. 

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). 

 O direito ao silêncio pode ser compreendido como uma das possibilidades de manifestação da não 
autoincriminação. 

 Prerrogativa de se autodefender passivamente, sem nada ter de fazer (ato comissivo). 

 Socorre a todos (direito público subjetivo) que, objetivamente, possam se autoincriminar – não somente aos 
réus e indiciados. 

 Confere garantias:    

✓ direito ao silêncio e de não confessar; 
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✓ não praticar comportamento ativo incriminador; 

✓ não produzir prova invasiva. 

 O exercício desse direito não implica crime e não pode resultar em presunção de culpa e gravame processual 
algum. 

4.10 - INQUÉRITO POLICIAL 

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. 

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.  

➔ Cuidando-se de peça meramente informativa, as imperfeições do inquérito policial, regra geral, não atingem 
o processo penal. 

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.  

 Investigado preso Investigado solto* 

CPP (art. 10, caput)  10 dias 30 dias 

Inquérito policial federal 15 + 15 30 dias 
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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 

relativo a crimes hediondos e equiparados 
30 + 30 Não se aplica. 

* Em se tratando de investigado solto, doutrina e jurisprudência admitem a prorrogação sucessiva do prazo 

para a conclusão do inquérito policial Fonte inválida especificada.. 

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 

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. 

4.11 - LEI PROCESSUAL PENAL NO TEMPO X LEI PROCESSUAL PENAL NO ESPAÇO 

Lei processual no espaço:  

 Regra geral: O processo penal reger-se-á, em todo o território brasileiro (CPP, art. 1º) 

 Somente se aplica o nosso processo penal em sede de jurisdição brasileira. 

 A possibilidade de aplicação da lei processual de um Estado dentro dos limites territoriais de outro 
representaria, de certa forma, afronta à soberania. 

 Em relação às leis processuais aplica-se o princípio da territorialidade.  

  As hipóteses de extraterritorialidade constituem matéria de Direito Penal, conforme previsto no art. 7º de 

nosso Código Penal. 
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Lei processual no tempo: 

 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). 

 “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. 

 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). 

 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. 

 A norma híbrida também retroage para beneficiar o réu. 

 

5 - DIREITO PENAL 

Saudações, pessoal. 

Espero trazer temas com grande potencial de cobrança na prova da magistratura federal da 1ª 
Região. Desejo muito que este material seja um diferencial para sua aprovação e que, em breve, 
sejamos colegas no TRF1. 

Abraço, 

Prof. Michael Procopio 

5.1 - LEI PENAL NO TEMPO E NO ESPAÇO 

Lei Penal no Tempo 

 TEMPO DO CRIME: O Código Penal adotou a teoria da atividade, considerando o crime praticado 
ao tempo da ação ou da omissão. 

 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.  

 IRRETROATIVIDADE DAS LEIS PENAIS: Vige no Direito Penal o princípio da irretroatividade das leis 
penais, salvo para se beneficiar o réu. 

 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.  



 

APOSTAS PARA O TRF-1 

EQUIPE DE PROFESSORES ESTRATÉGIA CARREIRAS JURÍDICAS  

 

 

 
 

 124 
324 

 Novatio legis in mellius: qualquer lei nova que beneficie o agente deve lhe ser aplicada, 
mesmo que já condenado definitivamente.  

Leis de vigência temporária 

 LEI EXCEPCIONAL: é aquela produzida para durar durante determinada situação, 
determinado evento anormal, transitório. 

 LEI TEMPORÁRIA EM SENTIDO ESTRITO: é aquela produzida para durar por um 
determinado período de tempo, previsto em si mesma. 

Lei Penal no Espaço  

 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. 

 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. 

 TERRITORIALIDADE: é a regra sobre a aplicação da lei brasileira no espaço, ou seja, a lei nacional 
é aplicável ao território nacional. 

 Territorialidade absoluta: somente a lei brasileira pode ser adotada no território brasileiro. 

 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. 

 EXTRATERRITORIALIDADE: consiste na aplicação excepcional da lei brasileira a crimes cometidos 
exclusivamente no estrangeiro. 

 Incondicionada: a aplicação da lei brasileira não depende do preenchimento de nenhuma 
condição. As hipóteses estão previstas no artigo 7º, inciso I, do CP. 

 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. 

 PRINCÍPIOS SOBRE EXTRATERRITORIALIDADE: O território nacional é composto do território físico 
e do território jurídico. 

 Princípio da nacionalidade ou personalidade ativa busca a punição do crime em razão do 
sujeito ativo do crime. 

 Princípio da nacionalidade ou personalidade passiva: almeja punir o crime em 
consideração àquele que foi a sua vítima.  

 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. 
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 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.  

 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.                      

 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.                

 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. 

 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; 

 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. 

 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. 

 art. 7º, do CP: extraterritorialidade. 

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:   
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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. 

 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 

 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: 
o Pluralidade de normas 
o Unidade de fato 
o Aparente aplicação das normas 
o 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. 

 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. 



 

APOSTAS PARA O TRF-1 

EQUIPE DE PROFESSORES ESTRATÉGIA CARREIRAS JURÍDICAS  

 

 

 
 

 127 
324 

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. 

 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. 

 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. 

 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. 

Princípio da Especialidade: previsão e exemplos do Código Penal: 

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: 
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Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-
multa. 

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. 

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. 

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. 

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 
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). 

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  
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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 - NEXO CAUSAL E O DIREITO PENAL BRASILEIRO 

O Código Penal, em relação ao nexo causal, prevê o seguinte, no caput seu artigo 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.” 

 

 

 

Percebe-se, da leitura do artigo 13 do Código Penal, que houve a adoção da teoria da equivalência 
das condições. Sua base é a chamada regra da conditio sine qua non, isto é, deve ser considerada 
causa aquele comportamento (comissivo ou omissivo) cuja ausência implicaria na não produção do 
resultado.  

Percebam que, conforme destacado no estudo da teoria da equivalência das condições, a adoção da 
literalidade da norma levaria ao regressus ad infinitum. Poder-se-ia considerar, deste modo, que 
haveria relação de causalidade entre o latrocínio e a conduta do fabricante da arma de fogo, já que, 
sem ela, o agente não teria acesso à arma de fogo e, deste modo, não poderia ter disparado os 
projéteis em direção à vítima de sua subtração. 

Concausas 

É possível que mais de uma causa auxilie na produção do resultado, bem como que uma concausa o 
produza de forma total e absolutamente independente. Concausas, portanto, são antecedentes 
causais de um mesmo resultado, são comportamentos cuja não ocorrência eliminaria o resultado. 
Essas condições podem ser preexistentes, concomitantes ou supervenientes, conforme a ordem 
cronológica de sua ocorrência. A concausa pode ocorrer, em relação ao comportamento do agente 
(ação ou omissão), antes, ao mesmo tempo ou depois. 

Podem ser, ainda, absolutamente ou relativamente independentes: 
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✓ Absolutamente independentes: a causa do resultado não se origina, direta ou indiretamente, 
da conduta. Possuem origem totalmente diversa. Rompem o nexo causal.  
É o caso do sujeito que envenena sua sogra para se vingar dela. Entretanto, ao deixá-la 
bebendo o café que preparou, cheio de estricnina, entra a vizinha dela, também sua inimiga, 
e dispara cinco tiros de fuzil em sua direção, provocando sua morte instantânea. Percebam 
que a concausa (os tiros de fuzil e os ferimentos por ele causados) são absolutamente 
independentes do comportamento do agente (envenenamento). Tendo sido preparado ou 
não o café com substância venenosa, a vizinha entraria para matar sua inimiga, por uma briga 
com relação à cerca divisória das casas. Por isso, sua independência é absoluta. Um 
antecedente não dependia do outro para ocorrer. Por isso, o nexo causal sempre é rompido, 
devendo o agente responder pelos atos que já praticou. No caso do sujeito que aplicou 
veneno no café, deve responder pela tentativa de homicídio, não podendo lhe ser imputado 
o resultado morte. 

✓ Relativamente independentes: a causa do resultado não se situa na linha de desdobramento 
causal da conduta. Entretanto, origina-se, mesmo que indiretamente, da conduta do agente.  
É o caso do sujeito que é esfaqueado por outro, após uma partida de futebol, por 
desentendimentos sobre a marcação ou não de um gol. A vítima é socorrida, mas, no hospital, 
tem complicações, decorrentes de uma infecção hospitalar, e morre. A concausa (infecção 
hospitalar) não é totalmente independente do antecedente, o comportamento do agente (os 
golpes de faca). O indivíduo só foi parar no hospital e necessitou ser internado porque foi 
lesionado pelo sujeito ativo. Deste modo, um antecedente dependeu do outro para ocorrer. 
Se ele tivesse saído da partida de futebol e ido para casa jantar com sua esposa, não teria ido 
ao hospital e, assim, contraído a infecção. Portanto, temos uma causa relativamente 
independente que, em regra, não rompe o nexo causal.  
No nosso exemplo dado, o sujeito deve responder pelo crime de homicídio consumado, já 
que a concausa era apenas relativamente independente.  
 

O parágrafo primeiro do artigo 13, do Código Penal, estipula o seguinte a respeito das concausas: 

A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, 
produziu o resultado; os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. 

 

 

 

 

Existe, portanto, uma possibilidade de uma causa relativamente independente romper o nexo 
causal, excluindo a imputação. Ela deve: 

• Ser superveniente; 

• Produzir por si só o resultado. 
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Vejamos as diferenças entre as concausas e a possibilidade de responsabilização pelo resultado no 
quadro abaixo: 

 

Logo, a causa absolutamente independente sempre rompe o nexo causal. No caso das concausas 
relativamente independentes, só haverá o rompimento do nexo causal se ela for superveniente e 
produzir, por si só o resultado.  

 

5.4 - TENTATIVA QUALIFICADA OU ABANDONADA 

Há hipóteses de tentativa qualificada ou abandonada. Ao contrário da tentativa simples, nestes 
casos o crime não se consuma pela vontade do agente, que, voluntariamente, interrompe a 
execução ou, após encerrada a prática dos atos de execução, impede a produção do resultado. É a 
tentativa de prática delitiva que é abandonada pelo agente. 
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Estão previstas no artigo 15 do Código Penal: 

Desistência voluntária e arrependimento eficaz  

Art. 15 - O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o 
resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. 

Surge o questionamento, qual a natureza jurídicas das modalidades de tentativa abandonada? 

Parte da doutrina entende que há exclusão da tipicidade, sendo que a conduta deixa de ser típica 
em razão do abandono da tentativa pelo agente. Assim, ele só responde pelos atos já praticados, e 
não pelo crime em relação ao qual possuía, no início, o dolo de consumação. 

Outra corrente defende que se trata de causa de extinção da punibilidade, pois o abandono da 
tentativa pelo agente não faz desaparecer a conduta típica já praticada. Crime tentado já houve, mas 
o comportamento do agente, de desistir de prosseguir na execução ou de impedir a produção do 
resultado é causa que extingue a sua punibilidade. Surge o direito de punir do Estado, mas o Estado 
renuncia por motivos de oportunidade. 

 

 

O grande jurista Franz Von Lizst designa as hipóteses de tentativa abandonada de Ponte de Ouro, 
por evitarem a responsabilização do agente após o início da execução de uma infração penal, 
desestimulando-o de prosseguir na execução da prática ilícita. É uma oportunidade para o agente, 
ainda que já iniciados os atos executórios, de impedir a punição pelo delito que buscava praticar. 

Cumpre, então, analisar as duas formas de tentativa qualificada, a desistência voluntária e o 
arrependimento eficaz. Por fim, ainda que não se trate efetivamente de tentativa abandonada, 

Nelson 
Hungria e 

outros
Causa de extinção da punibilidade

Damásio de 
Jesus e 
outros

Causa de exclusão da adequação 
típica ou de tipicidade
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mas de causa de diminuição de pena, estudaremos na sequência o arrependimento posterior, por 
questão didática e comparativa. 

➢ Desistência voluntária: 

A desistência voluntária é a modalidade de tentativa qualificada em que o agente, voluntariamente, 
desiste de prosseguir na execução. Vale lembrar que, na tentativa simples, o indivíduo não consegue 
a consumação do crime em razão de circunstâncias alheias à sua vontade, enquanto na desistência 
voluntária ele mesmo desiste de prosseguir na execução.  

É o que prevê o artigo 15 do Código Penal, no qual destacamos a parte que se refere à desistência 
voluntária: 

Desistência voluntária e arrependimento eficaz  

Art. 15 - O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o 
resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. 

A lei exige a voluntariedade da desistência, e não espontaneidade. Deste modo, se alguém sugere 
ao sujeito ativo que interrompa a execução da conduta típica e ele acata a ideia, deixando de praticar 
os atos executórios, há desistência voluntária.  

O que a lei não aceita como desistência voluntária é que o agente seja coagido a parar, como no 
caso do criminoso que, com a chegada de polícia e sob a mira das armas dos policiais, interrompe as 
agressões que fazia contra a vítima. Neste caso, há tentativa simples, pois o resultado morte não se 
consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. 

Portanto, pode ter havido interferência externa subjetiva, o que não se admite é a interferência 
objetiva, como no caso de alguém retirar a arma de fogo da mão do indivíduo que começou a efetuar 
os disparos. Se a interferência objetiva ocorrer, a hipótese é de tentativa simples. 

Na desistência voluntária, o agente responde pelos atos típicos já praticados. Portanto, se ele queria 
a morte da vítima e já tiver praticado lesão corporal, a desistência voluntária impedirá que ele 
responda por homicídio tentado, mas será responsabilizado pela lesão corporal praticada. 

Por fim, deve-se destacar que, na desistência voluntária, o agente ainda não finalizou a prática dos 
atos executórios, sendo que ele desiste de prosseguir na sua prática. É o caso do indivíduo que, ao 
entregar a xícara de café envenenado ao seu sogro, arrepende-se e empurra a vítima quando ela ia 
beber o líquido, impedindo que ela seja envenenada. Também podemos exemplificar com o sujeito 
que está asfixiando a vítima, quando sua mãe o surpreende e pede que ele pare, influenciando-o a 
efetivamente desistir da prática delitiva. 

➢ Arrependimento eficaz: 

O arrependimento eficaz é a tentativa qualificada consistente no impedimento, do próprio agente, 
da produção do resultado. O sujeito chega a realizar os atos executórios, conforme desejava, mas, 
depois, arrepende-se, e impede que o resultado, antes desejado por ele, ocorra. 
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Por envolver o impedimento de que um resultado naturalístico se produza, o arrependimento eficaz 
é cabível somente nos crimes materiais. Isto porque em referidos crimes há a previsão de um 
resultado naturalístico, cuja produção é imprescindível para a consumação do delito.  

Não cabe nos crimes formais porque, apesar de preverem a produção de um resultado, sua 
ocorrência é dispensável para a consumação do delito e, se o agente impedir que o resultado se 
produza, o crime já terá se consumado e ele terá evitado apenas o exaurimento do crime, o que 
deve ser considerado apenas na dosimetria. 

Esta modalide de tentativa abandonada está prevista no artigo 15 do Código Penal, no qual 
destacamos a parte que se refere ao referido instituto: 

Desistência voluntária e arrependimento eficaz  

Art. 15 - O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o 
resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. 

Tal como na desistência voluntária, o legislador exige, para o arrependimento eficaz, a 
voluntariedade, não sendo necessária a espontaneidade. Deste modo, é possível a interferência 
subjetiva, como o conselho de alguém para que o agente evite a produção do resultado por 
misericórdia ou para evitar a sanção penal, mas não se configura a tentativa abandonada com a 
interferência objetiva. 

A atuação do indivíduo, após ter praticado os atos executórios que desejava, deve ser capaz de 
impedir a ocorrência do resultado naturalístico. Em outras palavras, o arrependimento deve ser 
eficaz. Se o sujeito tentar impedir o resultado, mas não conseguir, haverá sua punição pelo delito 
consumado. 

O arrependimento eficaz está presente no caso da criminosa passional que, após envenenar a pessoa 
amada, inconformada com o término da relação, arrepende-se e lhe entrega o antídoto, que evita a 
morte da vítima. Também é o caso do sujeito que agride seu rival com vários golpes de faca, em um 
sítio afastado, e, arrependido, estanca a hemorragia e o leva a um hospital, sendo que, por tais 
medidas, a vítima sobrevive. 

Também como na desistência voluntária, o sujeito responde pelos atos típicos já praticados. Deste 
modo, no último exemplo, o indivíduo responderá pela lesão corporal praticada por meio dos golpes 
de face, evitando apenas a responsabilização pelo homicídio tentado. 

 

➢ Arrependimento posterior: 

De início, frise-se que o arrependimento posterior não é modalidade de tentativa qualificada. 
Cuida-se de causa de diminuição de pena ou minorante, incidente no caso de crimes consumados. 
Entretanto, cabe seu estudo aqui para melhor diferenciação com os institutos do arrependimento 
eficaz e da desistência voluntária. 

O arrependimento posterior é a causa de diminuição de pena incidente quando, após a 
consumação do crime, o agente repara o dano ou restitui a coisa. O crime deve ter sido cometido 
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sem violência ou grave ameaça, sendo que a doutrina majoritária admite excepcionalmente a 
incidência do arrependimento posterior no caso de crimes culposos. 

Franz Von Lizst denomina situações como a do arrependimento posterior de Ponte de Prata, por ser 
uma causa de diminuição da pena no caso de atuação do agente após a consumação do delito. É 
uma oportunidade para o agente de, buscando minorar as consequências do delito, obter uma 
diminuiçao na sanção penal que lhe será aplicada. 

No arrependimento posterior, tal como nas hipóteses de tentativa qualificada, a lei exige do agente 
a voluntariedade, e não a espontaneidade. Deste modo, a sugestão de alguém ou o conselho de um 
familiar não impedem a configuração do instituto. 

O termo final para a reparação do dano pelo agente ou para a restituição da coisa é o recebimento 
da denúncia ou da queixa pelo juiz. Deve haver a reparação ou restituição integral. Entretanto, a 
doutrina majoritária aponta que o arrependimento posterior pode se configurar com a reparação 
ou a restituição parciais, no caso de concordância da vítima. 

A lei prevê a diminuição da pena de 1/3 a 2/3, sendo que o critério para a escolha da fração da 
minorante pelo juiz deve se fundamentar na presteza e na celeridade com que o agente repara o 
dano ou restitui a coisa. (STJ, HC 414229/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 
DJe 16/10/2017). 

O arrependimento posteiror ocorre, por exemplo, quando o sujeito que praticou um furto devolve 
a res furtiva, ou seja, o objetivo furtado antes do recebimento da denúncia pelo juiz. Neste caso, o 
juiz, ao sentenciar o processo, deve considerar na terceira fase da dosimetria esta minorante. 

Segue um esquema com o momento de incidência das espécies de tentativa abandonada 
(arrependimento eficaz e desistência voluntária) e do arrependimento posterior: 
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5.5 - REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO 

O crime de redução à condição análoga à de escravo está previsto no artigo 149 do Código Penal. É 
denominado por parte da doutrina de plágio (não confundir com o crime de violação de direito 
autoral) ou plágio escravo, também chamado de plagium. O termo advém do Direito Romano, em 
que se punia a escravização indevida, ou seja, aquela feita fora das regras que permitiam a 
escravidão.  

O referido dispositivo possui o seguinte conteúdo: 

Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos 
forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer 
restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o 
empregador ou preposto 

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena correspondente à violência. 

§ 1o Nas mesmas penas incorre quem: 

I – cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-
lo no local de trabalho;       

II – mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos 
pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho.         

Aumento de pena 

§ 2o A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido: 

I – contra criança ou adolescente;       

II – por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem 

Pune-se, aqui, a violação do direito à liberdade, sendo punida a escravização ou a servidão de 
qualquer pessoa, o que se veda na ordem internacional, inclusive na Declaração Universal de Direitos 
do Homem.  

A conduta punível é a redução de alguém à condição análoga de escravo, que é a situação em que o 
ser humano tem sua personalidade desconsiderada para ser tratado como coisa. Pode ser praticado 
das seguintes formas (crime de forma vinculada): 

✓ submissão da vítima a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva: trabalho forçado é aquele 
em que se obriga a vítima a alguma atividade laborativa, mediante emprego de violência, 
grave ameaça ou fraude. A vítima não possui liberdade de escolha quanto a não executar ou 
não interromper a atividade. Jornada exaustiva é aquela que chega aos limites físicos do 
indivíduo, correspondendo a uma carga horária acima do suportável pelo ser humano, fora 
dos parâmetros da saúde do trabalho. 
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✓ sujeição da vítima a condições degradantes de trabalho: é a condição que afeta a dignidade 
do trabalho, que é desumana. É o caso do indivíduo que trabalha em local sujo, sem o mínimo 
material de proteção, causando lesões em seu corpo. 
 

✓ restrição, por qualquer meio, da locomoção da vítima em razão de dívida por ela contraída 
com o empregador ou preposto: a restrição de locomoção da vítima é empregada como meio 
para a prestação da atividade, privando-a de seu direito de ir e vir. A justificativa utilizada é a 
existência de dívidas com o seu empregador ou preposto. É comum isso ocorrer quando a 
propriedade rural possui uma mercearia, de propriedade dos empregadores, na qual o 
trabalhador pode comprar para pagamento a prazo, mas cujos valores são tão elevados que 
a dívida dificilmente pode ser quitada. Então, o trabalhador é advertido de que não pode 
deixar o local enquanto estiver em débitos, o que o sujeita à condição análoga à de 
escravidão. 

 

➢ Formas equiparadas 
O artigo 149, parágrafo primeiro, prevê as formas equiparadas ao caput: 

✓ cerceamento do uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim 
de retê-lo no local de trabalho: neste caso, o empregador ou seu preposto não permitem 
que o trabalhador use determinado meio de transporte, com a finalidade de impedir que ele 
deixe o local de trabalho. Configura-se se o local de trabalho é ermo e só os gerentes e 
supervisores podem se utilizar dos veículos do empregador para se locomoverem ao centro 
urbano mais próximo, por exemplo.  
 

✓ Manutenção de vigilância ostensiva no local de trabalho ou apropriação de documentos ou 
objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho: a vigilância 
ostensiva é aquela aparente, feita como se aprisionando os trabalhadores no local, sendo 
exemplo o caso de fábrica cercada de capangas armados com fuzis para que os trabalhadores 
não saiam de lá. A retenção de documentos e objetos pessoais do trabalhador é forma mais 
sutil de mantê-lo no local de trabalho, que pode ser igualmente eficaz, principalmente em se 
tratando de simples trabalhadores rurais que pensam não lhes ser permitido viajar pela 
rodovia, fugindo do local, sem prova de sua identidade. 

 

O crime é classificado como comum. É material, pois se consuma com a efetiva redução do ofendido 
à condição análoga a de escravo. Cuida-se de crime, em regra, comissivo, podendo se configurar na 
forma omissiva se o empregador simplesmente, por exemplo, deixa de oferecer transporte para 
trabalhadores literalmente ilhados em uma gleba de terras no meio rural, cercada por rios. É 
permanente, razão pela qual é possível a prisão em flagrante enquanto houver trabalhador sendo 
reduzido à condição servil.  

Considera-se plurissubsistente, sendo possível sua punição na modalidade tentada. É de forma 
vinculada, já que são previstas formas, no caput  e no parágrafo primeiro do artigo 149, pelas quais 
é possível a prática do crime. 
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O elemento subjetivo é o dolo, consistente na vontade livre e consciente de reduzir à vítima à 
condição análoga à de escravo. Nas formas equiparadas há a exigência de elemento subjetivo 
especial, consistente na finalidade de reter o ofendido no local de trabalho. 

O Supremo Tribunal Federal tem que a competência para julgamento é da Justiça Federal: 

“(...) 1. O bem jurídico objeto de tutela pelo art. 149 do Código Penal vai além da liberdade 
individual, já que a prática da conduta em questão acaba por vilipendiar outros bens jurídicos 
protegidos constitucionalmente como a dignidade da pessoa humana, os direitos 
trabalhistas e previdenciários, indistintamente considerados. (...) 4. A conjugação harmoniosa 
dessas circunstâncias se mostra hábil para atrair para a competência da Justiça Federal (CF, 
art. 109, inciso VI) o processamento e o julgamento do feito. (...)” (STF, RE 459510/MT, 
26/11/2015) 

Quanto aos motivos do crime, já são inerentes ao tipo a exploração de mão de obra barata, o desejo 
de lucro fácil e a cobiça, razão pela qual não podem tais motivos serem considerados como 
circunstâncias judiciais aptas a elevar a pena-base, na primeira fase da dosimetria (STJ, AgRg no HC 
406479/RO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 26/03/2018). 

A restrição à liberdade do trabalhador é uma das formas de se cometer o crime, não sendo 
imprescindível para a sua configuração, conforme o seguinte julgado: 

“(...) 2. O crime de redução a condição análoga à de escravo pode ocorrer independentemente 
da restrição à liberdade de locomoção do trabalhador, uma vez que esta é apenas uma das 
formas de cometimento do delito, mas não é a única. O referido tipo penal prevê outras 
condutas que podem ofender o bem juridicamente tutelado, isto é, a liberdade de o indivíduo 
ir, vir e se autodeterminar, dentre elas submeter o sujeito passivo do delito a condições 
degradantes de trabalho. Precedentes do STJ e STF. (...)” (STJ, REsp 1223781/MA, Rel. Min. 
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/08/2016). 

Ademais, o STJ já apontou se tratar de crime de conteúdo variado ou misto alternativo, além de 
classificá-lo como plurissubsistente (STJ, RHC 64073/PI, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 
03/08/2016). 

 

Não confundam o delito aqui tratado com o crime de frustração de direito assegurado por lei 
trabalhista:: 

 

Redução à condição análoga à de escravo 
Frustração de direito assegurado por lei 

trabalhista 

Reduzir alguém a condição análoga à de 
escravo, quer submetendo-o a trabalhos 
forçados ou a jornada exaustiva, quer 
sujeitando-o a condições degradantes de 
trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, 

Frustrar, mediante fraude ou violência, direito 
assegurado pela legislação do trabalho: 
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sua locomoção em razão de dívida contraída 
com o empregador ou preposto:         

 

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, 
além da pena correspondente à violência. 

Pena - detenção de um ano a dois anos, e multa, 
além da pena correspondente à violência. 

§ 1o Nas mesmas penas incorre quem:           

 

I – cerceia o uso de qualquer meio de transporte 
por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo 
no local de trabalho;          

II – mantém vigilância ostensiva no local de 
trabalho ou se apodera de documentos ou 
objetos pessoais do trabalhador, com o fim de 
retê-lo no local de trabalho. 

§ 1º Na mesma pena incorre quem:  

 

I - obriga ou coage alguém a usar mercadorias 
de determinado estabelecimento, para 
impossibilitar o desligamento do serviço em 
virtude de dívida;  

II - impede alguém de se desligar de serviços de 
qualquer natureza, mediante coação ou por 
meio da retenção de seus documentos pessoais 
ou contratuais. 

 

5.6 - ROUBO CIRCUNSTANCIADO OU MAJORADO 

➢ 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 duas 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. 
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Estudaremos, então, as causas de aumento de pena remanescentes, previstas nos incisos do 
parágrafo segundo do artigo 157: 

 

I. se há o concurso de duas ou mais pessoas: 
O concurso de duas ou mais pessoas torna o roubo majorado. A doutrina majoritária entende cabível 
tanto o cômputo de coautores como de partícipes. Podem ser utilizados para o cálculo inimputáveis 
e indivíduos não identificados. 

O STJ já entendeu compatível a condenação pelo roubo majorado por concurso de pessoas e pelo 
delito de associação criminosa (antigo crime de quadrilha ou bando): 

“(...) 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). 

 

II. se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal 
circunstância: 

Aqui, busca-se criminalizar com maior rigor o crime praticado contra os funcionários que estejam 
atuando no transporte de valores, quando no exercício da função. O transporte de valores pelo seu 
proprietário não configura tal majorante. 

Valores são quantias, bens ou riquezas, como notas, cheques, títulos de crédito, joias e outros. Não 
se limita às empresas de transporte de valores, mas deve o funcionário estar executando este serviço 
para outrem e o agente necessita ter ciência de tais circunstâncias para configuração da causa de 
aumento de pena. 
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III. se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro 
Estado ou para o exterior: 

Cabem aqui os mesmos comentários feitos para o furto qualificado. Incide a majorante se o objeto 
material for veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior. 
O dispositivo não menciona o Distrito Federal, razão pela qual a doutrina majoritária não reconhece 
a possibilidade de reconhecimento da qualificadora se a situação envolver referida unidade 
federativa. O argumento é que se trataria de analogia in malam partem. O objeto material deve ser 
veículo automotor. Deve haver a intenção de transporte do veículo para outro Estado ou outro país 
e, além disso, a redação do dispositivo indica que o transporte deve ser efetivo, ou seja, que seja 
realizado.  

 

IV. se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade 
Há causa de aumento de pena se o agente mantém o ofendido em seu poder, restringindo sua 
liberdade, como meio para a subtração de coisa alheia móvel. A restrição da liberdade deve ser 
relevante, sendo que normalmente se exige que supere aquele tempo estritamente necessário para 
a prática da subtração: 

“(...) 3.  A  jurisprudência  desta  Corte  Superior firmou-se  no  sentido  de  que, para a 
configuração da majorante de restrição da liberdade das vítimas no delito de roubo, a vítima 
deve ser  mantida  por tempo juridicamente relevante em poder do réu, sob pena de que sua 
aplicação seja uma constante em todos os roubos. Precedentes.(...)” (STJ, HC 428617/SP, Rel. 
Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª T, DJe 01/08/2018) 

Caso a restrição da liberdade possua outro fim ou dure muito mais que o necessário para a prática 
do delito patrimonial, pode se configurar o concurso do crime de roubo com o delito de sequestro e 
cárcere privado. 

 

V. 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. 

 

➢ 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, 
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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: 

 

 

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. 

O STJ chegou a aprovar o seguinte enunciado, de nº 174, da sua Súmula, considerando que a arma 
de emprego configurava a forma circunstanciada de “emprego de arma”: 
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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. 

Considerando que a arma branca não torna o crime majorado, 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). 

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). 

O STJ já 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) (STJ, AgRg 
no REsp 1456290/MT, Rel. Min. Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 29/04/2019). 

 

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. 

 

➢ Concurso de causas de aumento de pena 
No caso de concurso de mais de uma das majorantes acima estudadas, surge a controvérsia se a sua 
presença já justifica aumento da pena, na terceira fase da dosimetria, acima da fração mínima, ou 
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se é necessária fundamentação específica pelo juiz para adoção de fração diversa da menor prevista 
na norma (no caso do parágrafo segundo do artigo 157). 

O STJ já possui posição firmada, nos termos da Súmula 443: 

O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige 
fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do 
número de majorantes. 

O STF vinha entendendo de outro modo, considerando válida a exasperação acima do mínimo no 
caso de mais de uma majorante. Entretanto, há acórdão no mesmo sentido do posicionamento do 
STJ: 

“HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO 
PREVISTA NO § 2º DO ART. 157 DO CP. DECISÃO FUNDAMENTADA NO NÚMERO DE 
MAJORANTES. INIDONEIDADE. PRECEDENTES DO STF E SÚMULA 443/STJ. 1. Para a escolha da 
fração de aumento prevista no § 2º do art. 157 do Código Penal, exige-se decisão 
fundamentada em elementos concretos dos autos, não sendo suficiente a mera referência ao 
número de majorantes indicadas na sentença condenatória. Incidência dos princípios da 
individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) e da obrigatoriedade de fundamentação das 
decisões judiciais (art. 93, IX, da CF). Precedentes do STF e Súmula 443/STJ. 2. Habeas corpus 
concedido.” (STF, HC 128338/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, Julgamento: 
10/11/2015). 

5.7 - APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA 

A classificação O delito de apropriação indébita previdenciária está previsto no artigo 168-A do 
Código Penal: 

Art. 168-A. Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos 
contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional:  

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa 

§ 1o Nas mesmas penas incorre quem deixar de:  

I – recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social 
que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do 
público;   

II – recolher contribuições devidas à previdência social que tenham integrado despesas 
contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços;  

III - pagar benefício devido a segurado, quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido 
reembolsados à empresa pela previdência social. 

A ação nuclear é “deixar de repassar”, ou seja, trata-se de crime omissivo, pois se configura quando 
o indivíduo não repassa, ou seja, não faz algo. Em momento anterior, as contribuições devem ter 
sido recolhidas dos contribuintes, o que é um pressuposto para a conduta típica do agente. 
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Cuida-se de crime doloso, exigindo-se a vontade livre e consciente de não repassar à previdência 
social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal e convencional. Destaca 
a doutrina que a figura do caput se volta ao agente que é substituto tributário e deve repassar ao 
fisco a contribuição a que outrem está sujeito. 

O repasse, para a configuração do delito, deve não ter sido feito na forma e no prazo legal ou 
convencional. Como os prazos estão previstos em lei, é necessária uma complementação normativa, 
o que leva à conclusão de se tratar de norma penal em branco. Os prazos e a forma estão previstos 
na Lei 8.212/91. 

Por se tratar de crime omissivo próprio, ou seja, delito que já prevê um não fazer como seu tipo 
penal, não se admite a tentativa. 

✓ Exige-se finalidade específica (elemento subjetivo especial do tipo)?  
Prevalece que não. Entretanto, cumpre registrar haver entendimento minoritário em sentido 
diverso. Cezar Bitencourt entende que é imprescindível a intenção específica de se apropriar dos 
valores, também conhecida como animus rem sibi habendi. 

O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento sobre ser prescindível, ou seja, desnecessário o 
elemento subjetivo especial do tipo:   

“(...) 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que para a 
configuração do delito de apropriação indébita previdenciária não é necessário um fim 
específico, ou seja, o animus rem sibi habendi, bastando para nesta incidir a vontade livre e 
consciente de não recolher as importâncias descontadas dos salários dos empregados da 
empresa pela qual responde o agente. (...)” (STF, HC 122766 AgRg/SP, Rel. Min. Carmen Lúcia, 
Segunda Turma, Julgamento: 28/10/2014). 

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a jurisprudência nos 
mesmos termos: 

“(...)III- A Terceira Seção, no julgamento do EREsp 1296631/RN, Relatora Ministra LAURITA 
VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 17/09/2013, pacificou o entendimento da desnecessidade do dolo 
específico para se configurar o delito de apropriação indébita previdenciária. IV - Embargos 
acolhidos.” (STJ, EREsp 1207466/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, Terceira Seção, DJe 06/11/2014). 

Como visto no julgamento do EREsp 1207466, acima transcrito, o STJ possui precedentes no sentido 
de que o crime é formal. Entretanto, após adotar a posição do STF, vem entendendo que o crime é 
material, exigindo a constituição definitiva do débito tributário para a sua configuração: 

“(...) 1. Não há falar em vício no acórdão embargado, que sufragou o entendimento, pacífico 
no Superior Tribunal de Justiça, de que o crime de apropriação indébita previdenciária, tendo 
em vista sua natureza material, não se configura enquanto não lançado definitivamente o 
crédito, impedindo o início da contagem do prazo prescricional. (...)” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg 
no AREsp 509929/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 06/12/2018)   

É importante a leitura da Súmula Vinculante 24 que, apesar de não mencionar o delito em estudo, 
foi citada no julgado acima colacionado: 
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Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei 
8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo. 

Quanto à continuidade delitiva, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça não admite o 
seu reconhecimento entre o crime de apropriação indébita previdenciária e o de sonegação de 
contribuição previdenciária (STJ, AgRg no AREsp 1172428/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, 
DJe 20/06/2018). 

 

➢ Formas equiparadas 
O § 1o do artigo 168 prevê formas equiparadas. Seriam hipóteses, de acordo com a doutrina, em 
que o contribuinte seria o próprio empresário ou sociedade empresária. São as condutas de deixar 
de:  

 

I. recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social 
que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada 
do público 

Deixar de recolher a contribuição consiste na conduta de, após descontada a contribuição do 
pagamento efetuado ou sua arrecadação, não haja o seu efetivo pagamento. Conduta nitidamente 
omissiva. 

 

II. recolher contribuições devidas à previdência social que tenham integrado despesas 
contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços 

Também é conduta equiparada a de deixar de recolher contribuições devidas à previdência social, 
as quais tenham integrado as despesas contábeis ou custos referentes à venda de produtos ou à 
prestação de serviços. Pressupõe-se que o agente tenha recebido o valor, por eles integrarem os 
custos, de modo que depois não o recolhe, o que se amolda ao tipo penal. É um crime omissivo 
próprio ou puro. 

 

III. pagar benefício devido a segurado, quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido 
reembolsados à empresa pela previdência social 

Configura-se o delito, em sua forma equiparada, a conduta de deixar de pagar benefício devido a 
segurado, após os valores terem sido recebidos pela empresa, em virtude de reembolso do Regime 
Geral de Previdência Social. Como as demais condutas, cuida-se de crime omissivo próprio. 

 

➢ Causa extintiva da punibilidade 
O parágrafo segundo do artigo 168-A prevê uma causa de extinção da punibilidade  

§ 2o É extinta a punibilidade se o agente, espontaneamente, declara, confessa e efetua o 
pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à 
previdência social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal.               
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Prevê-se que, caso o agente espontaneamente declare, confesse e efetue o pagamento das 
contribuições, importâncias ou valores, termos em que se incluem juros e correção monetária, além 
de prestar as informações devidas à Previdência Social, na forma definida em lei ou regulamento, 
sua punibilidade deve ser extinta. 

O termo final para referido benefício é o início da ação fiscal, e não 
da ação penal. Deve-se enfatizar este ponto para que não haja 
confusão: o prazo máximo para que o agente proceda à confissão, ao 
pagamento e ao fornecimento de informações é a propositura da 

ação fiscal, que, de regra, constitui-se da execução fiscal. 

 

➢ Perdão judicial ou substituição da pena por multa 
O parágrafo terceiro do artigo 168-A do Código Penal prevê hipótese de perdão judicial ou de 
substituição da pena privativa de liberdade pela de multa: 

§ 3o É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for 
primário e de bons antecedentes, desde que:              

I - tenha promovido, após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia, o pagamento 
da contribuição social previdenciária, inclusive acessórios; ou  

II - o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele 
estabelecido pela previdência social, administrativamente, como sendo o mínimo para o 
ajuizamento de suas execuções fiscais.     

§ 4o A faculdade prevista no § 3o deste artigo não se aplica aos casos de parcelamento de 
contribuições cujo valor, inclusive dos acessórios, seja superior àquele estabelecido, 
administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. 

Exige-se que o agente seja primário e de bons antecedentes, devendo, ainda, preencher um dos 
requisitos, de forma alternativa: 

• Efetuar o pagamento da contribuição social previdenciária e acessórios (incluídos os juros) 
após o início da execução fiscal e antes de oferecida a denúncia; ou 

• Que o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele 
estabelecido, pela Previdência Social, como mínimo para o ajuizamento das execuções fiscais. 
Com a unificação da Receita Federal e a criação da chamada “Super Receita”, a cobrança das 
execuções ficais passou para a Receita Federal, sendo que sua cobrança em juízo é atribuição 
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Atualmente, o limite mínimo para o ajuizamento 
das execuções fiscais relacionadas à dívida ativa do INSS é de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Entretanto, o parágrafo quarto, incluído recentemente pela Lei n. 13.606/2018, passou a vedar a 
aplicação do parágrafo terceiro aos casos de parcelamento de contribuições cujo valor seja superior 
ao estabelecido, administrativamente, como mínimo para o ajuizamento das execuções fiscais. Vale 
repisar que o patamar mínimo é de R$ 10.000,00.  

Importante saber a redação do parágrafo quarto, por se tratar de modificação recente e que pode 
ser cobrado em provas, especialmente por meio questões objetivas. 
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➢ Suspensão e extinção da pretensão punitiva: legislação extravagante 
Como lidar com a miscelânea legislativa: CP x Legislação extravagante? 

Vejamos como a jurisprudência tem tratado o parcelamento e pagamento das contribuições em 
relação a eventual efeito de suspensão e extinção da pretensão punitiva. 

O Superior Tribunal de Justiça tem considerado que a quitação do débito referente ao crédito 
tributário extingue a punibilidade, nos termos da Lei 10.684/03:  

“(...) 3. Consoante dispõe o art. 9º, § 2º, da Lei n. 10.684/03, nos crimes contra a ordem 
tributária e de apropriação indébita previdenciária, extingue-se a punibilidade do agente que 
efetua o pagamento integral do débito em questão. (...)” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 
320281/SE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 16/09/2016). 

“(...) 1.  O pagamento integral do débito previdenciário extingue a punibilidade  do acusado, 
sendo que a adesão ao programa de parcelamento suspende o andamento do prazo 
prescricional até sua revogação ou a posterior extinção da punibilidade, em razão do 
pagamento integral. (...)” (STJ, AgRg no AREsp 774580/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, 6ª Turma, DJe 
04/04/2018). 

O Supremo Tribunal Federal possui precedente no mesmo sentido, entendendo ser cabível a 
extinção da punibilidade no caso de pagamento integral do débito tributário, referente à 
contribuição previdenciária, também com base na Lei 10.684/03: 

“(...). 1. Tratando-se de apropriação indébita previdenciária (art. 168-A, § 1º, I, CP), o 
pagamento integral do débito tributário, ainda que após o trânsito em julgado da 
condenação, é causa de extinção da punibilidade do agente, nos termos do art. 9º, § 2º, da 
Lei nº 10.684/03. Precedentes. (...)” (RHC 128245/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, 
Julgamento: 23/08/2016). 

O STF e o STJ têm admitido a extinção da punibilidade pelo pagamento integral do débito, 
consistente no valor das contribuições previdenciárias (e acessórios, como juros), mesmo 
após o trânsito em julgado. Por outro lado, o parcelamento implica na suspensão da 
pretensão punitiva, sendo necessário que haja a consolidação do parcelamento pela 
Administração (não basta o requerimento). 

 

➢ Aplicação do princípio da insignificância 
O Superior Tribunal de Justiça passou a adotar o limite para a aplicação do princípio da 
insignificância, para o crime de apropriação indébita previdenciária, em R$ 10.000,00: 

“(...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de apropriação indébita 
previdenciária, entende cabível a aplicação do princípio da insignificância quando o valor do 
débito não ultrapassar R$ 10.000,00, excluídos os juros e a multa incidentes após a inscrição 
em dívida ativa. Interpretação do art. 20 da Lei n. 10.522/2002. Precedentes. (...)” (STJ, AgRg 
no REsp 1609757/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 08/03/2018). 
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O Supremo Tribunal Federal, no entanto, possui entendimento diverso, negando em diversos casos 
o reconhecimento do crime de bagatela em caso de apropriação indébita previdenciária 

“(...)  3. Deveras, o bem jurídico tutelado pelo delito de apropriação indébita previdenciária é a 
"subsistência financeira à Previdência Social", conforme assentado por esta Corte no 
julgamento do HC 76.978/RS, rel. Min. Maurício Corrêa ou, como leciona Luiz Regis Prado, "o 
patrimônio da seguridade social e, reflexamente, as prestações públicas no âmbito social" 
(Comentários ao Código Penal, 4. ed. - São Paulo: RT, 2007, p. 606). 4. Consectariamente, não 
há como afirmar-se que a reprovabilidade da conduta atribuída ao paciente é de grau 
reduzido (...).” (STF, HC 1022550/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Julgamento: 
20/09/2011). 

Recentemente, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de revisão criminal, 
mencionou a posição do Supremo Tribunal Federal para negar o pedido (já que o acórdão atacado 
estava de acordo com o entendimento do STF). Entretanto, lendo o inteiro teor do julgado, percebe-
se que não houve sinalização de mudança de entendimento no próprio STJ: 

“(...) II - Inaplicável o princípio da insignificância aos delitos de apropriação indébita 
previdenciária (art. 168-A, do Código Penal) e sonegação de contribuição previdenciária (art. 
337-A, do Código Penal) consoante entendimento assentado do. col. Supremo Tribunal Federal 
que conferiu caráter supraindividual ao bem jurídico tutelado, haja vista visarem proteger a 
subsistência financeira da Previdência Social. Precedentes.(...)” (STJ, AgRg no RvCr 4881/RJ, Rel. 
Min. Félix Fischer, Terceira Seção, DJe 28/05/2019). 

O STF entende que não se aplica o princípio da insignificância ao crime de apropriação 
indébita previdenciária. 

O STJ tem aplicado o princípio da insignificância nos casos em que o limite do débito não 
ultrapassa R$ 10.000,00 (é preciso acompanhar a jurisprudência, mas a citação da posição 
do STF em caso de revisão criminal não parece ser sinal de mudança de entendimento). 

 

5.8 - MOEDA FALSA 

O primeiro capítulo do Título X da Parte Especial se denomina “Da Moeda Falsa”, abrangendo os 
crimes de moeda falsa, de crimes assimilados ao de moeda falsa, de petrechos para falsificação de 
moeda e de emissão de título ao portador sem permissão legal. 

➢ Moeda Falsa 

O crime de moeda falsa está previsto no artigo 289 do Código Penal, nos seguintes termos: 

Art. 289 - Falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel-moeda de curso 
legal no país ou no estrangeiro: 

Pena - reclusão, de três a doze anos, e multa. 
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§ 1º - Nas mesmas penas incorre quem, por conta própria ou alheia, importa ou exporta, 
adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa. 

§ 2º - Quem, tendo recebido de boa-fé, como verdadeira, moeda falsa ou alterada, a restitui à 
circulação, depois de conhecer a falsidade, é punido com detenção, de seis meses a dois anos, 
e multa. 

§ 3º - É punido com reclusão, de três a quinze anos, e multa, o funcionário público ou diretor, 
gerente, ou fiscal de banco de emissão que fabrica, emite ou autoriza a fabricação ou emissão: 

I - de moeda com título ou peso inferior ao determinado em lei; 

II - de papel-moeda em quantidade superior à autorizada. 

§ 4º - Nas mesmas penas incorre quem desvia e faz circular moeda, cuja circulação não estava 
ainda autorizada. 

O núcleo do tipo é falsificar, que significa adulterar, fazer passar por verdadeiro o que não é, fraudar. 
A conduta incriminada é falsificar, fabricando-a ou adulterando-a, moeda metálica ou papel-moeda 
de curso legal no país ou no estrangeiro.  

A ação nuclear típica, falsificar, pode ser praticada de uma das duas formas: 

• Fabricando: manufaturando, produzindo a partir de matérias-primas, fazendo a cunhagem 
de. 

• Alterando: modificando, transformando, produzindo a mudança de.  
A conduta recai sobre moeda metálica, como moedas de R$ 0,50, ou papel-moeda de curso legal no 
país, como uma cédula de R$ 50,00, ou no exterior, como uma nota de US$ 100,00.  

Para a configuração do crime, é imprescindível que a falsificação seja capaz de enganar, ou seja, de 
fazer a moeda falsa se passar por verdadeira. O material falsificado deve apresentar imitativo veri, 
ou seja, ter a aparência da moeda verdadeira, sob pena de não se configurar o crime do artigo 289 
do Código Penal. Entretanto, caso a falsificação seja grosseira, é possível que a conduta do agente, 
se ele buscar uma vantagem indevida, configura o crime de estelionato, tal qual consigna o 
enunciado número 73 do STJ: 

A utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura, em tese, o crime de 
estelionato, da competência da Justiça Estadual. 

O crime é comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa. É doloso, sendo que a maioria da 
doutrina não exige elemento subjetivo especial do tipo. 

É crime plurissubsistente, admitindo a tentativa. Vale consignar que se o agente falsificar a moeda e 
depois a colocar em circulação, este último ato será post factum não punível.  

O STJ já decidiu que, ainda que o crime de moeda falsa seja absorvido pelo peculato, a efetiva 
utilização das notas falsificadas atrai o interessa da União e determina a competência da Justiça 
Federal (STJ, CC 145.378/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe 06/10/2017). 

 

Forma equiparada: circulação de moeda falsa 
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O parágrafo primeiro do artigo 289 do Código Penal prevê incorrer nas mesmas penas quem, por 
conta própria ou alheia, importar (trazer para o país) ou exportar (fazer sair do território nacional), 
adquirir (comprar, adquirir, receber), vender (alienar, comercializar, negociar por um preço), trocar 
(dar por outra coisa, permutar), ceder (transferir, dar a outra pessoa), emprestar (entregar para 
obter de volta), guardar (ter em depósito, armazenar) ou introduzir na circulação (repassar, 
transmitir a outrem como moeda verdadeira) moeda falsa. Cuida-se de forma dolosa e 
plurissubsistente, além de ser um tipo misto alternativo.  

O agente deve saber que a moeda é falsa, sob pena de não se configurar o delito. Além disso, ele 
não deve ter sido quem falsificou a moeda ou quem participou da falsificação, ou será pós fato não 
punível a conduta que se subsuma ao parágrafo primeiro do artigo 289. 

 

Forma privilegiada 

O artigo 289 prevê, em seu parágrafo segundo, a forma privilegiada do delito, em que a pena passa 
a ser de detenção, de seis meses a dois anos, e multa. Incide a forma privilegiada se o agente, tendo 
recebido de boa-fé, como verdadeira, moeda falsa ou alterada, a restitui à circulação (repassar de 
novo ou retransmitir a outrem como moeda verdadeira), depois de conhecer a falsidade.  

É crime doloso e plurissubsistente. Neste caso, a pena é menor pois o agente não inicia a conduta 
de introdução da moeda falsa em circulação, mas é vítima, em um primeiro momento, mas quer 
evitar o prejuízo, optando por restituir a moeda à circulação, mesmo consciente de sua falsidade.  

 

Formas qualificadas 

O parágrafo terceiro do artigo 289 prevê a forma qualificada do crime de moeda falsa, cuja pena 
passa a ser de reclusão, de três a quinze anos, e multa. Pune-se a condutado do funcionário público 
ou diretor, gerente, ou fiscal de banco de emissão que fabrica, emite ou autoriza a fabricação ou 
emissão: 

• de moeda com título ou peso inferior ao determinado em lei; 

• de papel-moeda em quantidade superior à autorizada. 
Cuida-se de crime próprio, só podendo ser praticado por funcionário público, diretor, gerente ou 
fiscal de banco de emissão que fabrica, emite ou autoriza a fabricação ou emissão. Atualmente, 
referido banco é a Casa da Moeda. 

O parágrafo quarto, por sua vez, prevê incorrer na mesma pena do tipo qualificado quem desvia e 
faz circular moeda, cuja circulação não estava ainda autorizada. Aqui, exige-se para a consumação 
do delito o desvio e a sua efetiva circulação, sendo delito plurissubsistente, que admite a forma 
tentada. 
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5.9 - DESCAMINHO 

O artigo 334 prevê o crime de descaminho, com os seguintes termos: 

Art. 334.  Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela 
saída ou pelo consumo de mercadoria. 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. 

§ 1o  Incorre na mesma pena quem:   

I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei;   

II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho;   

III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou 
alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que 
introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de 
introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem;  

IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou 
industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou 
acompanhada de documentos que sabe serem falsos.  

§ 2o Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio 
irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.   

§ 3o A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo 
ou fluvial. 

Iludir é frustar, deixar de cumprir. A conduta incriminada é iludir, total ou parcialmente, o 
pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. 
Pune-se o agente que deixa de pagar os valores devidos, inclusive os de imposto, que deveria ter 
pago por importar, exportar ou consumir mercadoria.  

Existe divergência sobre a necessidade de emprego de fraude ou malícia para a caracterização do 
crime, sendo que há jurisprudência, inclusive do STF, entendendo que basta o não pagamento dos 
tributos para que a conduta se subsuma ao tipo penal. 

O crime é comum, por não exigir qualidade específica do sujeito ativo para sua configuração. É 
doloso, sem previsão de modalidade culposa. Classifica-se como delito de forma livre. É, ainda, 
instantâneo, consumando-se em um momento determinado, sem prolongamento. Por fim, é 
plurissubsistente, já que sua conduta admite fracionamento e, por conseguinte, admite a 
modalidade tentada. 

 

Formas equiparadas 

O parágrafo primeiro prevê várias modalidades equiparadas, determinando a aplicação da mesma 
pena se o agente: 
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• pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei (cuida-se da navegação 
comercial entre portos localizados no território nacional); 

• pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho (lei penal em branco, que pode ser 
complementada, por exemplo, pelo artigo 39 do Decreto-Lei 288/67);   

• vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito 
próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de 
procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou 
fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional 
ou de importação fraudulenta por parte de outrem;  

• adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial 
ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação 
legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos. 

Além disso, o parágrafo segundo prevê que são equiparadas às atividades comerciais, para 
configuração das modalidades equiparadas, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino 
de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.  Deste modo, incluem-se os 
ambulantes e os camelôs nas condutas referentes ao exercício de atividade comercial.  

 

Forma majorada 

O parágrafo terceiro do artigo 334 do Código Penal prevê uma causa de aumento de pena, 
consistente na sua aplicação em dobro. Incide se o crime for praticado em transporte aéreo, 
marítimo ou fluvial. O maior desvalor da conduta seria a maior dificuldade de fiscalização, em 
comparação à prática do crime por meio de transporte rodoviário. 

 

Jurisprudência 

O entendimento dos Tribunais Superiores é de que o crime de descaminho é formal, de modo que 
sua consumação não depende da constituição definitiva do crédito tributário, como se nota do 
seguinte aresto do STJ: 

“(...) 1.   É pacífico o entendimento do STF e desta Corte de que o crime de descaminho é formal, 
não dependendo a sua caracterização da constituição definitiva do crédito tributário. (...)”. (STJ, 
AgRg no AREsp 740577/MG, Rel. Min. Reynaldo da Fonseca, 5ª Turma, DJe 11/11/2015). 

Sobre a aplicação do princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal adota o limite previsto 
no artigo 20 da Lei nº 10.522/02, que assim dispõe: 

Art. 20. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, mediante requerimento do Procurador da Fazenda 
Nacional, os autos das execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa da União pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de valor consolidado igual ou inferior a 
R$ 10.000,00 (dez mil reais).   

Referido valor foi atualizado pelas Portarias 75/2012 e 130/2012, ambas do Ministério da Fazenda, 
conforme o teor do artigo 1º da primeira e dos artigos 1º e 2º da última portaria, respectivamente 
transcritos: 
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Art. 1º Determinar: 

I - a não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor com a Fazenda Nacional 
de valor consolidado igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções 
fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 
(vinte mil reais). 

(...) 

Art. 1º O art. 2º da Portaria MF nº 75, de 22 de março de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 2º O Procurador da Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, das 
execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou inferior a 
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde que não conste dos autos garantia, integral ou parcial, útil à 
satisfação do crédito. 

Percebam que o próprio Poder Executivo adotou o valor de R$ 20.000,00 reais para não ajuizamento 
das ações fiscais, critério que a Suprema Corte adotou para definir o limite de reconhecimento do 
crime de bagatela no caso do descaminho e dos crimes tributários federais. 

Assim, caso o valor total dos tributos elididos, ou seja, não pagos, não atinja o montante de R$ 
20.000,00, a conduta será materialmente atípica, por reconhecimento da incidência do princípio da 
insignificância: 

“(...) II - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o princípio da insignificância 
poderá ser aplicado ao delito de descaminho quando o valor sonegado for inferior ao estabelecido no 
art. 20 da Lei 10.522/2002, com as atualizações instituídas pelas Portarias 75/2012 e 130/2012, ambas 
do Ministério da Fazenda, ressalvados os casos de reincidência ou comprovada habitualidade delitiva, 
que impedirão a aplicação desse princípio, em razão do elevado grau de reprovabilidade da conduta do 
agente.” (STF, HC 152922 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Julgamento em 
15/06/2018). 

É também o entendimento atual do STJ:  

“(...)2.  Assim,  a tese fixada passa a ser a seguinte: incide o princípio da  insignificância  aos crimes 
tributários federais e de descaminho quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de 
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a teor do disposto no art. 20 da Lei n. 10.522/2002,  com as atualizações 
efetivadas pelas Portarias n. 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda. (...)” (REsp 1709029/MG, Rel. 
Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe 04/04/2018). 

Quanto à reiteração delitiva e a aplicação do princípio da insignificância, o Supremo Tribunal 
Federal tem posição pela sua incompatibilidade no caso de descaminho, ainda que o valor seja 
inferior ao patamar estabelecido pela sua jurisprudência: “(...) O delito de descaminho reiterado e 
figuras assemelhadas impede o reconhecimento do princípio da insignificância, ainda que o valor 
apurado esteja dentro dos limites fixados pela jurisprudência pacífica desta Corte para fins de 
reconhecimento da atipicidade. (...)” (HC 133958 AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, 
Julgamento: 06/09/2016). 

Efeito da condenação 
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A Lei 13.804, de 10 de janeiro de 2019, alterou a Lei 9.503/97, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), 
para incluir novos efeitos da condenação com relação aos crimes de receptação, contrabando e 
descaminho: 

Art. 278-A.  O condutor que se utilize de veículo para a prática do crime de receptação, descaminho, 
contrabando, previstos nos arts. 180, 334 e 334-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
(Código Penal), condenado por um desses crimes em decisão judicial transitada em julgado, terá 
cassado seu documento de habilitação ou será proibido de obter a habilitação para dirigir veículo 
automotor pelo prazo de 5 (cinco) anos. 

§ 1º  O condutor condenado poderá requerer sua reabilitação, submetendo-se a todos os exames 
necessários à habilitação, na forma deste Código. 

§ 2º  No caso do condutor preso em flagrante na prática dos crimes de que trata o caput deste artigo, 
poderá o juiz, em qualquer fase da investigação ou da ação penal, se houver necessidade para a 
garantia da ordem pública, como medida cautelar, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público 
ou ainda mediante representação da autoridade policial, decretar, em decisão motivada, a suspensão 
da permissão. 

 

6 - LEGISLAÇÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL ESPECIAL 

Fala, pessoal! 

Aqui é Vitor De Luca.  Além de juiz federal substituto da Justiça Militar, sou professor de Legislação 
Penal e Processual Penal Extravagante, Direito Penal Militar e Processo Penal Militar. Abordarei nove 
temas que podem cair no concurso da Magistratura do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.  

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 
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hediondos podem sofrer os rigores dessa categoria de delitos. A crítica desse 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.  
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 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.  
 
 A lei 13497/17, diploma legal responsável por alterar a redação do parágrafo único do art. 1º 
da Lei nº 8072/90, passa a considerar como hediondo o crime de posse ou porte ilegal de arma de 
fogo de uso restrito, previsto no art. 16 da lei 10826, de 22 de dezembro de 2003. Reparem que a 
lei 13497/17 não fez qualquer distinção entre o caput e o parágrafo único do art. 16 do Estatuto do 
Desarmamento. Com isso, é forçoso concluir que é crime hediondo tanto a figura delituosa prevista 
no caput do art. 16 do Estatuto do Desarmamento, assim como o parágrafo único do referido 
dispositivo legal. Essa é a posição do professor Renato Brasileiro de Lima: “Quisesse o legislador 
conferir natureza hedionda apenas a determinadas condutas delituosas de tal crime, deveria ter feito 
menção explícita ao caput do art. 16. Se não o fez, não é dado ao intérprete fazê-lo. Enfim, hão de 
ser consideradas hediondas tanto as condutas do caput, quanto aquelas equiparadas do parágrafo 
único”4.   
 
 É importante ressaltar que o nomen juris do crime descrito no art. 16 do Estatuto do 
Desarmamento é posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, muito embora tal figura 
delituosa também englobe a posse ou porte ilegal de acessório ou munição de uso restrito. Dessa 
forma, o legislador quando fez referência à posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito no 
parágrafo único do art. 1º da Lei dos Crimes Hediondos levou em conta apenas o título do delito 
(nomen juris), não pretendendo limitar como hediondo apenas à posse ou porte de armas de fogo 
de uso restrito.   

 

 

 

 

 
4 BRASILEIRO DE LIMA, Renato. Legislação Penal Especial Comentada. Volume único. 6ª ed. Salvador: Editora Juspodvm, 
2018, p. 224.  
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6.2 - 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 

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.  
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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. 
 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo888.htm
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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 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 
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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 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=5508&classe=ADI&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=5508&classe=ADI&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
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6.3 - EXECUÇÃO PENAL 

 

 Atenção total para a pena de multa! 

 

 A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença 

e calculada em dias multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) 

dias multa. Também recebe o nome de pena pecuniária. 

Essa espécie de pena é prevista no preceito secundário do tipo penal de forma isolada, 

alternativa ou cumulativa com a pena privativa de liberdade. Pode ainda ser aplicada em 

substituição à pena privativa de liberdade, nos termos do art. 44 do Código Penal.   

A fixação da pena de multa opera em 2 fases. Na primeira fase, o magistrado deve fixar a 

quantidade de dias-multa. Para tanto, será levada em conta o critério trifásico do art. 68 do CP 

(circunstâncias judiciais/agravantes e atenuantes/causas de aumento e de diminuição de pena). Já 

na segunda fase, o magistrado deve definir o montante de cada dia-multa, que não poderá ser 

inferior a 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato e nem superior a 5 (cinco) 

vezes esse salário, ou seja, nessa ocasião, é levado em consideração a situação econômica do réu 

(art. 60, caput, do CP). A multa pode ser aumentada até o triplo se o juiz considerar que, em virtude 

da situação econômica do réu, é ineficaz, embora aplicada no máximo (art. 60, §1º, do CP). 

O valor da multa será atualizado no momento da execução pelos índices de correção monetária, 

tendo como termo inicial para essa atualização a data do fato.  

Qual é a natureza jurídica da pena de multa?  
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Após a alteração dada ao art. 51 do Código Penal5 pela Lei nº 9268/96, restou determinado 

que, após o trânsito em julgado, a multa passou a ser considerada dívida de valor, não admitindo a 

sua conversão em pena privativa de liberdade em caso de inadimplemento.  

 

E antes do trânsito em julgado, qual é a natureza jurídica da multa? 

O Superior Tribunal de Justiça firmou posição no sentido de que antes da ocorrência da coisa 

julgada da sentença penal condenatória, a multa tem natureza jurídica de sanção penal. Vejamos. 

 

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AOS ARTS. 51 DO CP 

E 174 DO CTN. PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA. DÍVIDA DE VALOR. CARÁTER PENAL. APLICAÇÃO 

DO ART. 114 DO CP. LAPSO DE 02 ANOS. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.  

1. É firme nesta Corte o entendimento segundo o qual o advento da Lei 9.268/96, que alterou 

o artigo 51 do Código Penal, convertendo a pena de multa em dívida de valor, não lhe retirou o 

caráter penal, atribuído pela própria Constituição Federal (art. 5º, XLVI, "c", CF). Precedentes.  

2. A lei 9.268/96 alterou também o artigo 114 do Código Penal para determinar os lapsos 

prescricionais da pena de multa. Assim, aplicam-se as causas suspensivas da prescrição previstas na 

Lei 6.830/80 e as causas interruptivas disciplinadas no artigo 174 do Código Tributário Nacional. No 

entanto, o prazo prescricional continua sendo regido pelo Código Penal. 3. Recurso Especial a que 

se nega provimento. (REsp 1.111.584/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA 

TURMA, STJ, julgado em 20/09/2009, DJe 04/09/2009) 

Ainda sobre o assunto, vale a pena destacar um julgado do Superior Tribunal de Justiça 

realizado em sede de recurso repetitivo, que unificou o entendimento da 3ª Seção do STJ. Eis o 

importante precedente: 

 
5 Art. 51 do CP: “Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-
se-lhe as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas 
interruptivas e suspensivas da prescrição.”  
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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE  

CONTROVÉRSIA.  CUMPRIMENTO  DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE OU DA RESTRITIVA DE 

DIREITOS. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.  ALEGAÇÃO DE 

OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO JUS PUNIENDI  ESTATAL  EM  RELAÇÃO  À  PENA  

PECUNIÁRIA. TITULARIDADE DA FAZENDA  PÚBLICA  PARA  COBRANÇA DA DÍVIDA DE VALOR. 

INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS. 

1.  Os  embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses de obscuridade,  

contradição ou omissão ocorridas no acórdão embargado, sendo   inadmissíveis   quando,   a   

pretexto   da  necessidade  de esclarecimento,  aprimoramento  ou complemento da decisão 

embargada, objetivem novo julgamento do caso. 

2.  Pretensão  de rediscutir tema já apreciado por esta Corte, fim a que  não  se destina a via 

recursal eleita, não se podendo confundir omissão  ou  contradição  com  decisão  contrária  aos 

interesses da parte. 

3.  A Lei n. 9.268/1996 deu nova redação ao art. 51 do Código Penal, marco  a  partir do qual a 

pena de multa não mais possui o condão de constranger   o   direito  à  locomoção  do  sentenciado,  

porquanto considerada  dívida de valor desde o trânsito em julgado da sentença penal  

condenatória. Dessa forma, diante da alteração da natureza da pena  de  multa,  exaure-se  o  jus  

puniendi  estatal  apenas com o cumprimento  da  pena  privativa  de  liberdade  ou da restritiva de 

direitos,  razão  pela  qual a titularidade da cobrança da dívida de valor  é  atribuída à Fazenda Pública, 

conforme leitura do enunciado da Súmula n. 521 deste Tribunal Superior. 

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1519777/SP, Rel. Ministro ROGERIO 

SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 02/05/2016). 

Quem tem legitimidade para promover a execução da pena de multa? 

Até dezembro de 2018, a jurisprudência pátria era no sentido de que a legitimidade é da 

Fazenda Pública, nos termos da súmula 521 do STJ: 

 

 Súmula 521 do STJ: A legitimidade para a execução fiscal de multa pendente de pagamento 
imposta em sentença condenatória é exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública. 
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Todavia, o Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI 3150, nos 

dias 12 e 13 de dezembro de 2018, firmou entendimento que 

compete, com prioridade, ao Ministério Público executar a pena 

de multa, na vara de Execução Penal, aplicando-se, no ponto, as 

regras da LEP, eis que a Lei 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou 

dela o caráter de sanção criminal que lhe é inerente, por força do art. 5º, XLVI, “c”, da Constituição 

Federal (CF). Além do mais, nos termos do art. 129, I, da Constituição Federal compete 

privativamente ao Ministério Público promover a ação penal pública, ou seja, promover a ação penal 

significa conduzi-la ao longo do processo de conhecimento e de execução, ou seja, buscar a 

condenação e, uma vez obtida esta, executá-la. Caso contrário, haveria uma interrupção na função 

do titular da ação penal. De tal sorte, somente em caso de inércia ministerial, ou seja, se o titular 

da ação penal, mesmo intimado, não propuser a execução da multa no prazo de 90 dias, o juiz da 

execução criminal deverá dar ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (federal ou 

estadual, conforme o caso) para o ajuizamento da cobrança na Vara de Execução Fiscal, ocasião 

em que será adotado o rito delineado na Lei 6830/80. Assim, é forçoso concluir que o Ministério 

Público possui legitimidade para propor a cobrança de multa decorrente de sentença penal 

condenatória transitada em julgado, com a possibilidade subsidiária de cobrança pela Fazenda 

Pública. (Informativo 927 do STF).  

 Com isso, é correto dizer que a súmula 521 do STJ está superada e deve ser cancelada pelo 

Superior Tribunal de Justiça. 
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6.4 - CRIMES AMBIENTAIS 

 

 Vamos falar dos institutos despenalizadores na Lei nº 9.605/98.  

 

 A lei nº 9605/98, em seus artigos 27 e 28, de maneira expressa prevê a aplicação da Lei dos 

Juizados Especiais Criminais no âmbito dos crimes ambientais. Como veremos, é possível a aplicação 

de institutos despenalizadores (transação penal e suspensão condicional do processo) aos crimes 

ambientais.  

 

 TRANSAÇÃO PENAL 

  

 A transação penal nos crimes ambientais está condicionada à prévia composição do dano 

ambiental, salvo em caso de comprovada impossibilidade devidamente demonstrada nos autos 

(exemplo: impossibilidade financeira do autor dos fatos)6. Vale dizer, o legislador estabeleceu um 

novo pressuposto para a realização da transação penal nos crimes ambientais não descrito na Lei nº 

9099/95, qual seja, prévia composição do dano ambiental (condição de admissibilidade da transação 

penal).  

 

 SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO 

 
6 Art. 27 da Lei nº 9605/98: Nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a proposta de aplicação imediata de 
pena restritivas de direitos ou multa, prevista no art. 76 da Lei nº 9099, de 26 de setembro de 1995, somente poderá 
ser formulada desde que tenha havido a prévia composição do dano ambiental, de que trata o art. 74 da mesma lei, 
salvo em caso de comprovada impossibilidade.  



 

APOSTAS PARA O TRF-1 

EQUIPE DE PROFESSORES ESTRATÉGIA CARREIRAS JURÍDICAS  

 

 

 
 

 167 
324 

 

 Como já mencionamos, o instituto do sursis processual também tem aplicabilidade aos crimes 

ambientais. Todavia, a suspensão condicional do processo apenas acarretará a extinção da 

punibilidade depois da integral reparação do dano ambiental, constatada através de laudo próprio, 

salvo impossibilidade de reparação do dano devidamente comprovada nos autos (art. 28, I, da Lei 

nº 9605/98. Observem que a reparação do dano é uma das condições a serem cumpridas durante o 

período de prova do sursis processual. 

 

 E se a reparação do dano for parcial? 

 

 Constatada a reparação parcial por laudo, o prazo do período de prova será prorrogado até o 

máximo previsto no art. 89 da lei 9099/95 (4 anos), acrescido de mais 1 ano e suspenso o prazo 

prescricional, conforme determina o art. 28, II, da Lei 9605/98. Vale dizer, se a reparação for parcial, 

o período de prova pode ser prorrogado até o total de 5 anos e o prazo prescricional será suspenso 

nesse período. Somente o prazo é prorrogado, de forma a permitir que o agente repare o dano 

ambiental causado. Assim, nessa prorrogação de prazo, o agente não fica obrigado ao cumprimento 

das demais condições do sursis processual. 

 

 Encerrado o período da prorrogação, é realizado um segundo laudo de constatação de 

reparação do dano para verificar se houve, ou não, reparação integral do dano ambiental. 2 

consequências podem advir: 

 

 a) Reparação integral do dano Extinção da punibilidade 

  

 b) Reparação parcial do dano O sursis pode ser prorrogado novamente 

pelo período máximo de 5 anos para que o agente repare integralmente o dano.  

 

 Esgotado o prazo máximo de prorrogação (10 anos), a declaração de extinção de punibilidade 

dependerá de laudo de constatação que comprove ter o réu tomado as providências necessárias 

à reparação integral do dano, a ser analisado pelo magistrado, levando em conta o empenho pessoal 

do acusado para reparar esse dano ambiental.  
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6.5 - INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA 

 

 Essa aposta envolve o instituto da interceptação telefônica ser empregada como prova 
emprestada em feitos cíveis e administrativos.  

 

 Deflui da própria Constituição Federal (art. 5º, XII7) e do art. 1º, caput, da Lei nº 9.296/968 
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 

 
7 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.   

8 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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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) 

 

  

6.6 - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA 

 

 É interessante lembrar a competência para julgar os crimes contra a ordem tributária.  

 

 A competência para processar e julgar os crimes tributários está intimamente ligada à 

competência tributária (competência para instituir e majorar tributos). Vale dizer, se o tributo 

sonegado for da competência da União, o crime será julgado na Justiça Federal. Exemplo: Imposto 

de renda, contribuição previdenciária do INSS. De outro giro, se o tributo sonegado for da 

competência dos Estados (ex: IPVA) ou dos municípios (ex: ISS), a competência para julgar será dos 

Estados. Vejamos um julgado do Superior Tribunal de Justiça que bem elucida essa questão da 

competência:  

 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME TRIBUTÁRIO. 

SONEGAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER 

NATUREZA (ISSQN). COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DO DISTRITO 

FEDERAL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 109, IV, DA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 

1. O suposto crime tributário - consistente em sonegação de imposto sobre serviço de qualquer 

natureza (ISSQN) - cometido, em tese, por fundação privada em detrimento do Distrito Federal não 

atrai a competência da Justiça Federal, porquanto ausente qualquer violação a bem, serviço ou 

interesse da União, de suas autarquias ou empresas públicas. 

2. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara Criminal da Circunscrição 

Especial Judiciária de Brasília, o suscitado.(CC 114.274/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 25/06/2013) 
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 Qual é o órgão jurisdicional competente para processar e julgar a conduta envolvendo o 

emplacamento de veículos em Estado diverso daquele em que o adquirente reside, com o escopo 

de se obter a redução do valor da alíquota do IPVA (tributo estadual)? A competência será do Estado 

onde o carro foi emplacado ou do Estado lesado com o não recolhimento de IPVA? 

 

 A competência territorial (ratione loci) será do lugar onde houve a consumação do delito, 

segundo determina o art. 70 do CPP (A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que 

se consumar a infração, ou no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de 

execução). De acordo com os Tribunais Superiores, o local da consumação nos crimes materiais 

contra a ordem tributária é do local onde se deu a constituição definitiva do crédito tributário. Assim, 

no caso acima, a competência territorial será da Justiça do Estado que foi lesado com o não 

recolhimento do IPVA (local da constituição definitiva do crédito tributário). Eis um interessante 

julgado do Superior Tribunal de Justiça: 

 

 CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZES FEDERAIS 

VINCULADOS A TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS DIVERSOS. 

SONEGAÇÃO FISCAL: CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA 

(ARTS. 1º E 2 DA LEI Nº 8.137/1990). DELITO MATERIAL. 

COMPETÊNCIA DO LOCAL ONDE SE CONSUMOU O CRIME, POR MEIO DA CONSTITUIÇÃO 

DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 

1. Conforme o disposto no enunciado n. 24 da Súmula vinculante do STF, os delitos contra a ordem 

tributária tipificados no art. 1o e incisos da Lei 8.137/1990 consumam-se no momento da 

constituição do crédito tributário. 

2. Não se deve, assim, confundir o momento consumativo da sonegação fiscal com aquele em que a 

fraude é praticada, máxime quando se tem em conta que não há tipicidade do delito antes do 

lançamento definitivo do crédito tributário. 

3. Com isso em mente, a jurisprudência desta Corte assentou-se no sentido de que, "tratando-se de 

crime material contra a ordem tributária (art. 1º da Lei n. 8.137/1990), a competência para processar 

e julgar o delito é do local onde houver ocorrido a sua consumação, por meio da constituição 

definitiva do crédito tributário, sendo irrelevante a mudança de domicílio fiscal do contribuinte" (CC 

120.850/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 

30/08/2012). 
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4. Incide, assim, em tais hipóteses, a regra prevista no art. 70 do Código de Processo Penal, que 

determina a competência do Juízo do lugar em que se consumou o delito ou, na hipótese de 

tentativa, do lugar em que foi praticado o último ato de execução. 

5. No caso em apreço, embora a empresa investigada tivesse domicílio em Barueri/SP no momento 

em que a fraude foi cometida (2005 e 2006), na data da constituição do crédito tributário, em 

setembro/2010, já havia transferido seu domicílio fiscal para o Estado do Rio de Janeiro desde 

novembro/2009. 

6. Tem-se, assim, que, no momento da consumação do crime, seja dizer, no momento da 

constituição do crédito tributário, a empresa investigada já possuía domicílio fiscal no Estado do Rio 

de Janeiro, sendo esse o local que fixa a competência para a condução do presente inquérito policial 

e de eventual ação penal daí decorrente. 

7. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal da 1ª Vara Criminal da Seção 

Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, o suscitante. 

(CC 144.872/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 

25/02/2016, DJe 02/03/2016) 

 

 Questão: Qual será a Justiça competente em caso de conexão entre crimes da Justiça Federal 

e Estadual (Ex: Caso em que há supressão de IR e ICMS)? 

 

 Competirá a Justiça Federal processar e julgar o fato, nos exatos termos da súmula 122 do 
STJ: Compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de 
competência federal e estadual, não se aplicando a regra do art. 78, II, a, do Código Penal. 
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6.7 - 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, 
permanecendo intacta a figura criminosa. Daí a denominação de medidas despenalizadoras9. 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 9099/9510). Essa medida inibe a instauração do 
processo criminal. 

 
9 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).   

10 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.  
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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 9099/9511). 

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 

 
➢ 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. 
  

➢ 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. 

 
➢ 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.  

 

 
➢ 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, 

 
11 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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remeterá a questão ao Procurador-Geral, aplicando-se por analogia o art. 28 do Código de Processo 
Penal. 

 
➢ 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. 
 

➢ 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. 

 

  

6.8 - 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 
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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)  

 

  

 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.  
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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)  

 

6.9 - LAVAGEM DE DINHEIRO 

 

A REGRA DO ART. 366 DO CPP NA LEI DE LAVAGEM DE CAPITAIS 

  

 

 

 

 

     

O dispositivo legal acima do CPP apresenta dois pressupostos para a sua aplicação: a) Citação do 

acusado por edital (citação ficta), ou seja, esgotado os meios de localização do acusado, estando ele 

em local incerto e não sabido, o magistrado determina a sua citação por edital; b) Não apresentação 

da resposta à acusação (primeiro ato processual após a citação).  

 

 Quais são as consequências da aplicação do art. 366 do CPP?  

 

1) Prisão preventiva – Essa prisão não é automática, devendo estar presentes os 

pressupostos da custódia cautelar; 

 

Art. 366 do CPP. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, 
ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a 
produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão 
preventiva, nos termos do disposto no art. 312. 



 

APOSTAS PARA O TRF-1 

EQUIPE DE PROFESSORES ESTRATÉGIA CARREIRAS JURÍDICAS  

 

 

 
 

 177 
324 

2) Produção antecipada de provas consideradas urgentes. Segundo entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, a prova testemunhal, por si só, não é considerada urgente, 

devendo ser fundamentada à luz do art. 225 do CPP (Se qualquer testemunha houver de 

ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao tempo da 

instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer 

das partes, tomar-lhe antecipadamente o depoimento). Sobre o tema, destaca-se o teor 

da súmula 455 do STJ: “A decisão que determina a produção antecipada de provas com 

base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando 

unicamente o mero decurso do tempo.”    

 
3) Suspensão do processo e da prescrição. Essa suspensão do processo não pode perdurar 

por prazo indeterminado, sob pena de criar uma situação de imprescritibilidade não 

contemplada na Constituição Federal. Assim, o prazo máximo dessa suspensão deve ser o 

prazo da prescrição da pretensão punitiva abstrata. É o que dispõe a súmula 415 do STF: 

O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada. 

 

 O art. 366 do CPP tem aplicação nos crimes de lavagem de dinheiro? 

 

 No processo por crime de lavagem de dinheiro não se aplica o previsto no art. 366 do CPP, 

devendo o acusado que não comparecer nem constituir advogado ser citado por edital, 

prosseguindo o feito até o julgamento, com a nomeação do defensor dativo (art. 2º, §2º, da Lei nº 

9613/98). Em outras palavras, o acusado é declarado revel, nomeia-se um advogado dativo/defensor 

público e o feito tem prosseguimento normal. Embora a lei fale em advogado dativo, insta destacar 

que nos Estados/União em que existir a Defensoria Pública, o exercício da defesa do réu será feito 

por defensor público.  

 

 OBS: Parte da doutrina entende que o art. 2º, §2º, da Lei nº 9613/98 é inconstitucional. 

Segundo lição do professor Marco Antônio de Barros, “o prosseguimento do processo até final 

sentença, em ação penal na qual o réu foi fictamente citado, nos remete a um longo período de 

produção em série de condenações de réus revéis. Camuflava-se a efetividade das garantias do 

contraditório e da ampla defesa com o chamado faz-de-conta. Faz-de-conta que o réu tem ciência 

da existência da ação penal; faz-de-conta que a sua defesa – ainda que elaborada em termos 

técnicos-, é a melhor; faz-de-conta que todas as providências tendentes ao estabelecimento da 
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verdade foram determinadas e realizadas, enfim, faz-de-conta que o processo criminal, assim 

concluído, não representa uma série restrição à defesa de mérito.”12   

 

7 - 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 do TRF-1. O direito ambiental não é uma matéria das 
mais extensas, e pode ser um grande aliado para sua aprovação. Então, fique atento nessas apostas!! 

 

7.1 - CONCEITO DE MEIO AMBIENTE E CARACTERÍSTICAS DO BEM AMBIENTAL  

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 

 
12 ANTÔNIO DE BARROS, Marcos. Lavagem de capitais e obrigações civis correlatas – com comentários, artigo por 
artigo, à Lei 9613/98. São Paulo: Ed. RT, 2004, p. 226.   
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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) 

 

 

CARACTERÍSTICAS DO BEM AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 - 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: 

 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.  

 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 

Essencialidade

Reflexibilidade

Perenidade

Sensibilidade

Bem público

Bem Difuso (destinatários 
indetermináveis e objeto 

indivisível)

Ubiquidade

Incognocibilidade
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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.  

 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. 

 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. 

(D) Diferenciar o princípio do poluidor pagador do princípio do usuário pagador. 

 O princípio do poluidor pagador visa, quando possível, internalizar no custo dos 
produtos/serviços os prejuízos sentidos por toda a sociedade com a degradação do meio 
ambiente decorrente da atividade (internalização das externalidades negativas ambientais). 
Destina-se a atividades poluentes. 

 O princípio do usuário pagador visa imputar ao usuário dos bens ambientais o custo por 
seu empréstimo (já que o bem ambiental é um bem difuso, pertence a todos). Destina-se a 
atividades não poluentes. 

 

7.3 - 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? 
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 
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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. 

7.4 - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E TAC 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 
RESPONSABILIDADE 

ADMINISTRATIVA 
RESPONSABILIDADE PENAL 

OBJETIVA SUBJETIVA SUBJETIVA 

DEPENDE DA EXISTÊNCIA DO 
DANO 

NÃO DEPENDE DA 
EXISTÊNCIA DO DANO 

NÃO DEPENDE DA 
EXISTÊNCIA DO DANO 

SOLIDÁRIA PESSOAL PESSOAL 

PODE DECORRER DE ATO 
LÍCITO OU ILÍCITO 

DECORRE DE ILÍCITO 
ADMINISTRATIVO 

DECORRE DE ILÍCITO PENAL 

PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA 

TEORIA DO RISCO INTEGRAL TEORIA DA CULPABILIDADE TEORIA DA CULPABILIDADE 

  

• Conceito de TAC Ambiental: título executivo extrajudicial lavrado pelos órgãos públicos 
(Ministério Público, União, Estados, DF, Municípios), após a realização de acordo entre o 
órgão público ambiental e o agente responsável pelo dano ambiental causado ou na 
iminência de ocorrer, onde este se compromete a ajustar seu comportamento, de modo a 
obedecer às exigências legais, com vistas a garantir a reparação integral e/ou a prevenção da 
degradação ambiental. 
 

• Base normativa do TAC Ambiental: artigo 5º, §6º da Lei da Ação Civil Pública (7.347/85). 
 

• STJ sobre o TAC: O STJ decidou que a assinatura de TAC ambiental não é capaz de afastar a 
tipicdade penal, pois a extensão nesta seara não é alcançada pela esfera administrativa ou 
civil - independência de instâncias. O cumprimento do TAC servirá, no máximo, para atenuar 
a sanção penal imposta (Informativo STJ 467 e REsp 1.294.980).   

 

7.5 - 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 
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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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B) Classificação das Unidades de Conservação: 

 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. 

 

 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; 

 

 

→ Órgão Central (Ministério do Meio 
Ambiente): tem a finalidade de coordenar 

o SNUC.             

 

 
 

→ Órgão Consultivo e Deliberativo 

(CONAMA): tem a finalidade de 
acompanhar a implantação do SNUC. 

 

 

→ Órgãos Executores (ICMBio e, 
supletivamente, o IBAMA, além 

dos órgãos estaduais, distritais e 
municipais): têm a finalidade de 

implementar o SNUC, 

administrando as UCs. 



 

APOSTAS PARA O TRF-1 

EQUIPE DE PROFESSORES ESTRATÉGIA CARREIRAS JURÍDICAS  

 

 

 
 

 183 
324 

e) Reserva de Fauna; 

f) Reserva de Desenvolvimento Sustentável; e 

g) Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

• 5 características básicas que devem estar presentes em qualquer Unidade de conservação: 
 

1ª) Relevância Ecológica: sua importância na manutenção do equilíbrio ecológico; 

 

2ª) Oficialidade: a criação, alteração ou extinção de uma UC se dará sempre por meio de atos 
oficiais, que também servirão para instituir o regime jurídico aplicável; 

 

3ª Delimitação territorial: os limites territoriais de todas as UC deverão estar devidamente 
delimitados, possibilitando assim o acompanhamento das metas e dos objetivos propostos 
naquele espaço. 

 

4º Escopo de proteger o meio ambiente: todas as Unidades de Conservação possuem como 
objetivo principal a garantia do ecossistema equilibrado (com exceção das UCs denominadas 
Monumento Natural que venham a ser criadas pela sua beleza cênica, pois aqui o objetivo 
principal é de natureza antropológica).   

 

5ª) Regime jurídico especial e afetação: todas as UCs estão sob a influência de um regime 
jurídico especial de proteção, em que haverá restrições específicas, a depender de cada tipo 
de unidade. Além do mais, referidos espaços, a partir de sua constituição como Unidade de 
Conservação, estarão afetadas ao interesse público em decorrência da proteção ambiental.  

 

• Requisitos para a criação das unidades de conservação (art. 22 da Lei do SNUC): 

 

Unidade de conservação Ato de criação (ato do 
poder público) 

Estudos técnicos Consulta pública 

Estação Ecológica ✓  
✓  

 

Reserva Biológica ✓  ✓  
 

Parque Nacional ✓  
✓  ✓  

Monumento Natural ✓  
✓  ✓  

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjV76qx6dTgAhX8LLkGHdkyDAoQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.freepik.com%2Ffree-icon%2Fx-circle_692346.htm&psig=AOvVaw337YIxwvb4jUfpze0dCcf5&ust=1551113266106486&psig=AOvVaw337YIxwvb4jUfpze0dCcf5&ust=1551113266106486
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjV76qx6dTgAhX8LLkGHdkyDAoQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.freepik.com%2Ffree-icon%2Fx-circle_692346.htm&psig=AOvVaw337YIxwvb4jUfpze0dCcf5&ust=1551113266106486&psig=AOvVaw337YIxwvb4jUfpze0dCcf5&ust=1551113266106486
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Refúgio de Vida Silvestre ✓  
✓  ✓  

Área de Proteção 
Ambiental 

✓  
✓  ✓  

Área de Relevante 
Interesse Ecológico 

✓  
✓  ✓  

Floresta Nacional ✓  
✓  ✓  

Reserva Extrativista ✓  
✓  ✓  

Reserva de Fauna ✓  
✓  ✓  

Reserva de 
Desenvolvimento 

Sustentável 

✓  
✓  ✓  

Reserva Particular do 
Patrimônio Natural 

✓  
✓  ✓  

 

• STF e a Compensação ambiental: o STF, no julgamento da ADI 3.378, considerou 
constitucional o instituto da compensação ambiental, mas declarou inconstitucional a fixação 
de um piso mínimo de 0,5% dos custos da obra para fins de compensação ambiental, haja 
vista que referido valor deverá ser proporcional ao impacto ambiental. 

 

 

 

7.6 - LEGISLAÇÃO FLORESTAL 

Em relação à legislação florestal importante diferenciar área de reserva legal (RL) de área de 
preservação permanente (APP). 

Dever jurídico na 
compensação 

ambiental

Voltado ao 
empreendedor

Reparar os danos ambientais 
não mitigáváveis mediante o 
pagamento de uma quantia

Voltado ao Poder 
Público

Investir a quantia na 
implantação/manutenção de 

Unidade de Conservação
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 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. 

 

o Principais espécies de APP’s:  
 
I - As faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, 
excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de:       
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura; 
b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 
(cinquenta) metros de largura; 
c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 
(duzentos) metros de largura; 
d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 600 
(seiscentos) metros de largura; 
e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a 600 
(seiscentos) metros; 
 
II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de: 
a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20 (vinte) 
hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros; 
b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas; 
 
III - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que seja 
sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros.  

 

 

 

 

IV - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 

 

V - os manguezais, em toda a sua extensão; 

 

VI - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de 50 
(cinquenta) metros, a partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado. 
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VII - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja 
a vegetação. 

 

o Regra geral só é permitida intervenção ou supressão de vegetação nativa em APP nos 
casos de utilidade pública (hipóteses descritas no artigo 3º, VIII), interesse social 
(hipóteses descritas no artigo 3º, IX), ou baixo impacto ambiental (hipóteses descritas 
no artigo 3, X). 
 

 

 

 

 

 

 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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• Conceitos importantes relacionados à gestão de florestas públicas: 

 

 
 

 
 

Florestas 
Públicas

Florestas, naturais ou plantadas, localizadas nos 
diversos biomas brasileiros, em bens sob o 

domínio da União, dos Estados, dos Municípios, do 
Distrito Federal ou das entidades da 

administração indireta.

Recursos 
Florestais

Elementos ou características de determinada 
floresta, potencial ou efetivamente geradores de 

produtos ou serviços florestais.

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 
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Produtos 
Florestais

Produtos madeireiros e não madeireiros gerados 
pelo manejo florestal sustentável.

Serviços 
Florestais

Turismo e outras ações ou benefícios decorrentes 
do manejo e conservação da floresta, não 
caracterizados como produtos florestais.

Ciclo
Período decorrido entre 2 (dois) momentos de 

colheita de produtos florestais numa mesma área.

Manejo 
Florestal 

Sustentável

Administração da floresta para a obtenção de 
benefícios econômicos, sociais e ambientais, 

respeitando-se os mecanismos de sustentação do 
ecossistema objeto do manejo e considerando-se, 
cumulativa ou alternativamente, a utilização de 

múltiplas espécies madeireiras, de múltiplos 
produtos e subprodutos não madeireiros, bem 
como a utilização de outros bens e serviços de 

natureza florestal.

Concessão 
Florestal

Delegação onerosa, feita pelo poder concedente, 
do direito de praticar manejo florestal 

sustentável para exploração de produtos e 
serviços numa unidade de manejo, mediante 

licitação, à pessoa jurídica, em consórcio ou não, 
que atenda às exigências do respectivo edital de 

licitação e demonstre capacidade para seu 
desempenho, por sua conta e risco e por prazo 

determinado.

Unidade de 
Manejo

Perímetro definido a partir de critérios técnicos, 
socioculturais, econômicos e ambientais, localizado 

em florestas públicas, objeto de um Plano de 
Manejo Florestal Sustentável - PMFS, podendo 

conter áreas degradadas para fins de recuperação 
por meio de plantios florestais.
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Lote de 
Concessão 
Florestal

Conjunto de unidades de manejo a serem 
licitadas.

Comunidades 
Locais

Populações tradicionais e outros grupos 
humanos, organizados por gerações sucessivas, 
com estilo de vida relevante à conservação e à 
utilização sustentável da diversidade biológica.

Auditoria 
Florestal

Ato de avaliação independente e qualificada de 
atividades florestais e obrigações econômicas, 
sociais e ambientais assumidas de acordo com 

o PMFS e o contrato de concessão florestal, 
executada por entidade reconhecida pelo órgão 
gestor, mediante procedimento administrativo 

específico.

Inventário 
Amostral

Levantamento de informações qualitativas 
e quantitativas sobre determinada floresta, 

utilizando-se processo de amostragem.

Órgão Gestor
Órgão ou entidade do poder concedente com a 

competência de disciplinar e conduzir o 
processo de outorga da concessão florestal.

Órgão 
Consultivo

Órgão com representação do Poder Público e da 
sociedade civil, com a finalidade de assessorar, 

avaliar e propor diretrizes para a gestão de 
florestas públicas.

Poder 
Concedente

União, Estado, Distrito Federal ou Município.
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• A gestão das florestas públicas pode ser exercida de 3 formas diferentes: 

1º) Criação de florestas (nacionais, estaduais ou municipais) e sua gestão direta: aqui o poder público cria 
uma unidade de conservação denominada “Floresta Nacional, Floresta Estadual ou Floresta Municipal”, 
conforme artigos 14 e 17 da Lei 9.985/2000, e cuida diretamente da gestão dessa unidade, facultado o uso 
de convênios, parcerias e contratos para a execução de atividades subsidiárias, observado o procedimento 
licitatório, que poderá levar em consideração o critério de preço ou melhor técnica. Em qualquer hipótese o 
prazo máximo desses instrumentos de execução subsidiária não poderá ultrapassar 120 meses. 

2º) Destinação das florestas públicas às comunidades locais: caso as florestas públicas já estejam ocupadas 
por comunidades locais, o poder público poderá destinar tais florestas a essas comunidades por meio de 
vários instrumentos, tais como criação de reservas extrativistas, reserva de desenvolvimento sustentável, 
concessão de uso para fins de assentamento florestal, de desenvolvimento sustentável, agroextrativistas ou 
outros similares, regularização de posse e outros previstos em lei. 

3º) Concessão Florestal: espécie de contrato administrativo por meio do qual o Poder Público, por meio de 
licitação, concede ao particular o direito de explorar os recursos florestais (produtos e serviços) de forma 
racional e sustentável, de acordo com o Plano de Manejo Florestal Sustentável – PMFS aprovado pelo 
governo. 

 

7.7 - POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE 

Atentar para os principais instrumentos da PNMA. 

  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. 

 

 

 

 

 

 

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

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. 

 

 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. 

7.8 - RECURSOS HÍDRICOS E DIREITO AMBIENTAL INTERNACIONAL 

• A PNRH está fundada nos seguintes postulados: 

I – a água é um bem de domínio público; 
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As águas possuem natureza pública (bem de domínio público). Sob a Constituição de 1988 não 
restam dúvidas de que inexistem águas de propriedade particular no Brasil (artigos 20, III, VI e VIII e 
26, I da CF/88). Portanto, ou serão da União ou dos Estados.    
 

II – a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; 

Devido ao ciclo hidrográfico a água é considerada como um recurso natural renovável, porém, é 
limitado, sendo dotado de economicidade, haja vista sua escassez e os custos ambientais para sua 
utilização. 
 

III - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais; 

A legislação legitima uma ordem de preferência em caso de escassez de água. A prioridade não 
poderia ser outra que não o consumo humano. Em seguida a necessidade dos animais.  

 

IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas; 

A regra é que, em um regime regular de oferta de água, deve ser implementado o uso da água para 
as diferentes necessidades (consumo humano, consumo animal, atividade industrial, lazer, geração 
de energia, etc.). 
 

V - a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação 
do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

A bacia hidrográfica é o local para onde as águas destinadas a um curso d’água maior convergem 
(vários rios menores convergem para um rio principal, maior, formando uma bacia hidrográfica). É 
sobre essa área que os órgãos e entidades voltadas para a gestão dos recursos hídricos irão pautar 
suas atuações. A resolução 32/2003 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos conceituou Região 
Hidrográfica como a bacia, o conjunto de bacias, grupos de bacias ou de sub-bacias hidrográficas 
próximas, com características naturais, sociais ou econômicas similares, visando ajudar no 
planejamento e no gerenciamento dos recursos hídricos.  
 

VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do Poder Público, dos usuários 
e das comunidades. 

A gestão dos recursos hídricos no país é tripartite (Poder Público, usuários e comunidades), em 
atenção ao princípio da participação, decorrência lógica do princípio democrático. 

 

• Outorga de direito de uso de recursos hídricos: é o ato administrativo, sempre oneroso, 
mediante o qual a Administração Pública, através de seus agentes, faculta (autoriza) ao 
interessado o direito de usar os recursos hídricos, por prazo determinado, de acordo com as 
condições impostas pelo respectivo ato. Seu grande objetivo é assegurar o controle da 
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quantidade e da qualidade da água, além de garantir o efetivo exercício dos direitos de acesso 
à água. 

 

Competência para outorga de direito de uso de recursos hídricos 

União (ANA) → Rios e lagos que fazem divisa entre estados ou outros países, e águas armazenadas 
em reservatórios ou açudes construídos ou administrados pela União. 
 
Estados e DF → Águas subterrâneas, rios, lagos, reservatórios e açudes que tenham sua nascente e 
sua foz dentro do território do respectivo estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Principais documentos internacionais sobre o meio ambiente: 
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CONFERÊNCIA DE ESTOLCOMO DE 1972 
  
A Conferência de Estolcomo de 1972, que contou com a presença de chefes de Estado de 113 países 
e foi organizada pela Organização das Nações Unidas, foi o marco inicial do direito internacional 
ambiental, e surgiu como conseqüência da necessidade de conscientizar a sociedade internacional 
da urgência na preservação do meio ambiente. Como resultado da Conferência de Estolcomo de 
1972 foi elaborado um importante documento chamado Declaração da Conferência das Nações 
Unidas sobre o Meio Ambiente Humano (em inglês, Declaration of the United Nations Conference 
on the Human Environment). Em decorrência da Conferência de Estolcomo-72 foram criados o 
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), sediado em Nairóbi, e o Fundo 
Voluntário para o Meio Ambiente, a ser gerido pelo PNUMA. 
 
 

CONFERÊNCIA DE NAIRÓBI DE 1982 

 

A Conferência de Nairóbi de 1982 foi convocada pela ONU para analisar os avanços alcançados nos 
10 após Estocolmo e no trabalho do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). 
O resultado foi a constatação do fracasso da evolução do debate ambiental, que sofreu forte impacto 
das crises econômicas da década anterior. Durante a conferência os países em desenvolvimento, 
como o Brasil, foram criticados pelos países desenvolvidos pelo baixo esforço voltado à proteção 
ambiental em detrimento do desenvolvimento econômico. Ao final do encontro foram destacadas 
duas prioridades: a criação de unidades de conservação e a recuperação de áreas degradadas. 

 

CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO (RIO-92, 
CÚPULA DA TERRA, ECO-92) 

 
A Rio-92, que contou com a presença de 172 países e foi realizada na cidade do Rio de Janeiro, foi 
marcada pelo amplo debate em torno da noção de desenvolvimento sustentável, ou seja, procurou-
se aliar o crescimento econômico à preservação do meio ambiente, garantindo assim a capacidade 
das futuras gerações de satisfazerem suas necessidades. Na ECO-92 foi criada a Comissão das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável (CSD) e como resultado final da Rio-92 tivemos 
a elaboração de diversos documentos oficiais sobre o tema. São eles:  

A Convenção sobre Diversidade Biológica; 

A Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação; 

A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, tratando das Mudanças climáticas globais; 

A Declaração de Princípios sobre Florestas; 

A Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento; 

A Agenda 21. 
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A ECO-92 contou também com um grande número de Organizações Não Governamentais (ONGs), 
que realizaram de forma paralela o Fórum Global, que aprovou a Declaração do Rio (ou Carta da 
Terra). Conforme esse documento, os países ricos têm maior responsabilidade na preservação do 
planeta. 

 

PROTOCOLO DE KYOTO (KYOTO-1997) 

O Protocolo de Kyoto foi debatido e assinado no ano de 1997, na cidade de Kyoto/Japão. É um 
tratado internacional com compromissos mais rígidos para a redução da emissão dos gases que 
agravam o efeito estufa, considerados, de acordo com a maioria das investigações científicas, como 
causa humana do aquecimento global. O Brasil ratificou o documento em 23 de agosto de 2002, 
tendo sua aprovação interna se dado por meio do Decreto Legislativo nº 144 de 2002. 

Foi a partir do Protocolo de Kyoto que surgiu o mercado de crédito de carbono. Mas o que vem a 
ser esse mercado? Muito simples: é o mecanismo mediante o qual países que reduzem a quantidade 
de emissão de gases de efeito estufa ganham um título chamado “crédito de carbono”, e pode 
comercializar esse crédito, vendendo para países que necessitem reduzir sua emissão de gases, mas 
não conseguiu tal feito.  

 

CÚPULA MUNDIAL SOBRE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁEL (JOANESBURGO-2002, RIO+10) 
Apesar do impacto dos atentados de 11 de setembro às torres gêmeas, a Cúpula de Joanesburgo 
conseguiu promover a renovação dos compromissos firmados em 92. As dificuldades para 
aprofundar as medidas ambientais encontradas nos anos anteriores não estavam só relacionadas ao 
terrorismo internacional, mas também à resistência de países em determinados temas, como o caso 
dos Estados Unidos em relação ao Protocolo de Kyoto. A adesão em massa dos emergentes a esse 
protocolo aumentava a pressão sobre os países centrais e mantinha a temática ambiental presente 
nos debates internacionais apesar das incertezas geopolíticas do período. 

 

CONFERÊNCIA DA ONU SOBRE O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (RIO +20) 
A Rio +20 foi realizada novamente na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 2012, e reuniu 
representantes de 193 países. Este evento marcou os 20 anos da realização da Conferência das 
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio 92) e procurou avaliar as políticas 
ambientais adotadas pelos países. O objetivo principal da Conferência foi a renovação do 
compromisso político com o desenvolvimento sustentável, por meio da avaliação do progresso e das 
lacunas na implementação das decisões adotadas pelas principais cúpulas sobre o assunto e do 
tratamento de temas novos e emergentes que afligem a humanidade. Teve destaque a discussão 
quanto à economia verde no contexto da erradicação da pobreza e a infraestrutura institucional 
para a garantia do desenvolvimento sustentável. Ao final da Conferência foi elaborado o documento 
denominado “O futuro que queremos”.   
 

ACORDO DE PARIS (COP-21) 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2002/decretolegislativo-144-20-junho-2002-458772-norma-pl.html
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O Acordo de Paris, também chamado de COP-21, foi realizado na cidade de Paris, em 2015, e teve 
como objetivo principal discutir o aquecimento global e suas conseqüências sobre a o planeta e a 
humanidade. O acordo determina que seus 195 países signatários ajam para que a temperatura 
média do planeta sofra uma elevação "muito abaixo de 2°C" até 2100 em comparação à média do 
planeta antes da Revolução Industrial, mas não detalha exatamente tudo que deverá ser feito para 
alcançar ese e outros objetivos. É, portanto, uma importante base que ainda precisará ser mais 
detalhada e discutida pelos países.  
Os principais objetivos do encontro foram: a) limitar o aquecimento máximo do planeta a uma 
temperatura média “bem abaixo de 2°C acima dos níveis pré-revolução industrial”, fazendo 
“esforços para limitar o aumento de temperatura a 1,5°C”. Acima desses limites, o aumento é 
considerado perigoso pelos cientistas, que fizeram modelos de computador para chegar a esses 
números. Os níveis pré-industriais são referência porque se considera que eles são anteriores à 
interferência do homem no clima por meio de gases-estufa; b) aumentar a habilidade do planeta em 
se adaptar aos efeitos adversos da mudança do clima que não puderem ser evitados. 
 

8 - DIRETO EMPRESARIAL 

Olá, pessoal, tudo certo? 

Meu nome é Lucas Evangelinos, professor de Direito Empresarial aqui do Estratégica Carreiras 
Jurídicas, e hoje apresento a vocês as minhas 5 (CINCO) APOSTAS para prova do TRF da 1ª Região. 

De pronto, já informo que optei para comentar alguns Enunciados da III Jornada de Direito 
Comercial em razão de sua recente aprovação. 

Ah, optei por não apresentar as alterações promovidas pela MP nº 881/19, pois a norma deve ser 
votada nesta semana no Congresso Nacional, com possibilidade de aprovação com alteração ou, até 
mesmo, rejeição. Contudo, fica a dica para que realizem sua leitura, visto que já temos inclusive uma 
ADI no STF e diversos artigos sobre sua (in)constitucionalidade, ou seja, tá relevante! 

Qualquer dúvida, estou à disposição por e-mail (proflucasevangelinos@gmail.com) e pelo 
instagram (@proflucasevangelinos). 

Vamos lá, então! 

 

8.1 - RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO EMPRESÁRIO RURAL 

 

O produtor rural pode requerer recuperação judicial caso não esteja inscrito na Junta 
Comercial faz mais de 2 (dois) anos? De acordo com o art. 48, caput, da Lei nº 11.101/05:  



 

APOSTAS PARA O TRF-1 

EQUIPE DE PROFESSORES ESTRATÉGIA CARREIRAS JURÍDICAS  

 

 

 
 

 198 
324 

“Art. 48, caput, da Lei nº 11.101/05. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no 
momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que 
atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente: (...)” 

E a prova de tal exigência é simples, basta que o empresário junte certidão da Junta Comercial, 
comprovando estar regularmente inscrito no órgão faz mais de 2 (dois) anos.  

“Ah, mas o produtor rural não precisa se inscrever na Junta Comercial, como aponta o art. 971 
CC.”. De fato, porém nada impede que o produtor rural, antes do registro na Junta Comercial, já 
estivesse desempenhando, de forma profissional, uma atividade econômica organizada para 
produção ou circulação de bens ou serviços (art. 966, caput, CC), ou seja, estivesse desempenhando 
uma atividade empresarial. 

Pensando nisso, a própria doutrina já pontuava que:  

“O melhor entendimento é aquele que aceita a soma dos anos anteriores à inscrição [do 
produtor rural], durante os quais houve comprovadamente a atividade rural de que fala o art. 
971 do CC, para que se tenha por completado o período de dois anos. (...).” (Manoel Justino 
Bezerra Filho) 

E, recentemente, os JURISTAS DA III JORNADA DE DIREITO COMERCIAL também adotaram 
esse entendimento: 

“O produtor rural, pessoa natural ou jurídica, na ocasião do pedido de recuperação judicial, 
não precisa estar inscrito há mais de dois anos no Registro Público de Empresas Mercantis, 
bastando a demonstração de exercício de atividade rural por esse período e a comprovação 
da inscrição anterior ao pedido.” (Enunciado nº 97 da III Jornada de Direito Comercial) 

 

Contudo, surgiu outro problema...E os débitos constituídos antes do registro na Junta 
Comercial? O credor estaria obrigado a se habilitar na recuperação judicial ou poderia ajuizar 
execução contra devedor insolvente (art. 1.052 NCPC e arts. 748/ss CPC/73), não se submetendo ao 
regime concursal empresarial? Mais uma vez, os JURISTAS DA III JORNADA DE DIREITO COMERCIAL 
fecharam o tema, afirmando que: 

“A recuperação judicial do empresário rural, pessoa natural ou jurídica, sujeita todos os 
créditos existentes na data do pedido, inclusive os anteriores à data da inscrição no Registro 
Público de Empresas Mercantis.” (Enunciado nº 96 da III Jornada de Direito Comercial) 

Dessa forma, independentemente da data do registro do empresário rural na Junta 
Comercial, todos os seus credores estarão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial. 
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8.2 - FUNCIONALIDADE TÉCNICA 

 

“Quê?!” Exato (rssss). Recentemente, fomos agraciados com o seguinte enunciado da III 
Jornada de Direito Comercial: 

“A proteção jurídica ao conjunto-imagem de um produto ou serviço não se estende à 
funcionalidade técnica.” (Enunciado nº 114 da III Jornada de Direito Comercial) 

Conjunto-imagem? Então, a expressão trade dress ou conjunto-imagem consiste na 
aparência geral de um produto ou serviço, elaborada (aparência geral) associando-se (i) o desenho 
da embalagem, (ii) os rótulos, (iii) os recipientes, (iv) os mostruários, (v) a decoração, (vi) as cores, 
(vii) o desenho/forma do produto; (viii) a grafia das palavras etc. 

Quanto ao enunciado, embora pequeno, é de difícil compreensão, pois elaborado a partir da 
teoria da funcionalidade, discutida pela Suprema Corte Americana no Qualitex Co. V. Jacobson 
Products Co., Inc.. Em apertado resumo, a referida teoria tem como objetivo impedir o uso de 
artimanhas para a obtenção de proteções perpétuas no campo da propriedade industrial, violando 
as garantias de livre concorrência e livre iniciativa. 

“Ahamm.” Vamos pensar em exemplos que fica mais fácil. Imagine que farmacêuticos 
descubram um novo medicamento que cura dor de cabeça em segundos, mas seu armazenamento 
deve, necessariamente, ser feito em uma caixa verde de metal com laço azul em cima... Poderia o 
empresário que primeiro obteve a patente, passou a produzir o produto e vendê-lo afirmar que seu 
armazenamento em uma caixa verde de metal com laço azul é conjunto imagem? Ora, se sim, 
ninguém mais poderia produzir e vender o produto, pois somente pode ser acondicionado nesse 
tipo de embalagem. Logo, o mencionado empresário teria proteção perpétua do seu conjunto 
imagem. 

Outro exemplo. Imagine que a Apple lança o Iphone 20 com um design inovador. Os vértices 
do telefone agora são vermelhos, simulando a cor de uma maça. A Apple então consegue o registro 
do seu novo desenho industrial. Contudo, passados 25 (vinte e cinco) anos, encerra-se seu período 
de proteção...Ocorre que a Apple passa a defender que seu design, na verdade, é uma trade dress 
do aparelho e exige sua proteção....Pode isso, Arnaldo? Não, do contrário todo empresário que 
perdesse a proteção de seu desenho industrial passaria a dizer que se trata de conjunto imagem, 
garantindo assim proteção perpétua. 

Veja o que disseram os JURISTAS DA III JORNADA DE DIREITO COMERCIAL ao discutir o 
enunciado: 

“A funcionalidade pode advir de uma patente ou desenho industrial com prazo de proteção 
expirado; do fato que não haja outra alternativa de execução ou acondicionamento; de forma 
ou elemento que não possa ser dissociada do seu efeito técnico; ou de qualquer outra situação 
que o conjunto imagem se torne uma forte barreira competitiva no mercado. Por exemplo, 
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uma forma outrora objeto de proteção de desenho industrial não poderá ser o elemento que 
caracterize a distintividade de uma comum imagem de uma embalagem de um produto ou 
mesmo uma única cor ou cor isolada, sob pena de retornar a proteção ou dar a elementos 
pertencentes ao domínio coletivo, portanto, ao uso da livre iniciativa.” 

Nessa linha, podemos reler o enunciado da seguinte forma: 

“A proteção jurídica ao conjunto-imagem de um produto ou serviço não se estende à 
funcionalidade técnica, ou seja, não se estende à proteção de uma patente ou desenho 
industrial com prazo de proteção expirado; do fato que não haja outra alternativa de execução 
ou acondicionamento; de forma ou elemento que não possa ser dissociada do seu efeito 
técnico; ou de qualquer outra situação que o conjunto imagem se torne uma forte barreira 
competitiva no mercado.” 

 

8.3 - PROPRIEDADE INDUSTRIAL E CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

 

Aqui temos o bom e velho duelo entre a Justiça Estadual e a Federal (“Let them fight!”). Tenha 
ou não entendido a referência ao “meme”, vamos ao conflito. 

 

Quanto às demandas de (i) desconstituição do registro de marca ou de desenho industrial e 
(ii) indenização c/c abstenção por uso indevido de marca ou desenho industrial, havia divergência 
sobre a competência, o que foi pacificado pelo STJ conforme o quadro abaixo: 

AÇÃO PARA DESCONSTITUIÇÃO DO REGISTRO 
AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE USO 

INDEVIDO DE MARCA 

JUSTIÇA FEDERAL JUSTIÇA ESTADUAL 

“(...) A alegação de que é inválido o registro, obtido pela titular 
de marca, patente ou desenho industrial perante o INPI, deve 
ser formulada em ação própria, para a qual é competente a 
Justiça Federal. Ao juiz estadual não é possível, 
incidentalmente, considerar inválido um registro vigente, 
perante o INPI. Precedente. (...).” (STJ, REsp 1132449⁄PR, Rel. 
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 
13⁄03⁄2012, DJe 23⁄03⁄2012) 

“(...) A discussão sobre a validade de um registro de desenho 
industrial, nos termos da Lei, deve ser travada 
administrativamente ou, caso a parte opte por recorrer ao 
Poder Judiciário, deve ser empreendida em ação proposta 
frente à Justiça Federal, com a participação do INPI. (...).” (STJ, 

“(...) 2. A apreciação quanto à possível indenização devida 
entre particulares decorrente da prática de concorrência 
desleal é competência da Justiça estadual. Precedente.” (STJ, 
REsp 1189022/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
QUARTA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 02/04/2014) 
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REsp 1251646/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 11/12/2012, DJe 04/02/2013) 

“(...) A discussão sobre a validade de um registro de marca, 
patente ou desenho industrial, nos termos da LPI, tem de ser 
travada administrativamente ou, caso a parte opte por 
recorrer ao judiciário, deve ser empreendida em ação proposta 
perante a Justiça Federal, com a participação do INPI na causa. 
Sem essa discussão, os registros emitidos por esse órgão 
devem ser reputados válidos e produtores de todos os efeitos 
de direito. (...).” (STJ, REsp 1281448/SP, Rel. Ministra NANCY 
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 
08/09/2014) 

“E se houver soma das três pretensões (desconstituição, abstenção e indenização)?” Neste 
caso, a competência é da Justiça Federal: 

“Os pedidos de abstenção de uso e indenização, quando cumulados com ação visando anular 
um direito de propriedade industrial, são da competência da Justiça Federal, em face do art. 
55 do CPC.” (Enunciado nº 109 da III Jornada de Direito Comercial) 

Ufa! Menos trabalho para mim! 

 

8.4 - FORMA DE CONTAGEM DO STAY PERIOD 

 

Primeiro, quero que essa imagem “marque” sua mente. “Aham...” Lembre-se desse rapaz 
correndo com o número “180” no peito. 

E o que é o stay period? Trata-se do limite temporal de 180 dias (art. 6º, § 4º, da Lei nº 
11.101/05), que também é conhecido como stay period ou “prazo/período de suspiro”: 

“Art. 6º da Lei nº 11.101/05. A decretação da falência ou o deferimento do processamento 
da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em 
face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. 

(...)  

§ 4º Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese 
nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do 
deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, 
o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de 
pronunciamento judicial.” 
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E como ocorre sua contagem?  

MANOEL JUSTINO BEZERRA FILHO e TERESA ARRUDA 
ALVIM WAMBIER 

STJ, GLADSTON MAMEDE, SÉRGIO CAMPINHO e FÁBIO ULHOA 
COELHO 

DIAS ÚTEIS DIAS CORRIDOS 

“Outro exemplo, é o prazo de suspensão por 180 dias dos 
processos (execuções e cobranças) na recuperação judicial 
(Lei 11.101⁄05, artigo 6º). Esse prazo é processual, embora 
previsto em lei especial. Então, considerando que o novo 
CPC não excepcionou prazos processuais fixados em outras 
leis extravagantes (já que o artigo 219 dispõe sobre prazos 
processuais fixados “por lei”, sem limitação dos prazos 
previstos nesta ou naquela lei), deverá, sim, ser contado 
em dias úteis.” (Teresa Arruda Alvim Wambier) 

“No entanto, o exame apenas do que seria ‘prazo 
processual’ não será suficiente para encontrar a aplicação 
correta da lei. Apenas como exemplo, o prazo de 180 dias 
no parágrafo 4º do art. 6º é misto (processual e material); 
processual para o andamento da recuperação, material 
para o direito dos credores que têm suas ações suspensas; 
para alguns, deve ser considerado prazo de natureza 
apenas material. Já o mesmo prazo de 180 dias do § 3° do 
art. 49 é processual. Assim, determinar se um prazo é 
processual ou material não parece ser critério suficiente 
para encontrar a melhor aplicação da lei. 13. O que se 
propõe então, para trazer segurança jurídica, é classificar 
os prazos em: (i) prazo processual, (ii) prazo material 
absoluto e (iii) prazo material relativo. O prazo processual 
seguiria estritamente o CPC, como, por exemplo, o prazo 
para contestação (art. 98), para impugnação (art. 8), para 
objeção (art. 55) etc. O prazo material absoluto seria 
contado em dias corridos, sem aplicação do CPC, como, por 
exemplo, o prazo da letra "a" do inc. II do art. 27; o prazo 
do art. 36; o prazo de 90 dias do parágrafo 1º do art. 117 
etc. Já o prazo material relativo será contado de acordo 
com o CPC, computando-se somente os dias úteis, tais 
como o prazo de 180 dias do parágrafo 4º do art. 6º. (...).” 
(Manoel Justino Bezerra Filho) 

“(...) 2.2 A aplicação do CPC/2015, no que se insere a forma de 
contagem em dias úteis dos prazos processuais previstos em leis 
especiais, somente se afigura possível ‘no que couber’; naquilo que 
não refugir de suas particularidades inerentes. Em outras palavras, 
a aplicação subsidiária do CPC/2015, quanto à forma de contagem 
em dias úteis dos prazos processuais previstos na Lei n. 
11.101/2005, apenas se mostra admissível se não contrariar a 
lógica temporal estabelecida na lei especial em comento. (...) 5.1 
Ainda que a presente controvérsia se restrinja ao stay period, por 
se tratar de prazo estrutural ao processo recuperacional, de suma 
relevância consignar que os prazos diretamente a ele adstritos 
devem seguir a mesma forma de contagem, seja porque ostentam 
a natureza material, seja porque se afigura impositivo alinhar o 
curso do processo recuperacional, que se almeja ser célere e 
efetivo, com o período de blindagem legal, segundo a lógica 
temporal impressa na Lei n. 11.101/2005. 5.2 Tem-se, assim, que 
os correlatos prazos possuem, em verdade, natureza material, o 
que se revela suficiente, por si, para afastar a incidência do 
CPC/2015, no tocante à forma de contagem em dias úteis. 6. Não 
se pode conceber, assim, que o prazo do stay period, previsto no 
art. no art. 6º, § 4º da Lei n. 11.101/2005, seja alterado, por 
interpretação extensiva, em virtude da superveniência de lei geral 
adjetiva civil, no caso, o CPC/2015, que passou a contar os prazos 
processuais em dias úteis, primeiro porque a modificação 
legislativa passa completamente ao largo da necessidade de se 
observar a unidade lógico-temporal estabelecida na lei especial; e, 
segundo (e não menos importante), porque de prazo processual 
não se trata com a vênia de autorizadas vozes que compreendem 
de modo diverso. (...).” (STJ, REsp 1698283/GO, Rel. Ministro 
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 
21/05/2019, DJe 24/05/2019) 

“(...) 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 credores, na falência. (...).” (STJ, REsp 
1699528/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 
TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 13/06/2018) 

E o que seguir na prova? Melhor optar pelo entendimento já adotado pelo STJ, ou seja, conta-
se o período de 180 dias em dias CORRIDOS... “Espera...aquele rapaz correndo então...” Inception! 
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8.5 -EIRELI 

 

Bom pessoal, como temos apenas uma artigo “mãe” no Código Civil, é extremamente 
importante decorar o art. 980-A. E esse dispositivo, em síntese, regulamenta (a) a titularidade; (b) o 
capital social; (c) o nome empresarial; (d) a transformação; e (e) aplicação legislativa 
analógica/subsidiária. 

“Art. 980-A do CC. A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por 
uma única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não 
será inferior a 100 (cem) vezes o maior salário-mínimo vigente no País.  
§ 1º O nome empresarial deverá ser formado pela inclusão da expressão ‘EIRELI’ após a firma 
ou a denominação social da empresa individual de responsabilidade limitada.  
§ 2º A pessoa natural que constituir empresa individual de responsabilidade limitada somente 
poderá figurar em uma única empresa dessa modalidade.  
§ 3º A empresa individual de responsabilidade limitada também poderá resultar da 
concentração das quotas de outra modalidade societária num único sócio, 
independentemente das razões que motivaram tal concentração.  
§ 4º (VETADO) 
§ 5º Poderá ser atribuída à empresa individual de responsabilidade limitada 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.  
§ 6º Aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada, no que couber, as regras 
previstas para as sociedades limitadas.” 

Esquematizando: 
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E por que acho a EIRELI importante? Em razão de a discussão sobre a legitimidade para sua 
constituição ter voltado na III Jornada de Direito Comercial, com o seguinte enunciado: 

“A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI) poderá ser constituída por 
pessoa natural ou por pessoa jurídica, nacional ou estrangeira, sendo que a limitação para 
figurar em uma única EIRELI é apenas para pessoa natural.” (Enunciado nº 92 da III Jornada 
de Direito Comercial) 

Por conta dessa discussão, resolvi montar uma tabela com os principais debates envolvendo 
os legitimados (?) a constituir a EIRELI: 

ESPÉCIE DE PESSOA PODE CONSTITUIR EIRELI? 

Pessoa física plenamente 
capaz 

SIM (caput do art. 980-A do CC) 

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 980A, § 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, exigindose as mesmas condições de tal participação societária. (...) Assim, 
tomandose 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 

EIRELI

Titular Único Só pode figurar em uma EIRELI

Capital Social

Mínimo de 100x o MAIOR salário-mínimo vigente no País

Poderá ser atribuída à empresa individual de responsabilidade 
limitada 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

Nome 
Empresarial

Expressão "EIRELI" após a firma ou denominação social

Transformação
A EIRELI pode resultar da concentração das quotas de outra modalidade 

societária num único sócio

Legislação 
Subsidiária

Regras da Sociedade Limitada
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é requisito da própria constituição da EIRELI (CC – art. 980A) 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 é proibida 

de ser empresária 

SIM. “Pelos mesmos motivos, os impedimentos atinentes ao exercício 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. 980A, § 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 (“Capacidade para 
ser titular de EIRELI”) está expresso que: “Pode ser titular de EIRELI, desde que não haja 
impedimento legal: (...).”. 

Incluse, no que tange aos magistrados, o CNJ proibiu expressamente: 0005350-
37.2016.2.00.0000, data do julgamento 07.05.2019. 

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, DREI (sucessor do DNRC) e Juristas da III Jornada de 
Direito Comercial (Enunciado nº 92). Isso porque não há proibição legal. 

NÃO (Sérgio Campinho, Wilges Bruscato, Gladston Mamede, Haroldo Malheiros Duclerc 
Verçosa, Jornada de Direito Comercial e 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) e Juristas da III Jornada de Direito Comercial (Enunciado nº 92). 

NÃO (Sérgio Campinho, Wilges Bruscato, Gladston Mamede, Haroldo Malheiros Duclerc 
Verçosa, Arnaldo Rizzardo, Jornada de Direito Comercial, Alfredo de Assis Gonçalves Neto). 
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Por aqui fechamos pessoal! Uma excelente prova a todos! 

 

9 - DIREITO CIVIL 

Olá, galera! 

Sou o Prof. Paulo Sousa e hoje vou lançar minhas apostas para a prova da Magistratura do TRF da 1ª 
Região. Apesar de ter menos destaque do que na Magistratura Estadual, ainda assim o Direito Civil 
e a Legislação Civil Especial aparecem com força nas provas da Magistratura Federal. 

Vamos lá! 

9.1 - LINDB 

 VIGÊNCIA 
o Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de publicada 
o Nos Estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira se inicia três meses depois de 

publicada 
o Se, antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova publicação de seu texto, destinada a correção, 

o prazo começa a correr da nova publicação 
o As correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova 

 REVOGAÇÃO 
o Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou 

revogue 
o A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela 

incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior 
o A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga 

nem modifica a lei anterior 
o Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido 

a vigência 
 IGNORÂNCIA 
o Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece 

 INTEGRAÇÃO E OMISSÃO  
 Quando a lei for omissa, o juiz decidirá, em ordem e num rol TAXATIVO, de acordo com 
o Analogia 
o Costumes 
o Princípios gerais de direito 

 INTERPRETAÇÃO 



 

APOSTAS PARA O TRF-1 

EQUIPE DE PROFESSORES ESTRATÉGIA CARREIRAS JURÍDICAS  

 

 

 
 

 207 
324 

o Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem 
comum 

 EFICÁCIA 
o A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito 

adquirido e a coisa julgada 

• Ato jurídico perfeito: já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou 

• Direito adquirido: aquele que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer 
▪ Também aquele cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-

estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem 

• Coisa julgada: a decisão judicial de que já não caiba recurso 

9.2 - REGIME DE NULIDADES 

NULIDADE 

 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 

 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 

 Podem ser supridas 
 Não podem ser pronunciadas de ofício pelo juiz 
 Não podem ser alegadas por qualquer interessado, apenas pelas próprias partes 
 Causas 

• Falta de assistência (relativamente incapazes) 

• Os maiores de 16 e menores de 18 anos; 
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• 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 

9.3 - PRESCRIÇÃO 

REGRAS GERAIS 

 Extingue/encobre a pretensão 
 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 

 NÃO se permite 
o Alteração do prazo 

 Pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição 
 Pode ser alegada somente pela parte 
 Pode ser conhecida de ofício pelo juiz 

SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO 

 Se suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários, só aproveitam os outros se 
a obrigação for indivisível 

 Causas 
o Entre os cônjuges, na constância da sociedade conjugal 
o Entre ascendentes e descendentes, durante o poder familiar 
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 
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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 
 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 
 A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor 

INTERRUPÇÃO 

 Só pode ocorre UMA ÚNICA vez 
 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 

9.4 - SOLIDARIEDADE PASSIVA 

RELAÇÃO CREDOR-CODEVEDORES 

 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 

 Pagamento parcial feito por um dos devedores aproveita aos demais 
 O credor tem também o poder de renunciar à solidariedade ou de perdoar a dívida em relação 

a um ou alguns dos codevedores 
 Exceções gerais aproveitam aos demais codevedores 
 Exceções pessoais não aproveitam aos demais codevedores 
 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  

 Qualquer cláusula, condição ou obrigação adicional, estipulada entre um dos devedores 
solidários e o credor, não pode agravar a posição dos demais sem consentimento 



 

APOSTAS PARA O TRF-1 

EQUIPE DE PROFESSORES ESTRATÉGIA CARREIRAS JURÍDICAS  

 

 

 
 

 210 
324 

 Obrigação impossível 
o Todos respondem pela dívida 
o Causador da impossibilidade responde sozinho pelas perdas e danos 

 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 

 Pretensão de nivelamento: quem paga regressa contra os demais codevedores solidários 
 Pretensão de ressarcimento: a parte de um codevedor insolvente é rateada entre todos 

o Isso inclui os exonerados da solidariedade 
 Se a dívida solidária interessar exclusivamente a um dos devedores, responde ele por toda a 

dívida perante o codevedor pagador 

9.5 - CLÁUSULA PENAL 

CLÁUSULA PENAL 

 Prestação acessória que é devida nos casos de inadimplemento absoluto ou relativo ou ainda 
de descumprimento de alguma cláusula específica 

 Para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo 
 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 
 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 
▪ Pode o credor exigir o cumprimento da obrigação principal e a cláusula penal, 

conjuntamente 
 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 

 Quem responde? 
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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 

9.6 - CLASSIFICAÇÃO DOS CONTRATOS 

 CLASSIFICAÇÃO 
o Sujeito 

• Bipartite/Pluripartite (Plurilateral) 

• Unilateral/Bilateral (Sinalagmático) 

• Pessoal/Impessoal 

• Individual/Coletivo (Normativo) 
o Objeto 

• Gratuito (Benéfico)/Oneroso 

• Comutativo/Aleatório 

• Principal/Acessório 

• Instantâneo/Duração 

• De Execução Imediata/Diferida 

• Tempo Determinado/Indeterminado 
o Forma 

• Consensual/Formal (Solene) 

• Consensual/Real 

• Nominado/Inominado ou Típico/Atípico 

• Paritário/de Adesão 

9.7 - RESPONSABILIDADE POR FATO DE TERCEIRO 

 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 
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▪ 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 

 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 

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! 
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▪ 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 

9.8 - CLASSIFICAÇÃO DA POSSE 

 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 

• 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. 

 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 

 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 
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9.9 - SERVIDÃO 

 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 
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) 
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• 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 

9.10 - ESTATUTO DA TERRA 

 REFORMA AGRÁRIA  
o Conjunto de medidas que visem a promover melhor distribuição da terra, mediante 

modificações no regime de sua posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social 
e ao aumento de produtividade. 

 POLÍTICA AGRÍCOLA 
o Conjunto de providências de amparo à propriedade da terra, que se destinem a orientar, no 

interesse da economia rural, as atividades agropecuárias, seja no sentido de garantir-lhes o 
pleno emprego, seja no de harmonizá-las com o processo de industrialização do país. 

 FUNÇÃO SOCIAL PROPRIEDADE DA TERRA 
o Cumpre-se quando, simultaneamente: 

• Favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que nela labutam, assim 
como de suas famílias 

• Mantém níveis satisfatórios de produtividade 

• Assegura a conservação dos recursos naturais 

• Observa as disposições legais que regulam as justas relações de trabalho entre os que a 
possuem e a cultivem. 

 CONCEITOS 
o Imóvel Rural 

• Prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua localização que se destina à 
exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial, quer através de planos públicos 
de valorização, quer através de iniciativa privada 

o Propriedade Familiar 

• Imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, lhes 
absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e 
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econômico, com área máxima fixada para cada região e tipo de exploração, e 
eventualmente trabalho com a ajuda de terceiros 

o Módulo Rural 

• Área fixada nos termos anteriores 
o Minifúndio 

• Imóvel rural de área e possibilidades inferiores às da propriedade familiar 
o Latifúndio 

• Imóvel rural que exceda a dimensão máxima de seiscentas vezes a área média dos imóveis 
rurais, na respectiva zona OU que, mesmo não excedendo o referido limite, e tendo área 
igual ou superior à dimensão do módulo de propriedade rural, seja mantido inexplorado 
em relação às possibilidades físicas, econômicas e sociais do meio, com fins especulativos, 
ou seja deficiente ou inadequadamente explorado, de modo a vedar-lhe a inclusão no 
conceito de empresa rural 
▪ Não se considera latifúndio o imóvel rural, qualquer que seja a sua dimensão, cujas 

características recomendem, sob o ponto de vista técnico e econômico, a 
exploração florestal racionalmente realizada, mediante planejamento adequado 

▪ Também não se considera latifúndio o imóvel rural, ainda que de domínio 
particular, cujo objeto de preservação florestal ou de outros recursos naturais haja 
sido reconhecido para fins de tombamento, pelo órgão competente da 
administração pública 

o Empresa Rural 

• Empreendimento de pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que explore econômica 
e racionalmente imóvel rural, dentro de condição de rendimento econômico da região em 
que se situe e que explore área mínima agricultável do imóvel segundo padrões fixados, 
pública e previamente, pelo Poder Executivo. Para esse fim, equiparam-se às áreas 
cultivadas, as pastagens, as matas naturais e artificiais e as áreas ocupadas com 
benfeitorias 

o Parceleiro 

• Aquele que venha a adquirir lotes ou parcelas em área destinada à Reforma Agrária ou à 
colonização pública ou privada 

o Cooperativa Integral de Reforma Agrária – CIRA 

• Toda sociedade cooperativa mista, de natureza civil, criada nas áreas prioritárias de 
Reforma Agrária, contando temporariamente com a contribuição financeira e técnica do 
Poder Público, através do INCRA, com a finalidade de industrializar, beneficiar, preparar e 
padronizar a produção agropecuária, bem como realizar os demais objetivos previstos na 
legislação vigente 

o Colonização 

• Toda a atividade oficial ou particular, que se destine a promover o aproveitamento 
econômico da terra, pela sua divisão em propriedade familiar ou através de Cooperativas 
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10 - DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

Olá, aqui é o Professor Rodrigo Vaslin. 

Iremos fazer 10 apostas para a prova do TRF 1ª Região na matéria Direito Processual Civil.  

Na verdade, dentro de cada um dos 10 itens, vou colacionar algumas questões cobradas não só no 
último concurso do TRF 1ª Região, mas também em outras magistraturas federais. 

Não terá como abordar todas as questões que caíram nos TRF´s desde 2016, quando o NCPC entrou 
em vigor. Para isso, temos uma aula extra disponível para os cursos de Magistratura Federal. 

Ainda, farei algumas questões elaboradas pela banca CESPE, que normalmente elabora a prova do 
TRF1.  

Isso porque, como sempre digo em aulas, quando pretendia focar para alguma prova específica, 
dedicava-me em três frentes: 

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

✓ Resolução das últimas provas daquela banca nos últimos 2 anos; 

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

Desse modo, entendo que as apostas devem partir do que vem sendo cobrado em magistraturas 
federais e pela banca CESPE nos últimos certames de carreiras jurídicas. Certamente, os temas irão 
se repetir!!! 

Vamos lá?! 

Atenção1: Se a banca examinadora não for a CESPE, não haverá problema algum. Em nosso curso, 
teremos uma aula extra só para analisar as questões cobradas pela banca escolhida desde a entrada 
em vigor do NCPC, em 18/03/2016. 

Atenção2: Se tiverem qualquer dúvida, entrem em contato pelo Instagram @rodrigovaslin ou pelo 
e-mail rodrigovaslin@gmail.com. 

10.1 - DAS NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL E JURISDIÇÃO 

Nesse tópico, adianto que as Magistraturas Federais, por enquanto, cobraram pouco normas 
fundamentais, e muito Jurisdição. 

TRF 2ª Região/Juiz Federal Substituto/2017 - Caio move ação em face de autarquia federal. O feito 
é contestado e, depois, o juiz federal verifica, de ofício, que o lapso de tempo prescricional previsto 
em lei foi ultrapassado, embora nada nos autos toque ou refira o assunto. O Juiz:  

a) Deve julgar o processo extinto sem resolução do mérito. 

b) Deve julgar o pedido improcedente, tendo em vista que a prescrição pode ser reconhecida 
de ofício. 
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c) Deve ser dada às partes oportunidade de manifestação. 

d) A hipótese, no novo CPC, é de carência de ação. 

    e) Não conhecerá da prescrição, diante da omissão da defesa. 

Comentários: A alternativa C está correta. É a aplicação dos arts. 9º e 10, CPC, que consagram a 
vedação às decisões surpresas. Assim, mesmo que a prescrição seja matéria de ordem pública, que 
pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, pela previsão do referido dispositivo, deve o magistrado 
abrir prazo para manifestação das partes. 

Atenção1: o juiz somente poderá extinguir o feitos, sem dar oportunidade às partes de manifestar 
sobre prescrição e decadência nos casos de "improcedência liminar do pedido", que por sua vez 
ocorre sem a citação. É diferente do presente caso em que houve a citação. 

Art. 332.  Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do 
réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: 

§ 1o O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a 
ocorrência de decadência ou de prescrição. 

Parágrafo único.  Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição e a decadência não serão 
reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se. 

De qualquer modo, saibam que a doutrina tem criticado bastante esse art. 332, parágrafo único, 
dizendo que, em todos os casos, independente do momento processual, o juiz deveria dar 
possibilidade às partes para se manifestar. 

Obs1: Diz-se que esse dever de consulta do magistrado é um dos quatro deveres decorrentes do 
princípio da cooperação (art. 6º, CPC). Nesse passo, é interessante saberem que não só as partes, 
mas também o juiz deve respeitar o princípio da cooperação (art. 6º, CPC). Em relação ao juiz, a 
doutrina tem dito que a cooperação se desdobra em 4 deveres (esclarecimento, prevenção, consulta 
e adequação)13. 

A alternativa A está incorreta. A hipótese não se amolda aos incisos do art. 485, CPC. Ao contrário, 
consoante art. 487, II, CPC, quando o juiz decide sobre a ocorrência de decadência ou prescrição, ele 
está resolvendo o mérito. 

Art. 487. (NCPC) Haverá resolução de mérito quando o juiz: II - decidir, de ofício ou a requerimento, 
sobre a ocorrência de decadência ou prescrição 

A alternativa B está incorreta. O juiz não julgará o pedido improcedente (art. 487, I, CPC), mas apenas 
pronunciará a prescrição (art. 487, II, CPC). 

A alternativa D está incorreta. As condições da ação, com o NCPC, são interesse (necessidade, 
utilidade, adequação) e a legitimidade (art. 17, CPC). No caso, a prescrição não fulmina as condições 
da ação, tampouco o direito, mas apenas a pretensão, a exigibilidade. 

 
13 Cada um deles é tratado exaustivamente em nosso curso. 
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A alternativa E está incorreta. Como se trata de matéria sobre a qual o juiz pode decidir de ofício, 
não há necessidade de qualquer das partes aventar a possibilidade de ocorrência da prescrição ou 
decadência. 

TRF 3ª REGIÃO/TRF 3 – Juiz Federal Substituto/2018 - Sobre a jurisdição é CORRETO afirmar: 

b) Seu escopo social é a pacificação mediante a eliminação dos conflitos. 

Comentários: A alternativa B está correta. A função social da jurisdição é justamente a pacificação 
do conflito, gerando um efeito secundário que é a educação da sociedade quanto a seus direitos e 
deveres.  

Lembrem-se dos três escopos da jurisdição: 

i- Fins sociais: a função social da jurisdição é a pacificação do conflito, gerando um 
efeito secundário que é a educação14 da sociedade quanto a seus direitos e deveres. 
Ainda, conforme afirma Marinoni, Arenhart e Mitidiero, se o art. 3º, CRFB dispõe que 
o objetivo da República é construir uma sociedade livre, justa, solidária, erradicando a 
pobreza, reduzindo desigualdades, promovendo o bem de todos, esses também são 
escopos sociais da jurisdição; 
 

ii- Fins políticos: tal finalidade é analisada em três vertentes: primeiro, presta-se a 
fortalecer o Estado e as Instituições, com a efetivação do direito material e garantia de 
que haja instrumentos processuais cabíveis para os jurisdicionados buscarem seus 
direitos. Segundo, a jurisdição é o último recurso em termos de proteção às liberdades 
púlicas e dos direitos fundamentais. Terceiro, como se vive em uma democracia 
representativa, busca-se conferir participação direta do jurisdicionado no processo 
jurisdicional (ex: ação popular, audiências públicas, amicus curiae etc.); 
 

iii- Fins jurídicos: consiste na atuação da vontade concreta da lei (Chiovenda). A jurisdição 
tem por fim primeiro, portanto, fazer com que se atinjam (cumprimento, realização), 
em cada caso concreto, os objetivos das normas de direito substancial (direito 
objetivo). 
Abaixo, porém, veremos as críticas à adoção da teoria de Chiovenda sobre jurisdição e 
seu escopo.  

CESPE/TRF1 – Juiz Federal Substituto/2015 - Assinale a opção correta a respeito da jurisdição e dos 
equivalentes jurisdicionais. 

a) Na jurisdição voluntária, a lei confere maior flexibilidade ao julgador para conduzir o processo, 
mas o obriga à observância de critérios de legalidade estrita quando da prolação da sentença. 

b) A imparcialidade é a característica da jurisdição contenciosa que impede o julgador de 
determinar, de ofício, a produção de prova em juízo. 

 
14 Parcela doutrinária elenca o escopo educacional como um objetivo autônomo (ex: Daniel Assumpção, op. Cit. p. 21). 
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c) A autodefesa, excepcionalmente permitida no direito brasileiro para a composição da lide, pode 
ocorrer antes ou durante o processo. 

d) Na arbitragem, as partes podem escolher a norma de direito material a ser aplicada para a 
solução do conflito. 

e) Configura exceção à regra da indelegabilidade da jurisdição a expedição de carta precatória que 
delegue a oitiva de testemunha a outro juízo. 

Comentários: A alternativa D está correta.  

Lei n. 9.307/96, art. 2º, § 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. 

A alternativa A está incorreta. Pelo art. 1.109, CPC/73 e art. 723, parágrafo único, CPC, o magistrado 
pode se valer da equidade na apreciação dos casos, não o obrigando à observar critérios de 
legalidade estrita quando da prolação da sentença. 

CPC/73 CPC/73 

Art. 1.109. O juiz decidirá o pedido no prazo de 10 
(dez) dias; não é, porém, obrigado a observar 
critério de legalidade estrita, podendo adotar em 
cada caso a solução que reputar mais conveniente 
ou oportuna. 

Art. 723.  O juiz decidirá o pedido no prazo de 10 
(dez) dias. 

Parágrafo único.  O juiz não é obrigado a observar 
critério de legalidade estrita, podendo adotar em 
cada caso a solução que considerar mais 
conveniente ou oportuna. 

Sobre a equidade, muitos autores fazer a analogia criada por Aristóteles em Ética a Nicômaco15: 

De fato, a lei não prevê todas as situações porque é impossível estabelecer uma lei a propósito de 
algumas delas... Com efeito, quando uma situação é idefinida a regra também tem de ser indefinida, 
como acontece com a régua de chumbo usada pelos construtores em Lesbos; a régua se adapta à 
forma da pedra e não é rígida, e o decreto [decisão judicial ou administrativa] se adapta aos fatos 
de maneira idêntica" (Ética a Nicômacos, Brasília: UNB, 1985, 1137 a, p. 109-110). 

Consoante afirma o art. 140, parágrafo único, CPC (antigo art. 127, CPC/73), a equidade pode ser 
utilizada no direito apenas quando houver expressa autorização legal. A título de curiosidade, abaixo 
listo hipóteses em que a equidade é permitida: 

a) relações de consumo (art. 7º, CDC); 

b) juizados especiais (art. 6º, Lei 9.099/95) 

c) arbitragem (art. 2º, Lei n. 9.307/96), salvo quando a Administração Pública for parte; 

 
15 Em prova oral do MPE/MG já foi perguntado o que era a régua de Lesbos. Era para o candidato citar a régua maleável 
citada por Aristóteles e fazer a ligação com a equidade, que tem por finalidade proporcionar uma decisão justa ao caso 
concreto, amoldando-se ao problema. 
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d) jurisdição voluntária (art. 723, parágrafo único, CPC); 

e) justiça do trabalho (art. 8º, CLT); 

f) direito tributário (art. 108, IV, CTN); 

g) direito civil (art. 413, 479, 738, p.ú., 928, p.ú., 944, p.ú, 953, p.ú, todos do CC). 

A alternativa B está incorreta. A imparcialidade é característica não só da jurisdição contenciosa, 
mas também da jurisdição voluntária. 

Ademais, os artigos art. 130 e 1.107 do CPC/73, bem como o art. 370 do CPC/2015 preveem a 
possibilidade de o juiz determinar, de ofício, a produção da provas. 

Sobre a imparcialidade, importante complementar que Didier a divide em dois critérios, um objetivo 
(imparTialidade) e outro subjetivo (imparcialidade). 

Critério objetivo: “Ser terceiro” é um dado objetivo, significa não ser um dos conflitantes. Essa 
condição é chamada pelo autor baiano de impartialidade (com T mesmo, pois significa aquele que 
não é parte).  

Falar de jurisdição, pois, é falar de uma função que é exercida por alguém que é estranho ao 
problema, numa forma heterocompositiva.  

Há aqui o que Chiovenda chamou de substitutividade16, isto é, ao exercer a jurisdição, o Estado 
substitui, com sua atividade, a vontade das partes pela vontade do da lei. 

Critério subjetivo: não basta ser terceiro. O exercício da jurisdição pressupõe que, além de terceiro, 
ele seja imparcial, ou seja, que o juiz não tenha interesse na causa, o que garante a equidistância do 
julgador. O CPC concretiza essa vedação por meio das hipóteses de impedimento (art. 144, CPC) e 
suspeição (art. 145, CPC).  

A alternativa C está incorreta. A autodefesa pode ser utilizada em dois sentidos. 

1º sentido (autodefesa = autotutela17): A autotutela ocorre fora do âmbito processual. Uma vez 
iniciado o processo, a autotutela não é mais permitida. 

Em regra, a autotutela é crime (art. 345, CP, se for particular; Lei de Abuso de Autoridade – Lei nº. 
4.898/65, se for o Estado). 

Contudo, o ordenamento jurídico admite algumas hipóteses de autotutela, quais sejam: 

i) desforço imediato no esbulho (art. 1210, par. 1º, CC); ii) legítima defesa (art. 188, I, CC); iii) 
apreensão do bem com penhor legal (art. 1.467, I, CC); iv) Autoexecutoriedade – prerrogativa do 
Poder Público de executar seus próprios atos; v) Direito de retenção (arts. 681, 708, 742, 1.219, 

 
16 Fredie ressalva que, a contrário do que entendia Chiovenda, a substitutividade NÃO é marca da jurisdição, eis que 
há atividades substitutivas que não são jurisdicionais. Ex: atividade do CADE (autarquia que cuida da proteção da 
concorrência, decidindo conflitos por heterocomposição). 

17 Acredito que esse foi utilizado pelo examinador. 



 

APOSTAS PARA O TRF-1 

EQUIPE DE PROFESSORES ESTRATÉGIA CARREIRAS JURÍDICAS  

 

 

 
 

 222 
324 

1.220, 1.433, II, 1.507,§2º, todos do CC); vi) Direito de greve (arts. 9º e 37, VII, ambos da CRFB); vii) 
Guerra18 (a Carta das Nações Unidas, de 1945 permite o uso da força em caso de legítima defesa). 

2º sentido: Aqui, poderia ter sido utilizado o termo no sentido similar ao Processo Penal, em que o 
réu tem direito à defesa técnica e à autodefesa. 

No Processo Civil, seria possível o sujeito exercer a autodefesa apenas excepcionalmente, durante 
o processo. 

Isso se dá especificamente no âmbito daqueles feitos em que é conferida capacidade postulatória a 
leigos, sem precisar de advogado. 

Ex1: justiça do trabalho (art. 791, CLT); Ex2: juizados especiais até 20 SM (art. 9º, Lei 9.099) 

Ex3: HC (art. 654, CPP); Ex4: Governador de Estado, Presidente da República para ADI e ADC (art. 
103, I e V, CRFB); Ex5: mulher que se afirma vítima de violência doméstica pode pleitear medidas 
protetivas de urgência sem o advogado (art. 19, caput e §1º, e art. 27, ambos da Lei n. 11.340/2006, 
Lei Maria da Penha). 

A alternativa E está incorreta. Referido princípio possui aspectos externo e interno.  

No primeiro, não se pode delegar a função jurisdicional a outros poderes ou órgãos que não 
pertencem ao Poder Judiciário (salvo se a própria CRFB prever funções estatais atípicas).  

No viés interno, determinada a competência para uma demanda, não se pode delegar a função para 
outro órgão jurisdicional. Como exceções, temos:  

Ex1 - carta de ordem determinando a prática de atos de competência do Tribunal (a exemplo, art. 
972, CPC). 

Ex2: delegação da função executiva dos julgados do STF, 102, I, “m”, CRFB)19. 

Ex3: delegação da competência do Tribunal Pleno para o órgão especial do mesmo Tribunal (art. 93, 
XI, CRFB). 

Ex4: delegação de competência da justiça federal para a estadual. A própria Constituição, no art. 
109, § 3º, estabelece que em determinados casos, pode haver delegação para a justiça estadual 
quando no domicílio do segurado não houver vara federal.  

Ex5: delegação a serventuários do poder de praticar atos de administração e atos de mero 
expediente sem caráter decisório (art. 93, XIV, CRFB c/c arts. 152, VI e 203, §4º, CPC). 

 
18 Verão em direito internacional que o direito da guerra se divide em: “Jus ad Bellum”, que é o direito de fazer a 
guerra; “Jus in Bello”: o direito que deve reger a guerra, mais conhecido como direito humanitário. As convenções 
mais significativas são as quatro Convenções de Genebra e seus protocolos adicionais. 

19 Nestes casos, jamais se delegam atos decisórios. Qualquer incidente do processo executivo que demande 
julgamento deverá ser submetido à apreciação do respectivo Tribunal. 
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Atenção: Sobre as cartas precatórias, doutrina majoritária (Dinamarco, Cintra, Grinover, Assumpção 
etc.) entendem que ela atende ao princípio da territorialidade e não são exceções à 
indelegabilidade. 

Ora, na carta precatória (e rogatória), o juiz não tem poderes para exercer a atividade jurisdicional 
fora dos limites da sua comarca ou seção/subseção. Nesses casos, eles pedem a cooperação de outro 
juiz que, legitimamente, exercerá seus poderes dentro da circunscrição territorial em que atua. 

IBFC/TRF2 – Juiz Federal Substituto/2018 - Nos termos do entendimento fixado pelo Supremo 
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, sobre o alcance territorial da sentença coletiva 
transitada em julgado, diante da limitação determinada pelo art. 16 da Lei n. 7.347/85: 

a) a sentença pode ser executada nacionalmente independentemente do que foi fixado no título. 

b) a sentença fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, 
ainda que o título tenha estabelecido de modo mais amplo. 

c) o Supremo Tribunal Federal entendeu que o tema possuía repercussão geral, estabelecendo que 
a coisa julgada deve prevalecer, em razão da proteção constitucional. 

d) o Supremo Tribunal Federal entendeu que o tema possuía repercussão geral, estabelecendo que 
limitação determinada pela lei não ofende a coisa julgada. 

e) a sentença pode ser executada fora dos limites da competência territorial do órgão prolator, por 
força da coisa julgada, ainda que em contrariedade à limitação legal, se fixado no título. 

Comentários: A alternativa E está correta. 

A eficácia das decisões proferidas em ações civis públicas coletivas não deve ficar limitada ao 
território da competência do órgão jurisdicional que prolatou a decisão (STJ. Corte Especial. EREsp 
1134957/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 24/10/2016). 

A alternativa A está incorreta.  

No que se prende à abrangência da sentença prolatada em ação civil pública relativa a direitos 
individuais homogêneos, a Corte Especial decidiu, em sede de recurso repetitivo, que "os efeitos e 
a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e 
subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a 
qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468,472 e 474, CPC e 93 e 103, 
CDC) (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado sob a sistemática 
prevista no art. 543-C do CPC, DJ 12/12/2011) 

Apenas em relação às demandas propostas por associação há uma peculiaridade. 

A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada 
por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes 
no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da 
propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de 
conhecimento. STF. Plenário. RE 612043/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 10/5/2017 
(repercussão geral) (Info 864). 

Lei n. 9.494/97, Art. 2º-A, Parágrafo único. Nas ações coletivas propostas contra a União, os Estados, 
o Distrito Federal, os Municípios e suas autarquias e fundações, a petição inicial deverá 
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obrigatoriamente estar instruída com a ata da assembleia da entidade associativa que a autorizou, 
acompanhada da relação nominal dos seus associados e indicação dos respectivos endereços. 

A alternativa B está incorreta. A sentença não ficará limitada ao território de competência do órgão 
jurisdicional. 

A eficácia das decisões proferidas em ações civis públicas coletivas não deve ficar limitada ao 
território da competência do órgão jurisdicional que prolatou a decisão (STJ. Corte Especial. EREsp 
1134957/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 24/10/2016). 

Apenas em relação às demandas propostas por associação há uma peculiaridade, como dito acima. 

A alternativa C está incorreta. 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES TERRITORIAIS DA COISA JULGADA. ALEGAÇÃO 
DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 18 E 125 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS 
INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. "A controvérsia 
em exame discute questão atinente à limitação territorial da eficácia da decisão proferida em 
ação coletiva, questão que se restringe ao âmbito infraconstitucional (Lei de Ação Civil Pública e 
Código de Processo Civil)". [ARE 796473, j. 04.4.14, publ. 21.10.14] 

A alternativa D está incorreta. 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES TERRITORIAIS DA COISA JULGADA. ALEGAÇÃO 
DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 18 E 125 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS 
INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. "A controvérsia 
em exame discute questão atinente à limitação territorial da eficácia da decisão proferida em 
ação coletiva, questão que se restringe ao âmbito infraconstitucional (Lei de Ação Civil Pública e 
Código de Processo Civil)". [ARE 796473, j. 04.4.14, publ. 21.10.14]. 

TRF2 - Juiz Federal Substituto/2014 - O auxílio direto é espécie do gênero cooperação jurídica 
internacional e consiste na assistência que a autoridade nacional presta à autoridade estrangeira 
requerente por meio de um procedimento nacional. Como regra, deve estar previsto em tratado 
internacional e prescinde da concessão de exequatur pelo Superior Tribunal de Justiça.  

A alternativa está correta. Conceitua o instituto perfeitamente. 

10.2 - COMPETÊNCIA 

IBFC/TRF 2ª Região – Juiz Federal Substituto/2018 - No Processo Civil, determina-se a competência 
no momento: 

a) da citação. 

b) do registro ou da distribuição da petição inicial. 

c) do despacho/decisão positivo que determina a citação. 

d) do primeiro despacho ou decisão proferida pelo órgão julgador. 

e) da estabilização da demanda, se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. 

Comentários: A alternativa B está correta. 
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Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição 
da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito 
ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a 
competência absoluta. 

CESPE/TRF 2 – Juiz Federal Substituto/2017 - Em sede de competência, é correto afirmar: 

a) A intervenção de ente federal, a título de amicus curiae, não desloca a competência para a Justiça 
Federal. 

b) Argui-se, por meio de exceção, a incompetência relativa.  

c) A intervenção da União, de suas autarquias e empresas públicas em concurso de credores ou de 
preferência desloca a competência para a Justiça Federal. 

d) Compete ao Tribunal Regional Federal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de 
Juizado Especial Federal.  

e) Compete ao Superior Tribunal de Justiça decidir os conflitos de competência entre Juizado 
Especial Federal e Juízo Federal.  

Comentários: A alternativa A está correta.  

Art. 138, § 1o A intervenção de que trata o caput não implica alteração de 
competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos 
de declaração e a hipótese do § 3o. 

A alternativa B está incorreta. O CPC/73 determinava que arguição de incompetência relativa era 
por meio de exceção. O NCPC dispôs de forma diversa. 

Art. 64.  A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de 
contestação. 

A alternativa C está incorreta. 

Art. 45.  Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo 
federal competente se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e 
fundações, ou conselho de fiscalização de atividade profissional, na qualidade de parte ou de 
terceiro interveniente, EXCETO as ações:  

I - de recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente de trabalho; 

A alternativa D está incorreta.  

Súmula 376/STJ: Compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra 
ato de juizado especial. 

Mas atenção! O TRF tem competência para o julgamento de MS impetrado com a finalidade com a 
finalidade de promover o controle da competência dos Juizados Especiais Federais. STJ. 2ª Turma. 
RMS 37.959-BA, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 17/10/2013 (Info 533).  

A alternativa E está incorreta.  

Súmula 428, STJ: Compete ao Tribunal Regional Federal decidir os conflitos de competência entre 
juizado especial federal e juízo federal da mesma seção judiciária. 
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CESPE/TRF2 – Juiz Federal Substituto/2017 - Com base na jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), julgue os seguintes itens, no que concerne à tutela provisória, à competência e ao 
cumprimento de sentença. 

II. A justiça federal possui competência para julgar demanda proposta por estudante acerca de 
credenciamento de instituição privada de ensino superior junto ao Ministério da Educação, com 
vistas à expedição de diploma de ensino a distância ao autor. 

Comentários: A alternativa II está correta. Falamos a respeito desta súmula em nossa aula. 

Súmula 570-STJ: Compete à Justiça Federal o processo e julgamento de demanda em que se discute 
a ausência de ou o obstáculo ao credenciamento de instituição particular de ensino superior no 
Ministério da Educação como condição de expedição de diploma de ensino a distância aos 
estudantes. 

Obs1: Passo a Passo da Distribuição de Competência 

 

10.3 - TEORIA DA AÇÃO E PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS 

TRF4/TRF4 - Juiz Federal Substituto/2016 - Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. 
Considerando as regras do Código de Processo Civil de 2015: 

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)?

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?



 

APOSTAS PARA O TRF-1 

EQUIPE DE PROFESSORES ESTRATÉGIA CARREIRAS JURÍDICAS  

 

 

 
 

 227 
324 

I. As condições da ação não estão previstas no Código, o que impede o indeferimento da petição 
inicial por ilegitimidade para a causa ou falta de interesse processual. 

Comentários: Assertiva incorreta, pois as condições da ação estão previstas no CPC, mais 
precisamente nos artigos 17 e 485, VI. 

TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 - Assinale a assertiva incorreta sobre processo de 
conhecimento. 

c) São condições da ação, conforme previsão expressa, e, portanto, matéria de ordem pública, sobre 
as quais o Juiz deve se pronunciar de ofício, a legitimidade de parte, o interesse processual e a 
possibilidade jurídica do pedido. 

Comentários: A alternativa C está incorreta. O NCPC não prevê a impossibilidade jurídica do pedido 
como condição da ação. Nos termos do art. 17: 

Art. 17.  Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. 

Ademais, a impossibilidade jurídica do pedido não está prevista como hipótese de sentença que não 
resolve o mérito: 

Art. 485.  O juiz não resolverá o mérito quando: VI - verificar ausência de legitimidade ou de 
interesse processual; 

TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 - Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa 
correta. Considerando o ordenamento processual na vigência do Código de Processo Civil de 1973: 

I. A substituição processual é o instituto que se aplica quando se troca a pessoa em algum dos polos 
da relação processual, como, por exemplo, no caso de falecimento de uma das partes que seja 
pessoa natural. 

II. A legitimação extraordinária permite que alguém postule, em nome de outrem, direito desse 
terceiro. 

III. A legitimidade para o processo deve estar prevista na lei processual e, para o seu exame, é 
irrelevante a demanda específica. A legitimidade para a causa deve ser examinada no caso concreto, 
considerada a pretensão deduzida. 

IV. Ajuizada ação coletiva atinente à macrolide geradora de processos multitudinários, pode ser 
decretada a suspensão das ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva.  

a) Estão corretas apenas as assertivas I e II; b) Estão corretas apenas as assertivas III e IV; c) Estão 
corretas apenas as assertivas I, II e III; d) Estão corretas apenas as assertivas II, III e IV; e) Estão 
corretas todas as assertivas. 

Comentários: A alternativa B está correta. 

O item I está incorreto. O instituto aplicável quando se troca a pessoa em algum dos polos da relação 
processual, como ocorre no falecimento de uma das partes, é a sucessão processual. 
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O item II está incorreto. De acordo com corrente majoritária, a substituição processual é o mesmo 
fenômeno que a legitimidade extraordinária, ocorrendo quando alguém litiga em nome próprio mas 
em defesa de interesse alheio. 

O item III está correto. Legitimidade ad causam é a pertinência subjetiva à lide, que se verifica, 
ordinariamente, quando as partes da relação jurídica de direito material são as mesmas da relação 
jurídica de direito processual (legitimidade ordinária). 

Na legitimidade extraordinária, verifica-se se o ordenamento jurídico autoriza aquele sujeito 
(terceiro – que não faz parte da relação jurídica de direito material) litigiar em nome próprio, em 
defesa de direito alheio. 

Legitimidade ad processum, por sua vez, é a chamada capacidade de estar em juízo (ou capacidade 
processual). Trata-se da aptidão para a prática dos atos processuais, independentemente de 
assistência ou representação. 

O item IV está correto. Conforme entendimento do STJ, é possível a suspensão dos processos 
individuais quando há o ajuizamento de ação coletiva versando sobre o mesmo objeto.  

Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se 
as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva." (REsp 1.110.549-RS, Min. Sidnei 
Beneti) 

Obs1: Resumo dos Pressupostos Processuais 
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10.4 - SUJEITOS PROCESSUAIS 

TRF 3/TRF 3 – Juiz Federal Substituto/2018 - Relativamente à gratuidade no processo civil, indique 
a afirmativa INCORRETA: 

a) Ela compreende, dentre outros, as taxas judiciais, os depósitos exigidos para interposição de 
recurso ou propositura de ação e, ainda, os honorários de perito e advocatícios, inclusive aqueles 
decorrentes da sucumbência. 

b) Sua concessão poderá ocorrer apenas em relação a algum dos atos processuais e poderá consistir 
em parcelamento de despesas. 

c) No caso de assistência por advogado particular, a gratuidade não abrange o preparo de recurso 
que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor daquele 
primeiro. 

Pressupostos 
Processuais

Pressupostos 
de Existência

Subjetivos

Juiz: revestido
de jurisdição

Partes: 
capacidade de 

ser parte

Objetivos
existência de 

demanda

Requisitos de 
Validade

Subjetivos

Juiz: 
competência e 
imparcialidad

e

Parte: 
capacidade 

para ir a juízo 
e postulatória

Objetivos

Intrínsecos
respeito ao 
formalismo 
processual

Extrínsecos

Negativos: 
inexistência 

de 
perempção, 

litispendência
coisa julgada 

e conv de 
arbitragem

Positivo: 
interesse de 

agir?
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d) Quando houver recurso contra a decisão que a indeferir ou revogar, o recorrente estará 
dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao 
julgamento do recurso. 

Comentários: A alternativa A está incorreta. 

Art. 98, §1º A gratuidade da justiça compreende: I - as taxas ou as custas judiciais; VI - os honorários 
do advogado e do perito (...) VIII - os depósitos previstos em lei para a interposição de recurso, para 
propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla 
defesa e do contraditório. 

§2° A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas 
processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.  

 A alternativa B está correta. 

Art. 98, §5° A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, 
ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no 
curso do procedimento. 

A alternativa C está correta. 

Art. 99, §4° A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de 
gratuidade da justiça. 

§5° Na hipótese do §4°, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de 
sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o 
próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. 

A alternativa D está correta. 

Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação 
caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual 
caberá apelação.  

§1° O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a 
questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.  

Consulplan/TRF 2ª Região – Juiz Federal Substituto/2017 - O Novo Código de Processo Civil de 2015 
(Lei Federal nº 13.105) assegura alguns poderes ao juiz da causa, mas também impõe ao mesmo a 
observância de uma série de deveres e responsabilidades. Sobre o tema, assinale a alternativa 
correta.   

a) Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções, no processo em que seja amigo 
íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados.   

b) 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) Com esteio nos princípios da cooperação e da não surpresa, o Código de Processo Civil veda a 
prolação de quaisquer decisões concessivas de tutela da evidência em desfavor de uma das partes 
sem que ela seja previamente ouvida.   
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d) Ante a exigência de que todas as decisões sejam fundamentadas, o juiz não mais poderá declarar-
se suspeito por motivo de foro íntimo ou, quando o fizer, deverá necessariamente externar suas 
razões, sob pena de nulidade do pronunciamento. 

Comentários: A alternativa B está correta. É a transcrição do 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. 

A alternativa A está incorreta. Há suspeição, não impedimento. 

Art. 145. Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus 
advogados; 

A alternativa C está incorreta. O art. 9º, parágrafo único, inciso II abre uma exceção. 

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:  II - às hipóteses de tutela da evidência previstas 
no art. 311, incisos II e III; 

Art. 311.  A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de 
dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:  

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada 
em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; 

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de 
depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 
multa; 

 A alternativa D está incorreta. É contrária à redação do art. 145, §1º, CPC. 

Art. 145, § 1º Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de 
declarar suas razões. 

10.5 - LITISCONSÓRCIO E INTERVENÇÃO DE TERCEIROS 

CESPE/TRF1 – Juiz Federal Substituto/2015: Acerca dos sujeitos processuais e do litisconsórcio no 
processo civil, assinale a opção correta. 

a) De acordo com entendimento consolidado pelo STJ, em ação contra o INSS que verse sobre 
contribuições previdenciárias, admite-se a formação de litisconsórcio facultativo após o 
ajuizamento da ação. 

b) Genitora que defende direitos de titularidade de um filho absolutamente incapaz atua como 
parte no processo.  

c) Em caso de litisconsórcio classificado como necessário, o juiz deve emitir decisão idêntica para 
todos os litigantes que ocupem o mesmo polo da demanda. 

d) Conforme jurisprudência dominante do STJ, a qualificação da relação como sendo de consumo 
não afasta a possibilidade de denunciação da lide. 
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e) A vedação da intervenção de terceiros no âmbito dos juizados especiais federais não afasta a 
possibilidade de formação de litisconsórcio. 

Comentários: A alternativa E está correta. A vedação da intervenção de terceiros no âmbito dos 
juizados especiais federais (art. 1º da L.10.259/01 c/c art. 10 da L. 9099/95) não afasta a possibilidade 
de formação de litisconsórcio. 

Art. 10. Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de 
assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio. 

A alternativa A está incorreta. A resposta singela é: não se admite o litisconsórcio facultativo ulterior. 

Mas o aluno do Estratégia tem que aprofundar seu conhecimento. 

 

Seria possível formação ulterior de litisconsórcio facultativo? 

1ª corrente: Araken de Assis, por exemplo, entende que poderia haver litisconsórcio facultativo 
ulterior até a fase de saneamento do processo. 

2ª corrente: STJ entende que não, pois isso seria uma burla ao juiz natural. Aquele litisconsorte que 
está entrando posteriormente estaria escolhendo o juiz para julgar sua causa. 

I - A inclusão de litisconsortes ativos facultativos em momento ulterior ao ajuizamento da ação 
fere o princípio do juiz natural, insculpido no art. 5º, incisos XXXVII e LIII, da CF/88, 
independentemente da apreciação da liminar e da efetivação da citação do réu. Precedente: REsp 
nº 24.743/RJ, Rel. Min. EDSON VIDIGAL, DJ de 14/09/98. (...) (STJ, Relator: Ministro FRANCISCO 
FALCÃO, Data de Julgamento: 25/10/2007, T1 - PRIMEIRA TURMA) 

A exceção que o STJ admite é a ação popular, pois há expressa previsão legal permitindo o 
litisconsórcio facultativo ulterior. 

Art. 6º, § 5º É facultado a qualquer cidadão habilitar-se como litisconsorte ou assistente do autor 
da ação popular. 

Vejam o julgado: 

1. A inclusão de litisconsorte ativo facultativo, após a distribuição da ação judicial, configura 
desrespeito à garantia constitucional do Juiz Natural (artigo 5º, incisos XXXVII e LIII, da 
Constituição da República de 1988), praxe que é coibida pela norma inserta no inciso II, do artigo 
253, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.280/2006), segundo o qual as causas de qualquer 
natureza distribuir-se-ão por dependência quando, tendo sido extinto o processo, sem julgamento 
de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam 
parcialmente alterados os réus da demanda (Precedentes do STJ: REsp 796.064/RJ, Rel. Ministro 
Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 22.10.2008, DJe 10.11.2008; e AgRg no MS 615/DF, Rel. 
Ministro Bueno de Souza, Corte Especial, julgado em 13.06.1991, DJ 16.03.1992). 2. Entrementes, 
a Lei 4.717/65 (que regulamenta a Ação Popular) faculta a qualquer cidadão habilitar-se como 
litisconsorte ou assistente do autor da ação (artigo 6º, § 5º), culminando em hipótese expressa 
de litisconsórcio ativo facultativo ulterior. 3. In casu, os requerentes, após o julgamento, pela 
Primeira Turma, do recurso especial interposto pela Municipalidade, formularam o pedido de 
habilitação, como litisconsortes ativos, na ação popular, cuja sentença de procedência parcial foi 
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confirmada pelo Tribunal de origem, tendo sido declarada a nulidade do Decreto Municipal 
62/2003, que viabilizou a cobrança de "Taxa de Iluminação Pública", ao fixar sua base de cálculo e 
alíquota. 4. Consequentemente, não se vislumbra óbice legal à habilitação de qualquer cidadão 
como litisconsorte ativo na presente ação popular, por força do disposto no artigo 6º, § 5º, da Lei 
4.717/65, cuja ulterioridade decorre de interpretação lógica. 5. Outrossim, é certo que o ingresso 
dos requerentes na ação popular não enseja desrespeito à garantia constitucional do Juiz Natural. 
6. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp 776848 / RJ, Rel. Min. Luiz Fux, d.j. 
22/06/2010). 

Obs1: Além do art. 6º, §5º, LAP, o art. 10, §2º, Lei n. 12.016/2009 (Lei do MS) tem previsão de que 
não será admitido o litisconsórcio ativo ulterior depois do despacho da petição inicial. 

Art. 10, § 2o. O ingresso de litisconsorte ativo não será admitido após o despacho da petição inicial. 

Portanto, se cair em prova, sugiro ficar com a 2ª corrente (STJ), de que o litisconsórcio facultativo 
ulterior é, em regra, vedado. Mas não se esqueçam das exceções já descritas. 

A alternativa B está incorreta. Quem é parte é o filho absolutamente incapaz. A genitora é 
representante processual. 

A capacidade de estar em juízo é um pressuposto processual de validade subjetivo, que se 
consubstancia na aptidão de estar em juízo sem depender de representação ou assistência. Se o 
sujeito não tem capacidade de estar em juízo autonomamente, precisará de representação ou 
assistência. 

Assim, o representante processual atua em nome alheio defendendo interesse alheio. O 
representante processual não é parte e não sucede ninguém no processo, apenas atua como um 
sujeito que confere à parte a capacidade para que esteja em juízo. 

Ex: “menor X, representado por sua mãe, vem, perante este juízo, propor a demanda de investigação 
de paternidade, com fulcro nos arts...” 

Na representação processual, alguém recebe um mandato para estar no processo em nome de outra 
pessoa, defendendo os interesses do mandatário. Nesse caso, os ônus sucumbenciais serão todos 
da pessoa representada. 

 

Substituição Processual X Sucessão Processual X Representação Processual. 

Substituição Processual é a legitimação extraordinária, consoante corrente majoritária. Assim, é a atuação em nome 
próprio defendendo interesse de terceiro. Verifica-se quando um sujeito, que não é titular da relação jurídica de direito 
material, figura no processo em nome próprio defendendo interesse de terceiro, de outrem. 

Sucessão processual é a mudança de sujeitos no processo, ocorrendo quando um sujeito sucede o outro no feito, 
assumindo sua posição processual. O sucessor assume a relação jurídica, defendendo, em nome próprio, direito próprio. 

Ex1: Morte de uma das partes e sucessão pelo espólio ou sucessores.  

Art. 110.  Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, 
observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o. 
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Ex2: Sucessão decorrente da incorporação ou fusão de pessoas jurídicas (arts. 10, 448 e 448-A, CLT; arts. 132 e 133, CTN; 
arts. 1.115 e 1.116, CC) 

Ex3: Há sucessão processual que pode ocorrer voluntariamente, como no caso de alienação da coisa litigiosa, na qual o 
adquirente/cessionário pode suceder o alienante/cedente, caso consinta a parte adversária. 

Representação processual (legitimatio ad processum) é um fenômeno relacionado à capacidade de estar em juízo. 

A alternativa C está incorreta. A assertiva traz a definição de litisconsórcio unitário e não necessário. 

Art. 116.  O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de 
decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes. 

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. 

A alternativa D está incorreta. O art. 88, CDC veda a denunciação da lide. 

Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada 
em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a 
denunciação da lide. 

Não cabe a denunciação da lide nas ações indenizatórias decorrentes da relação de consumo, seja 
no caso de responsabilidade pelo fato do produto, seja no caso de responsabilidade pelo fato do 
serviço (arts. 12 a 17 do CDC). STJ. 3ª Turma. REsp 1165279-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso 
Sanseverino, julgado em 22/5/2012. 

A vedação à denunciação da lide nas relações de consumo refere-se tanto à responsabilidade pelo 
fato do serviço quanto pelo fato do produto. STJ. 3ª Turma. AgRg no AREsp 472875/RJ, Rel. Min. 
João Otávio de Noronha, julgado em 03/12/2015. 

A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC não se restringe à responsabilidade de 
comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses 
de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). STJ. 4ª Turma. AgRg no 
AREsp 694980/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 22/09/2015. 

Descabe ao denunciado à lide, nas relações consumeristas, invocar em seu benefício a regra de 
afastamento da denunciação (art. 88 do CDC) para eximir-se de suas responsabilidades perante o 
denunciante. 

Cingiu-se a controvérsia em analisar a exclusão de corréu denunciado à lide em relação 
consumerista quando a insurgência não é arguida pelo consumidor. De fato, o Superior Tribunal de 
Justiça já uniformizou entendimento de que a vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do 
CDC não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo 
aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo. Foi 
propósito do legislador não permitir a denunciação da lide de modo a não retardar a tutela jurídica 
do consumidor, dando celeridade ao seu pleito indenizatório, evitando a multiplicação de teses e 
argumentos de defesa que dificultem a identificação da responsabilidade do fornecedor do serviço. 
Assim, se, de um lado, a denunciação da lide (CPC/1973, art. 70) é modalidade de intervenção de 
terceiros que favorece apenas o réu denunciante (fornecedor, no caso), na medida em que este 
objetiva a responsabilização regressiva do denunciado, de outro lado, a norma do art. 88 do CDC 
consubstancia-se em regra insculpida totalmente em benefício do consumidor, atuando em prol do 
ressarcimento de seus prejuízos o mais rapidamente possível, em face da responsabilidade objetiva 
do fornecedor. Na hipótese, porém, de deferimento da denunciação sem insurgência do 
consumidor legitimado a tal, opera-se a preclusão, sendo descabido ao corréu fornecedor invocar 
em seu benefício a regra de afastamento da denunciação. Trata-se de direito subjetivo público 
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assegurado ao consumidor para a facilitação de sua defesa. REsp 913.687-SP, Rel. Min. Raul Araújo, 
por unanimidade, julgado em 11/10/2016, DJe 4/11/2016 (informativo 592). 

10.6 - ATOS PROCESSUAIS. COMUNICAÇÕES. NULIDADES. 

CESPE/TRF1 – Juiz Federal Substituto/2015 - Com relação à teoria das nulidades processuais, 
assinale a opção correta.  

a) É pacífico o entendimento do STJ de que o reconhecimento de nulidade pela falta de intimação 
do MP de qualquer decisão proferida em processo em que sua atuação é prevista em lei independe 
da demonstração de prejuízo às partes.  

b) No caso de ajuizamento de ação pelo marido, a ausência de outorga da mulher, nas situações 
em que a lei a considere obrigatória, será causa de nulidade absoluta, que pode ser reconhecida 
de ofício pelo julgador.  

c) A coisa julgada material afasta a possibilidade de discussão sobre a invalidade de atos praticados 
em processos por ela alcançados.  

d)  O ato processual absolutamente nulo é inválido de pleno direito e sua ineficácia independe do 
pronunciamento do julgador. 

e) Ocorre a convalidação subjetiva do ato processual quando a parte prejudicada pela prática de 
ato anulável deixa de requerer sua invalidade no primeiro momento em que deveria se manifestar 
nos autos. 

Comentários: A alternativa E está correta. Segundo Daniel Assumpção, uma das principais 
características das nulidades relativas é que ela ocorre quando um ato é praticado em 
descumprimento de norma cujo intento primevo é preservar o interesse das partes. Por proteger o 
interesse das partes, elas têm de alegar o vício de maneira oportuna e tempestiva, sob pena de 
preclusão e convalidação do vício. 

Ex1: incompetência relativa tem de ser arguida pela parte. Não pode ser reconhecida de ofício 
(súmula 33, STJ), salvo no caso do art. 63, §3º, CPC (cláusula de eleição de foro abusiva, reconhecida 
antes da citação). 

Art. 278.  A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte 
falar nos autos, sob pena de preclusão. 

Parágrafo único.  NÃO se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, 
nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento. 

A alternativa A está incorreta. Na vigência do CPC/73, o STJ já entendia que seria necessária a 
demonstração de prejuízo. 

Esta Corte já se posicionou na linha da necessidade de demonstração de prejuízo, para que seja 
acolhida a nulidade por falta de intimação do Ministério Público, em razão da existência de 
interesse de incapaz 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 449.407/PR, Rel. Ministro 
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/10/2008, DJe 25/11/2008). 

Com o art. 279, §2º, NCPC, isso fica ainda mais claro. 
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Art. 279.  É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a 
acompanhar o feito em que deva intervir. 

§ 2o A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará 
sobre a existência ou a inexistência de prejuízo. 

A alternativa B está incorreta. A falta de consentimento até pode invalidar o processo (art. 74, 
parágrafo único), mas não é automático e não pode ser reconhecido de ofício pelo juiz. 

Vamos com calma. 

Segundo o art. 10, CPC/73, art. 73, CPC/2015 e art. 1.647, II, CC20, um cônjuge somente pode 
propor uma demanda real imobiliária com o consentimento do outro, salvo se casados em 
separação absoluta de bens. 

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. 

Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do 
outro, exceto no regime da separação absoluta: I - alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis; 
II - pleitear, como autor ou réu, acerca desses bens ou direitos; III - prestar fiança ou aval; IV - fazer 
doação, não sendo remuneratória, de bens comuns, ou dos que possam integrar futura meação. 

Parágrafo único. São válidas as doações nupciais feitas aos filhos quando casarem ou estabelecerem 
economia separada. 

Mas e se o juiz perceber que não houve essa autorização? Ele pode invalidar de ofício o ato? Ele 
pode fazer algo?  

Didier defende que, fazendo uma interpretação conjunta do art. 74, parágrafo único e arts. 1.649 e 
1.650, CC, o juiz não pode invalidar de ofício o ato (pois só o cônjuge preterido ou seus herdeiros 
tem legitimidade para pedir). 

Art. 74, Parágrafo único.  A falta de consentimento, quando necessário e não suprido pelo juiz, 
invalida o processo. 

Art. 1.649. A falta de autorização, não suprida pelo juiz, quando necessária (art. 1.647), tornará 
anulável o ato praticado, podendo o outro cônjuge pleitear-lhe a anulação, até dois anos depois 
de terminada a sociedade conjugal. 

Parágrafo único. A aprovação torna válido o ato, desde que feita por instrumento público, ou 
particular, autenticado. 

Art. 1.650. A decretação de invalidade dos atos praticados sem outorga, sem consentimento, ou 
sem suprimento do juiz, só poderá ser demandada pelo cônjuge a quem cabia concedê-la, ou por 
seus herdeiros. 

Mas o juiz pode prevenir antecipadamente essa falta de autorização. Assim, se durante o processo 
o juiz constatar essa ausência, o juiz pode intimar o cônjuge preterido, sendo que seu silêncio 
importa consentimento (art. 111, CC). 

 
20 Isso foi uma mudança em relação ao CC/2002, porquanto o art. 235 do CC/16 exigia o consentimento prévio qualquer 
que fosse o regime de bens. 
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Art. 111. O silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for 
necessária a declaração de vontade expressa. 

Obs1: a falta de consentimento pode ser suprida pelo juiz, se a recusa for injusta/imotivada e 
quando o consentimento não puder ser dado (ex: cônjuge está em coma, está em guerra).  

A possibilidade de suprimento pelo juiz confirma a ideia de que não há necessidade do litisconsórcio.  

Art. 74.  O consentimento previsto no art. 73 pode ser suprido judicialmente quando for negado 
por um dos cônjuges sem justo motivo, ou quando lhe seja impossível concedê-lo. 

É também o sentido do art. 1.648, CC. 

Art. 1.648. Cabe ao juiz, nos casos do artigo antecedente, suprir a outorga, quando um dos cônjuges 
a denegue sem motivo justo, ou lhe seja impossível concedê-la. 

E como será processado esse pedido de suprimento judicial? 

O pedido é feito pelo cônjuge que necessita do consentimento e ele se dará de acordo com as regras 
da jurisdição voluntária (arts. 719 a 725, CPC), no juízo com competência material para as causas de 
família. A competência territorial será do domicílio do cônjuge que se recusa ou está impossibilitado 
de fornecer o consentimento. 

O outro cônjuge será citado, sob pena de nulidade (art. 721, CPC). Quando ele não puder se 
manifestar (ex: coma), deverá o magistrado nomear-lhe um curador especial (art. 72, I, CPC). Em 
casos de urgência, é possível tutela provisória (art. 300, CPC). 

A alternativa C está incorreta. De fato, segundo alguns autores (Assumpção, Dinamarco etc.), o 
trânsito em julgado é sanatória geral das nulidades21, inclusive das nulidades absolutas.  

Assim, enquanto nulidade relativa se convalida depois da primeira oportunidade de manifestação 
nos autos, a nulidade absoluta se convalida com o trânsito em julgado. 

Todavia, há hipóteses de nulidades absolutas que se transformam em vícios de rescindibilidade, 
que confere autorização para decretação de nulidade por meio de ação rescisória (art. 966), 
demanda de competência sempre do Tribunal.  

Ex1: 

Art. 966.  A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar 
que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por 
juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte 
vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a 
fim de fraudar a lei; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. 

Passados os 2 anos para o manejo da rescisória, ocorre a “coisa julgada soberana”. 

 
21 Teresa Wambier e Renato Montans não concordam com essa afirmação. Para eles, a nulidade absoluta permanece 
sendo nulidade absoluta depois do trânsito em julgado, sendo que algumas delas permite o ajuizamento de ação 
rescisória. O vício não se altera com o trânsito em julgado, alterando apenas a forma de repressão. 
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Mesmo assim, em situações excepcionais, há nulidades absolutas tão graves que são chamadas de 
vícios transrescisórios, podendo ser alegados inclusive depois do prazo da rescisória por meio da 
querela nullitatis perante o juízo que proferiu a decisão impugnada (1º grau, 2º grau etc.).  

Ex: falta ou nulidade na citação (art. 525, §1º, I, CPC). 

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: 

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; 

Art. 535.  A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, 
remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, 
impugnar a execução, podendo arguir: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, 
o processo correu à revelia; 

A alternativa D está incorreta. A teoria das invalidades preceitua que, se houver descumprimento 
das formas legais (ato defeituoso), poderá advir uma sanção (invalidação/nulidade). 

Não se confunde, portanto, defeito com sanção.  

Ex1: Coação é o defeito. Anulação é a sanção. Incapacidade é vicio. A nulificação é a sanção.  

Daniel Assumpção destaca uma diferença fundamental entre o direito material e processual. No 
Processo civil, não há nulidade de pleno direito. Aqui, a nulidade depende da decretação pelo juízo.  

Didier complementa: 

Todo ato inválido (pouco importa o grau) precisa ser desfeito. Saber se a nulificação: a) dá-se ex 
officio ou por provocação do interessado; b) se gera efeitos retroativos ou ex nunc; c) se está ou 
não submetida a prazo de decretação; d) se pode ser feita por ação e/ou exceção, embora 
importantes, são questões cuja resposta dependerá do exame do direito positivo, variando 
conforme o regime jurídico estabelecido pelo legislador, a partir da relevância que dê a este ou 
aquele defeito do ato jurídico. A circunstância de a nulificação retirar retroativamente os efeitos do 
ato jurídico ou destruir ato jurídico que não produziu qualquer efeito (nulo ipso iure) não é 
relevante para retirar-lhe a qualidade jurídica de sanção – portanto decretável, e não declarável. 

Não se declaram nulidades, decretam-se nulidades22. 

Por esse fator, um ato inexistente pode gerar23 efeitos como se existente e válido fosse. 

Ex1: sentença proferida por juiz aposentado (não há pressuposto processual subjetivo – investidura). 
Enquanto não existir decisão que decrete a nulidade do ato, ele continua produzindo efeitos. A parte 
poderá até executar a sentença, caso ninguém se insurja. 

Obs1: Dentro desse tópico, imprescindível saberem as mudanças promovidas pelo NCPC acerca da 
citação. 

 
22 GONÇALVES, Aroldo Plínio – Nulidades no Processo. Rio de Janeiro: Aide Editora, 1993, p. 76-82. 

23 Disse “pode gerar”, pois, como salienta Assumpção, há atos inexistentes que não geram efeitos mesmo antes da 
decretação da nulidade. A exemplo, pode-se imaginar uma sentença sem dispositivo. Ora, não há como executar uma 
“decisão” que nada decide. Ela não tem efeitos. 
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CPC/73 CPC/15 

Completar a relação processual Completar a relação processual 

Induzir litispendência Induzir litispendência 

Tornar litigiosa a coisa Tornar litigiosa a coisa 

Constitui em mora o devedor Constitui em mora o devedor 

Alterações 

Tornar prevento o juízo 
A prevenção agora se dá não com a citação, mas sim 
com o registro ou distribuição da petição inicial 
(arts. 59, 284 e 312, CPC). 

Interromper a prescrição 
A interrupção da prescrição agora se dá com o 
despacho que ordena a citação e não mais a citação 
válida. 

A citação ordenada por juízo incompetente induzia 
litispendência e interrompia a prescrição. 

A citação ordenada por juízo incompetente produz 
todos os efeitos. 

10.7 - TUTELA PROVISÓRIA 

Como a Tutela Provisória sofreu uma enorme reformulação com o NCPC, é grande a probabilidade 
de incidência. 

 

TRF2/TRF2 – Juiz Federal Substituto/2017 - Marque a opção correta:  

                                                                       Antecipada 

 TUTELA                           Urgência                                                         antecedente ou incidental 

PROVISÓRIA                   (art. 300ss )       Cautelar 

(art. 294 e ss.) 

 

                                          Evidência (art. 311) 
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a) O requerente de tutela de urgência, desde que esteja de boa-fé, não responde pela reparação de 
eventual prejuízo que a efetivação da medida, mais tarde revogada pela sentença definitiva, tenha 
causado à contraparte.  

b) Se ocorrer a cessação da eficácia da medida, a parte requerente responde pelo prejuízo que a 
efetivação da tutela de urgência cause à parte adversa. 

c) Os valores de benefício previdenciário recebido por força de tutela antecipada posteriormente 
revogada pela sentença (que transita em julgado) não devem ser devolvidos.  

d) Em hipótese na qual ocorreu, sem caução, o cumprimento provisório de sentença, e depois 
provimento do recurso - que não tinha efeito suspensivo -, o juiz deve verificar o caso concreto e, 
com equidade, distribuir os prejuízos entre as partes. 

e) Nas hipóteses nas quais, no cumprimento provisório, o CPC prevê a dispensa de caução, é vedado 
ao juiz exigi-la. 

Comentários: A alternativa B está correta. A parte que obteve a concessão da tutela responde 
objetivamente, em caso de revogação, por quaisquer danos decorridos da decisão judicial. É a 
aplicação da teoria do risco-proveito.  

Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo 
que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for 
desfavorável; II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios 
necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; III - ocorrer a cessação da eficácia 
da medida em qualquer hipótese legal; IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição 
da pretensão do autor. Parágrafo único.  A indenização será liquidada nos autos em que a medida 
tiver sido concedida, sempre que possível. 

A alternativa A está incorreta. Em complemento à explicação da alternativa A, vale dizer que, além 
de responder objetivamente pelos danos causados, se houver má-fé do requerente, poderá sofrer 
ainda as sanções por litigância de má-fé (art. 81).  

Portanto, a responsabilidade objetiva (art. 302) independe se a parte estava de má-fé ou não. 

A alternativa C está incorreta. 

Posição do STJ e da TNU: 

SIM 

Alguns julgados do STF: 

NÃO 

A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da 
ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente 
recebidos. 

 

Argumentos: 

• O pressuposto básico do instituto da antecipação de tutela é 
a reversibilidade da decisão judicial. Havendo perigo de 
irreversibilidade, não há tutela antecipada (art. 273, § 2º do 
CPC 1973 / art. 300, § 3º do CPC 2015). Por isso, quando o juiz 
antecipa a tutela, está anunciando que a decisão não é 
irreversível. Mal sucedida a demanda, o autor da ação 
responde pelo que recebeu indevidamente. O argumento de 
que ele   confiou no juiz ignora o fato de que a parte, no 
processo, está representada por advogado, o qual sabe que a 
antecipação de tutela tem natureza precária. 

Há precedentes do STF neste sentido: 

(...) A jurisprudência do STF já assentou que o benefício 
previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em 
decorrência de decisão judicial, não está sujeito à repetição de 
indébito, em razão de seu caráter alimentar. Precedentes. 2. 
Decisão judicial que reconhece a impossibilidade de descontos 
dos valores indevidamente recebidos pelo segurado não implica 
declaração de inconstitucionalidade do art. 115 da Lei nº 
8.213/1991. (...) (STF. 1ª Turma. ARE 734242 AgR, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 04/08/2015. 
 

Vale ressaltar, por outro lado, que existem outros julgados do 
STF afirmando que não cabe à Corte analisar o tema, sob o 
argumento de que a matéria seria de natureza 
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• Se a pessoa não tinha direito ao benefício, deverá devolver 
o valor, sob penal de enriquecimento sem causa. 

• O art. 115, II, da Lei nº 8.213/91 prevê que os benefícios 
previdenciários pagos indevidamente estão sujeitos à 
repetição. 
 

STJ. 1ª Seção. REsp 1.401.560-MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. 
para acórdão Min. Ari Pargendler, julgado em 12/2/2014 (Info 
570).  

infraconstitucional: RE 798793 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, julgado 
em 10/02/2015. 

É mais correto adotar em prova a posição do STJ, pois já foi decidido em precedente vinculante (art. 
927, III, CPC).  Todavia, o próprio STJ, em 2018, afetou novamente a temática24, podendo, em breve, 
voltar atrás quanto a essa conclusão. 

Isso já caiu em outra prova: 

CESPE/TRF2 – Juiz Federal Substituto/2017 - Com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), julgue os 
seguintes itens, no que concerne à tutela provisória, à competência e ao cumprimento de sentença. 

III. Em demanda previdenciária, os valores recebidos por força de tutela provisória de urgência antecipada posteriormente 
revogada serão irrepetíveis, em razão da natureza alimentar e da boa-fé no seu recebimento. 

A alternativa III está incorreta. Há decisão do STJ em sede de recurso repetitivo sobre o tema: 

A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente 
recebidos (STJ. 1ª Seção. REsp 1.401.560-MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. para acórdão Min. Ari Pargendler, julgado em 
12/2/2014 - Info 570). 

De todo modo, já adverti neste material que o STJ, em 2018, afetou novamente a questão, podendo, em breve, decidir de 
maneira contrária. 

A alternativa D está incorreta. O juiz não poderá distribuir os prejuízos entre as partes. O prejuízo é 
do exequente. Haverá o retorno ao status quo ante. 

Art. 520.  O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito 
suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao 
seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a 
sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; 

II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da 
execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos 
mesmos autos; 

A alternativa E está incorreta. 

Art. 521.  A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o 
crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar 
situação de necessidade; III – pender o agravo do art. 1.042; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 
2016); IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade 
com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. 

 
24 A questão de ordem foi autuada como Petição 12.482, no âmbito dos REsps 1.734.685, 1.734.627, 1.734.641, 
1.734.647, 1.734.656 e 1.734.698. 
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Parágrafo único.  A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto 
risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. 

No art. 521, parágrafo único, CPC, vemos que, mesmo nas hipóteses legais em que é possível 
dispensar a caução, o juiz poderá manter a fixação da caução. 

TRF4/TRF4 – Juiz Federal Substituto/2016 - Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa 
correta. Considerando as regras do Código de Processo Civil de 2015: 

I. A tutela provisória de evidência será concedida pelo juiz quando, presentes a probabilidade do 
direito e o perigo de dano, ficar caracterizado o abuso no direito de defesa ou o manifesto propósito 
protelatório do réu. 

II. A estabilização da tutela de urgência antecipada ocorre quando não for interposto o recurso da 
decisão que a concedeu e implica a extinção do processo, sem formação de coisa julgada, podendo, 
porém, o juízo alterar a medida de urgência a qualquer tempo. 

III. As modalidades de tutela provisória de urgência são cautelar, antecipada e antecedente. 

IV. Se a tutela de urgência requerida em caráter antecedente for concedida, o autor terá o prazo de 
5 dias para emendar sua petição inicial, indicando qual a lide principal que será ajuizada, e de 30 dias 
para a propositura da ação principal.  

a) Estão corretas apenas as assertivas I e III. b) Estão corretas apenas as assertivas II e III. c) Estão 
corretas apenas as assertivas I, II e IV. d) Estão corretas todas as assertivas. e) Nenhuma assertiva 
está correta. 

Comentários: A alternativa E está correta. 

O item I está incorreto. 

Art. 311: A tutela de evidencia será concedida, independente da demonstração de perigo de dano 
ou de risco ao resultado útil quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o 
manifesto propósito protelatório da parte; 

O item II está incorreto. 

Art. 304: A tutela antecipada, concedida nos termos do artigo 303 (tutela de urgencia), TORNA-SE 
ESTÁVEL, se da decisão que a conceder não for interposto o recurso respectivo;  

§6º. A decisão que conceder a tutela NÃO FARÁ COISA JULGADA, mas a estabilidade dos respectivos 
efeitos só será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar, (...)"  

A alteração deve ser requerida pelas partes, não havendo a previsão de mudança de ofício pelo juiz. 

O item III está incorreto. São antecipada e cautelar. 
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O item IV está incorreto. 

Art. 303, §1º: Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo: I- Deverá o 
autor aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, juntada de novos 
documentos e confirmação do pedido de tutela final, no prazo de 15 dias, ou em outro maior em 
que o juiz fixar. 

 

i- Prazo para aditar a petição inicial caso seja deferida a tutela antecipada em caráter antecedente: Pelo menos 

15 dias. 

ii- Prazo para emendar a petição inicial caso não seja concedida a tutela antecipada antecedente -  o órgão 
jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 (cinco) dias. 

iii- Prazo para  rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada: 2 (dois) anos. 

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. 

10.8 - PROCEDIMENTO COMUM E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS 

A ordem da formação do processo é a seguinte: 

                                                                       Antecipada 

 TUTELA                           Urgência                                                         antecedente ou incidental 

PROVISÓRIA                   (art. 300ss )       Cautelar 

(art. 294 e ss.) 

 

                                          Evidência (art. 311) 
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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 
(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.  

Protocolo (art. 312): marco da propositura da demanda

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.

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.

Despacho do Juiz que ordena a citação (art. 240, §1º)
(interrupção da prescrição - que retroage à data da
propositura da demanda)

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).
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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, as bancas estão 
optando pela segurança, isto é, cobrando assertivas extraídas da lei seca. 

TRF4/Juiz Federal Substituto/2016 - Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. 
Considerando as regras do Código de Processo Civil de 2015: 

I. É possível sentença de mérito que resolva parcialmente a lide, prosseguindo o processo quanto à 
parcela não resolvida, sendo a decisão impugnável por agravo de instrumento. 

II. O rol de testemunhas deve ser apresentado no prazo de 15 dias da decisão de saneamento, se 
escrita, ou na própria solenidade, se o saneamento for em audiência. 

Formação do processo -
propositura da demanda 

com o protocolo da PI

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.

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.
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III. O juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pelo Ministério Público caso seu 
representante, injustificadamente, não compareça à audiência de instrução. 

IV. A distribuição do ônus da prova é dinâmica, fixada em princípio no próprio Código, mas podendo 
ser alterada pelo juiz diante de peculiaridades da causa relacionadas à excessiva dificuldade de 
cumprir o encargo segundo a regra geral.  

a) Estão corretas apenas as assertivas I e III. b) Estão corretas apenas as assertivas II e III. c) Estão 
corretas apenas as assertivas I, II e IV. d) Estão corretas todas as assertivas. e) Nenhuma assertiva 
está correta. 

Comentários: A alternativa D está correta. 

O item I está correto. 

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. § 5o A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de 
instrumento. 

O item II está correto. 

Art. 357, § 4o Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo 
comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas. 

O item III está correto. 

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. 

O item IV está correto. A questão é controversa, pois o CPC/15 adotou a distribuição estática como 
regra, permitindo a distribuição dinâmica em casos específicos. 

Art. 373.  O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao 
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos 
casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à 
excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção 
da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o 
faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir 
do ônus que lhe foi atribuído. 

TRF 1ª Região – Juiz Federal Substituto/2013 - A existência de união estável não reconhecida 
judicialmente configura questão preliminar de mérito que deve ser apreciada por juiz federal na 
sentença a ser proferida em demanda proposta contra o INSS para obtenção de pensão por morte 
de companheiro. Nessa hipótese, o reconhecimento da união estável fará coisa julgada material se 
os demais herdeiros do segurado participarem da relação processual.  

Comentários: A alternativa está incorreta, pois o reconhecimento da união estável não fará coisa 
julgada material, pois foi resolvida como questão incidental (art. 469, III, CPC/73).  
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Mesmo com o NCPC inovando e estendendo a coisa julgada material às questões prejudiciais, ela 
não seria aqui aplicável. Isso porque, para que essa extensão ocorra, é preciso que haja os três 
requisitos do art. 503, §1º, CPC/2015.  

Dentre os três, é preciso que o juízo tenha competência em razão da matéria e da pessoa para 
resolvê-la como questão principal (inciso III). E o juiz federal não tem competência para decidir sobre 
união estável como questão principal. Só o juiz estadual a possui. 

Atenção1: No tocante aos Procedimentos Especiais, veja a seguinte questão: 

TRF 4/TRF 4 – Juiz Federal Substituto/2016 - Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa 
correta. Acerca do novo Código de Processo Civil de 2015: 

I. Entre os procedimentos especiais de jurisdição contenciosa extintos pelo novo Código de Processo 
Civil, estão a ação de depósito; a ação de usucapião de terras particulares; a ação de nunciação de 
obra nova; o interdito proibitório; e a ação de anulação e substituição de título ao portador. 

O item I está incorreto. As ações que foram excluídas do novo código de processo civil foram: Ação 
de depósito, prevista no art. 901; Ação de Anulação e Substituição de Títulos ao Portador, art. 907; 
Ação de Nunciação de Obra Nova, art. 934; Ação de usucapião de Terras Particulares, art. 941; 
Vendas a Crédito com Reserva de Domínio, art. 1070. 

Atenção2: No tocante à Legislação Extravagante, aposto na Lei dos Juizados Especiais Federais (Lei 
n. 10.259/01). 

CESPE/TRF1 – Juiz Federal Substituto/2015 - Assinale a opção correta com relação à competência 
dos juizados especiais federais.  

a) Declinada a competência para uma vara do juizado especial federal e redistribuído o processo, 
caberá ao juiz que assumir o processo decidir sobre a ratificação de atos decisórios praticados na 
vara incompetente.  

b) O mandado de segurança em que a autoridade coatora seja dirigente de autarquia federal 
poderá ser proposto no juizado especial federal ante a ausência de privilégio de foro.  

c) A ação individual que tenha por objetivo a defesa de direito individual homogêneo poderá ser 
proposta no juizado especial federal.  

d) Ação que vise à anulação de ato de demissão de servidor público federal por existência de vício 
no processo administrativo deverá ser proposta no juizado especial federal. 

e) Para a fixação da competência na justiça federal nos casos de litisconsórcio ativo, o valor da 
causa deve ser calculado a partir do montante total, ou seja, da soma do montante de cada 
litisconsorte. 

Comentários: A questão foi anulada. 
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Justificativa da anulação25: A jurisprudência referente à competência dos juizados especiais para 

julgar ações individuais homogêneas não se encontra consolidada nos tribunais superiores, motivo 
por que se anulou a questão.  

De todo modo, vamos comentar as assertivas. 

Inicialmente, a alternativa C foi tida como correta. O entendimento foi que, malgrado o art. 3º, §1º, 
I, Lei n. 10.259/2001 proíba o processo e julgamento no âmbito dos juizados especiais federais de 
demanda que envolva direitos individuais homogêneos, essa vedação não abrange as ações 
propostas individualmente pelos próprios titulares. 

(...) A Primeira Seção desta Corte firmou o entendimento de que a exceção à competência dos 
Juizados Especiais Federais prevista no art. 3º, § 1º, I, da Lei 10.259/2001 se refere apenas às ações 
coletivas para tutelar direitos individuais homogêneos, e não às ações propostas individualmente 
pelo próprios titulares. CC 83.676/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJU de 10.09.07). (STJ, 2T, AgRg no 
REsp 1469836 / MG, rel. Min. Humberto Martins, j. 03/03/15) 

Entretanto, por ainda não ser um posicionamento pacífico no Tribunal da Cidadania, tampouco na 
doutrina, a banca preferiu a anulação. 

A alternativa A está incorreta. Nos Juizados Especiais Cíveis, diferentemente do que 
tradicionalmente ocorre no com os demais procedimentos (art. 64, §4º, NCPC), o reconhecimento 
da incompetência é feito por sentença, acarretando a extinção do processo sem exame do mérito, 
com fulcro no art. 51, III, Lei n. 9.099/95. 

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: III - quando for reconhecida a 
incompetência territorial; 

Enunciado 24, FONAJEF: Reconhecida a incompetência do Juizado Especial Federal, é cabível a 
extinção do processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 1º da Lei n. 10.259/2001 e do 
art. 51, III, da Lei n. 9.099/95, não havendo nisso afronta ao art. 12, § 2º, da Lei 11.419/06. (Nova 
redação – V FONAJEF) 

A alternativa B está incorreta. O MS deverá ser processado e julgado na Justiça Federal, com fulcro 
no art. 109, VIII, CRFB. 

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: VIII - os mandados de segurança e 
os habeas data contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos 
tribunais federais; 

E, no âmbito dos juizados especiais federais, há vedação expressa ao julgamento de mandado de 
segurança. 

Lei n. 10.259/2001. Art. 3o Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar 
causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como 
executar as suas sentenças. § 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial Cível as 
causas: I - referidas no art. 109, incisos II, III e XI, da Constituição Federal, as ações de mandado de 
segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, execuções fiscais e por 

 
25 
http://www.cespe.unb.br/concursos/TRF1_15_JUIZ/arquivos/TRF1_15_JUIZ_JUSTIFICATIVAS_DE_ALTERA____ES_DE
_GABARITO.PDF 

http://www.cespe.unb.br/concursos/TRF1_15_JUIZ/arquivos/TRF1_15_JUIZ_JUSTIFICATIVAS_DE_ALTERA____ES_DE_GABARITO.PDF
http://www.cespe.unb.br/concursos/TRF1_15_JUIZ/arquivos/TRF1_15_JUIZ_JUSTIFICATIVAS_DE_ALTERA____ES_DE_GABARITO.PDF
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improbidade administrativa e as demandas sobre direitos ou interesses difusos, coletivos ou 
individuais homogêneos; 

Excepcionalmente, no âmbito da jurisprudência, até se admite o mandado de segurança para 
hipóteses bem específicas, mas que não abrange o caso tratado na assertiva. 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MS PARA CONTROLE DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 
FEDERAIS. É possível a impetração de Mandado de Segurança nos Tribunais Regionais Federais 
com a finalidade de promover o controle da competência dos Juizados Especiais 
Federais. Precedentes citados: RMS 17.524-BA, Corte Especial, DJ 11/9/2006; e AgRg no RMS 
28.262-RJ, Quarta Turma, DJe 19/6/2013. RMS 37.959-BA, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado 
em 17/10/2013 (informativo 533). 

Enunciado 88, FONAJEF: É admissível Mandado de Segurança para Turma Recursal de ato 
jurisdicional que cause gravame e não haja recurso. 

A alternativa D está incorreta.  

Lei n. 10.259/2001. Art. 3o Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar 
causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como 
executar as suas sentenças. § 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial Cível as 
causas: III - para a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de natureza 
previdenciária e o de lançamento fiscal; 

A alternativa E está incorreta.  

Segundo precedentes deste Superior Tribunal" em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, 
para que se fixe a competência dos Juizados Especiais, deve ser considerado o valor de cada autor, 
individualmente, não importando se a soma ultrapassa o limite dos 60 (sessenta) salários mínimos 
"(AgRg no REsp 1376544/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 05/06/2013) 

Enunciado 18, FONAJEF: No caso de litisconsorte ativo, o valor da causa, para fins de fixação de 
competência deve ser calculado por autor. 

10.9 - EXECUÇÃO 

CESPE/TRF1 – Juiz Federal Substituto/2015 - A respeito do entendimento do STJ sobre a legislação 
federal referente à execução contra a fazenda pública, assinale a opção correta.  

a) Ao fixar verba honorária, seja a execução embargada ou não, o juiz não pode eleger como base 
de cálculo o valor da causa, mas deve arbitrar valor fixo e valer-se da equidade.  

b) Não é cabível a condenação da fazenda pública em honorários advocatícios nas execuções 
individuais de sentença proferida em ação coletiva, caso elas não tenham sido embargadas.  

c) Se o crédito principal observar o regime dos precatórios, os honorários advocatícios não 
poderão ser executados mediante requisições de pequeno valor, ainda que se restrinjam ao valor 
limite dessas requisições.  

d) A compensação, ainda que não seja alegada no processo de conhecimento, pode ser objeto dos 
embargos à execução, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa por parte do credor.  
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e) Não há incidência de juros moratórios entre a data da elaboração da conta em execução e a da 
expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor. 

Comentários: A alternativa E foi tida como correta. O STJ e o STF já tinham prolatado decisões nesse 
sentido. 

 (...) A jurisprudência desta Corte assentou a orientação de que os juros moratórios não incidem 
entre a data da elaboração da conta de liquidação e o efetivo pagamento do precatório, desde 
que satisfeito o débito no prazo constitucional para seu cumprimento (...), exegese aplicável à 
Requisição de Pequeno Valor (REsp. 1.143.677/RS, Rel. Min LUIZ FUX, DJe 4.2.2010, recurso 
repetitivo).  

CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO CONTRA 
DECISÃO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECATÓRIO. 
MORA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Não cabe agravo de instrumento contra decisão 
do Tribunal de origem que determina o sobrestamento do feito com fundamento no art. 543-B do 
CPC. Entretanto, razões de economia processual e celeridade justificam a manutenção da decisão 
ora atacada. II - O entendimento firmado no julgamento do RE 298.616/SP, Rel. Min. Gilmar 
Mendes, no sentido de que, não havendo atraso na satisfação do débito, não incidem juros 
moratórios entre a data da expedição e a data do efetivo pagamento do precatório, também se 
aplica ao período entre a elaboração da conta e a expedição do precatório. III - Agravo regimental 
improvido. (STF, AI 713.551-AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 14.08.2009) 

Entretanto, posteriormente, o STF, em repercussão geral, pacificou o tema no sentido inverso. 

Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a 
da requisição de pequeno valor (RPV) ou do precatório. STF. Plenário. RE 579431/RS, Rel. Min. 
Marco Aurélio, julgado em 19/4/2017 (repercussão geral) (Info 861). 

Portanto, se cobrarem o assunto atualmente, adotem este último julgado do STF veiculado no 
informativo 861. 

Para comprovar, transcrevo assertiva tida como correta pela banca CEBRASPE/CESPE em prova 
aplicada em 2018. 

CESPE/Auditor de Contas Públicas-PB/2018 - Com relação à disciplina constitucional dos precatórios, assinale a opção 
correta. 

c) Os juros de mora devem incidir no período compreendido entre a data de elaboração dos cálculos e a data de expedição 
do precatório. 

A alternativa A está incorreta, não apenas com base no CPC/73, mas também com fulcro no CPC/15. 

É firme o entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, quando 
vencida a Fazenda Pública, a fixação dos  honorários não está adstrita aos limites percentuais de 
10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos 
termos do art. 20, § 4º, do CPC, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade. (AgRg no 
AREsp 693860/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, d.j. 09/06/2015)  

A alternativa A está incorreta, não apenas com base no CPC/73, mas também com fulcro no CPC/15. 
No art. 85, §3º, NCPC são abordados os honorários em ações contra a Fazenda Pública. Segue tabela 
para melhor compreensão: 

Condenação Percentual 
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Até 200 salários mínimos 10% a 20% 

De 200 até 2.000 salários mínimos 8% a 10% 

De 2.000 até 20.000 salários mínimos 5% até 8% 

De 20.000 até 100.000 salários mínimos 3% até 5% 

Acima de 100.000 salários mínimos 1% até 3% 

Obs1: Não sendo possível uma condenação principal ou mensuração do proveito econômico obtido, 
a condenação se dará pelo valor atualizado da causa, consoante art. 85, §4º, III, CPC. 

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o: 

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico 
obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa; 

A alternativa B está incorreta. Acerca da possibilidade de fixação de honorários advocatícios no 
cumprimento de sentença prolatada em demanda coletiva, temos a súmula 345, do STJ, editada na 
vigência do CPC/73. 

Súmula nº 345, STJ: São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções 
individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas. 

Subsequentemente, o CPC passou a prever que não serão devidos honorários no cumprimento de 
sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido 
impugnada (art. 85, § 7º), restando a discussão se o entendimento consagrado na súmula 345, STJ 
permaneceria o mesmo. 

O TRF4 já chegou a editar enunciado sumular em sentido positivo. 

Súmula 133: Na execução ou cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, 
mesmo na vigência do CPC-2015, são cabíveis honorários advocatícios, ainda que não-embargadas, 
mantendo-se válido o entendimento expresso da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça. 

Em seguida, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 2018, definiu a seguinte tesem, 
em julgamento pelo rito dos repetitivos. 

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. (REsp 1.648.238-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Corte Especial, por unanimidade, 
julgado em 20/06/2018, DJe 27/06/2018 - Tema 973) 

A alternativa C está incorreta.  

É possível que a execução de honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública se faça 
mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV) na hipótese em que os honorários não excedam o 
valor limite a que se refere o art. 100, § 3º, da CF, ainda que o crédito dito "principal" seja 
executado por meio do regime de precatórios. Isso porque os honorários advocatícios (inclusive 
os de sucumbência) podem ser executados de forma autônoma - nos próprios autos ou em ação 
distinta -, independentemente da existência do montante principal a ser executado. De fato, a 
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sentença definitiva constitui, basicamente, duas relações jurídicas: a do vencedor em face do 
vencido e a deste com o advogado da parte adversa. Na primeira relação, estará o vencido obrigado 
a dar, fazer ou deixar de fazer alguma coisa em favor do seu adversário processual. Na segunda, 
será imposto ao vencido o dever de arcar com os honorários sucumbenciais em favor dos 
advogados do vencedor. Já na sentença terminativa - na qual o processo é extinto sem resolução 
de mérito -, todavia, forma-se apenas a segunda relação, entre o advogado e a parte que deu causa 
ao processo, o que revela não haver acessoriedade necessária entre essas duas relações. Assim, é 
possível que exista crédito de honorários independentemente da existência de crédito "principal" 
titularizado pela parte vencedora da demanda. Situação semelhante também ocorre com as 
sentenças declaratórias puras, que não ostentam feição condenatória e, portanto, não habilitam o 
vencedor a reclamar crédito algum. Nesse caso, a relação creditícia dos honorários é absolutamente 
autônoma e não se subordina a qualquer crédito "principal". Nesse contexto, diz-se que os 
honorários são créditos acessórios apenas porque não são o bem da vida imediatamente 
perseguido em juízo, e não porque dependem de um crédito dito "principal". Por essa razão, não é 
correto afirmar que a natureza acessória dos honorários impede que se adote procedimento 
distinto do que for utilizado para o crédito "principal". Além disso, no direito brasileiro, os 
honorários de quaisquer espécies (inclusive os de sucumbência) pertencem ao advogado; e o 
contrato, a decisão e a sentença que os estabelecem são títulos executivos que podem ser 
executados autonomamente, nos termos dos arts. 23 e 24, § 1º, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da 
Ordem dos Advogados do Brasil (...). 

Além do mais, apesar de o § 8º do art. 100 da CF vedar a expedição de precatórios complementares 
ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da 
execução para fins de enquadramento do crédito como RPV, não há proibição, sequer implícita, de 
que a execução dos honorários se faça sob regime diferente daquele utilizado para o crédito 
"principal". Portanto, o fracionamento vedado pela norma constitucional toma por base a 
titularidade do crédito, ou seja, um mesmo credor não pode ter seu crédito satisfeito por RPV e por 
precatório, simultaneamente. Entretanto, nada impede que dois ou mais credores, incluídos no 
polo ativo de uma mesma execução, possam receber seus créditos por sistemas distintos (RPV ou 
precatório), de acordo com o valor a que couber a cada um. Assim, sendo a execução promovida 
em regime de litisconsórcio ativo voluntário, a aferição do valor, para fins de submissão ao rito da 
RPV (art. 100, § 3º, da CF), deve levar em conta o crédito individual de cada exequente. Vale 
ressaltar que, no RE 564.132-RS, submetido ao rito da repercussão geral, formou-se, até agora - 
haja vista que o julgamento desse recurso ainda não foi concluído -, uma maioria provisória 
admitindo a execução de forma autônoma dos honorários de sucumbência mediante RPV na 
hipótese em que não excedam o valor limite a que se refere o art. 100, § 3º, da CF, ainda que o 
crédito dito "principal" seja executado por meio do regime de precatórios. Logo, essa parece ser 
a melhor exegese para o art. 100, § 8º, da CF e, por tabela, para os arts. 17, § 3º, da Lei 10.259/2001 
e 128, § 1º, da Lei 8.213/1991. Precedentes citados: REsp 1.335.366-RS, Primeira Turma, DJe 
12/12/2012; e AgRg no Ag 1.064.622-RS, Segunda Turma, DJe 19/6/2009. REsp 1.347.736-RS, Rel. 
Min. Castro Meira, Rel. para acórdão Min. Herman Benjamin, julgado em 9/10/2013. 

O STF entendeu da mesma forma: 

É possível o fracionamento de precatório para pagamento de honorários advocatícios. Com base 
nessa orientação, ao concluir julgamento, o Plenário negou provimento a recurso extraordinário 
em que se discutia a admissibilidade de fracionamento do valor da execução proposta contra a 
Fazenda Pública de estado-membro para pagamento de honorários advocatícios — v. Informativo 
531. O Tribunal, inicialmente, ressaltou que os honorários advocatícios consubstanciariam verba 
alimentícia. Frisou que seria evidente o direito de o advogado executar de forma autônoma seus 
honorários (Lei 8.906/1994 - Estatuto da OAB, artigos 23 e 24). Ademais, essas verbas não se 
confundiriam com o principal. Além disso, a finalidade do art. 100, § 8º, da CF — introduzido pela 
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EC 37/2002 como art. 100, § 4º e deslocado pela EC 62/2009 — seria o de impedir que o exequente 
utilizasse, simultaneamente, mediante o fracionamento, repartição ou quebra do valor da dívida, 
dois sistemas de satisfação de crédito: o do precatório para uma parte dela e o do pagamento 
imediato para a outra. Assim, a regra constitucional apenas incidiria em situações em que o 
crédito fosse atribuído a um mesmo titular. Salientou que o advogado teria o direito de executar 
seu crédito nos termos dos artigos 86 e 87 do ADCT, desde que o fracionamento da execução 
ocorresse antes da expedição do ofício requisitório, sob pena de quebra da ordem cronológica dos 
precatórios. Vencidos os Ministros Cezar Peluso e Gilmar Mendes, que proviam o recurso. 
Destacavam o caráter acessório dos honorários advocatícios que decorreriam da sucumbência e 
não de um direito autônomo, o que impediria o seu fracionamento. STF. Plenário. RE 564132/RS, 
red. p/ o acórdão Min. Cármen Lúcia, julgado em 30/10/2014 (repercussão geral) (Info 765). 

A alternativa D está incorreta. Tanto o art. 741, IV, CPC/73 quanto o art. 535, VI, CPC/15 dizem que 
a compensação poderá ser alegada desde que superveniente ao trânsito em julgado da sentença. 

CPC/73 CPC/15 

Art. 741. Na execução contra a Fazenda Pública, os 
embargos só poderão versar sobre: (Redação dada pela 
Lei nº 11.232, de 2005) 

(...) VI – qualquer causa impeditiva, modificativa ou 
extintiva da obrigação, como pagamento, novação, 
compensação, transação ou prescrição, desde que 
superveniente à sentença; (Redação dada pela Lei nº 
11.232, de 2005) 

Art. 535.  A Fazenda Pública será intimada na pessoa de 
seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 
eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias 
e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo 
arguir: 

(...) VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da 
obrigação, como pagamento, novação, compensação, 
transação ou prescrição, desde que supervenientes ao 
trânsito em julgado da sentença. 

Vejam um caso importante em que o dispositivo foi aplicado. 

A Seção, ao apreciar o REsp submetido ao regime do art. 543-C do CPC e Res. n. 8/2008-STJ, 
assentou que, tratando-se de processo de conhecimento, é devida a compensação do índice de 
28,86% com os reajustes concedidos pelas Leis ns. 8.622/1993 e 8.627/1993. Entretanto, transitado 
em julgado o título judicial sem qualquer limitação ao pagamento integral do índice de 28,86%, não 
cabe à União e às autarquias federais alegar, por meio de embargos, a compensação com tais 
reajustes, sob pena de ofender a coisa julgada. Assim, nos embargos à execução, a compensação 
só pode ser alegada se não pôde ser objetada no processo de conhecimento. Se a compensação 
baseia-se em fato que já era passível de ser invocado no processo cognitivo, está a matéria 
protegida pela coisa julgada. É o que preceitua o art. 741, VI, do CPC. Tanto o reajuste geral de 
28,86% como o reajuste administrativamente concedido originaram-se das mesmas Leis ns. 
8.622/1993 e 8.627/1993, portanto anteriores à sentença exequenda. Desse modo, a compensação 
poderia ter sido alegada no processo de conhecimento. Não arguida, oportunamente, a matéria 
de defesa, incide o disposto no art. 474 do CPC, reputando-se "deduzidas e repelidas todas as 
alegações e defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento como à rejeição do 
pedido". REsp 1.235.513-AL, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 27/6/2012 (informativo 500). 

IBFC/TRF 2ª Região – Juiz Federal Substituto/2018 - Considera-se atentatória à dignidade da justiça 
a conduta comissiva ou omissiva do executado que:  

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=R
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a) I - frauda a execução; II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios 
artificiosos; III - dificulta ou embaraça a realização da penhora; IV - resiste injustificadamente às 
ordens judiciais; V - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 

b) I - frauda a execução; II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios 
artificiosos; III - dificulta ou embaraça a realização da penhora; IV - provocar incidente 
manifestamente infundado; V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos 
à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão 
negativa de ônus.  

c) I - frauda a execução; II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios 
artificiosos; III - alterar a verdade dos fatos; IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais; V - 
intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos 
valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. 

d) I - frauda a execução; II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios 
artificiosos; III - dificulta ou embaraça a realização da penhora; IV - resiste injustificadamente às 
ordens judiciais; V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e 
os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de 
ônus.  

e) I - frauda a execução; II - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 
incontroverso; III - dificulta ou embaraça a realização da penhora; IV - resiste injustificadamente às 
ordens judiciais; V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e 
os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de 
ônus. 

Comentários: A alternativa D está correta.  

Art. 774.  Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do 
executado que: I - frauda a execução; II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e 
meios artificiosos; III - dificulta ou embaraça a realização da penhora; IV - resiste injustificadamente 
às ordens judiciais; V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora 
e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de 
ônus.  

Art. 80.  Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto 
expresso de lei ou fato incontroverso;(erro da letra E) II - alterar a verdade dos fatos;(erro da letra 
C) III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao 
andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do 
processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado;(erro da letra B) VII - interpuser 
recurso com intuito manifestamente protelatório. (erro da letra A) 

TRF 3/TRF 3ª Região – Juiz Federal Substituto/2018 - No cumprimento de sentença, afigura-se 
CORRETO afirmar que: 

a) A decisão judicial sujeita a recurso desprovido de efeito suspensivo poderá ser levada a protesto, 
depois de transcorrido o prazo para pagamento.  
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b) É título executivo judicial a decisão homologatória da autocomposição judicial, sendo que essa 
última pode versar relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo, desde que se limite aos 
sujeitos já presentes no processo. 

c) O cumprimento provisório, a ser realizado da mesma forma que o definitivo, corre por iniciativa e 
responsabilidade do exequente, e será iniciado mediante prestação de caução. 

d) Em se tratando de quantia certa, não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo legal, o débito 
será acrescido de multa e de honorários advocatícios, ambos no percentual de dez por cento (10%) 
cada. 

Comentários: A alternativa D está correta. 

Art. 523.  No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão 
sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do 
exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 
acrescido de custas, se houver. 

§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de 
dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. 

A alternativa A está incorreta. 

 Art. 517.  A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, 
depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no art. 523. 

A alternativa B está incorreta. Conforme o artigo 515, §2º, do CPC, a autocomposição poderá versar 
sobre relação jurídica não deduzida em juízo e alcançar sujeito também não integrante da relação 
jurídica processual.  

A alternativa C está incorreta. A primeira parte está correta. 

Art. 520.  O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito 
suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao 
seguinte regime: 

I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for 
reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; 

A segunda parte está incorreta. Não será iniciado mediante prestação de caução. 

Desde 2002 que a caução não é exigida para a instauração da execução provisória, situação que se 
repetiu no NCPC. 

No novo diploma, o art. 520, IV exigiu a caução apenas para três casos. 

Art. 520, IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem 
transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa 
resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano 
pelo juiz e prestada nos próprios autos. 

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. 
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✓ 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: (...) § 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. 

CESPE/TRF 5 – Juiz Federal Substituto/2017 - Contra pronunciamento de magistrado que, em 
primeiro grau, decida pela impugnação ao cumprimento de sentença, caberá recurso de 

a) apelação, se o processo for extinto, ou de agravo de instrumento, se o processo prosseguir. 

Comentários: A alternativa A está correta. 

Enunciado 93, I JDPC do CJF: Da decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença cabe 
apelação, se extinguir o processo, ou agravo de instrumento, se não o fizer. 

10.10 - PROCESSO NOS TRIBUNAIS E RECURSOS 

Uma questão do TRF1 cobrou conhecimento acerca do agravo retido, instituto não previsto no 
CPC/15. Por isso, nem iremos abordá-la neste material. 

IBFC/TRF 2 – Juiz Federal Substituto/2018 - Em termos de jurisprudência e/ou precedentes 
qualificados, indicados no art. 927 do Código de Processo Civil, com efeito vinculativo, para que os 
juízes e tribunais observem, estão: 

a) as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; os 
enunciados de súmula vinculante; os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de 
resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial 
repetitivos; os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do 
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; a orientação do plenário ou do órgão 
especial aos quais estiverem vinculados. 

Comentários: A alternativa A está correta. 

Art. 927: Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em 
controle concentrado de constitucionalidade; II - os enunciados de súmula vinculante; III - os 
acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em 
julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do 
Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria 
infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem 

vinculados.  

TRF 2/TRF 2 – Juiz Federal Substituto/2017 - Sobre sentença estrangeira, rogatória e cooperação 
internacional, assinale a opção correta: 
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a) Por entender que o auxílio direto nem sempre é questão decorrente de Tratado ou Contrato entre 
a União e o Estado estrangeiro ou organismo internacional, o CPC-2015 não atribuiu competência, 
para cumpri-lo, à Justiça Federal. 

b) A sentença estrangeira só pode ser homologada no Brasil se a autoridade que a prolatou tiver 
jurisdição internacional exclusiva. 

c) A homologação de sentença estrangeira e a execução de rogatória submetem-se à 
compatibilidade com a ordem pública brasileira, matéria a ser apreciada pelo Juiz Federal, no 
chamado juízo prévio de delibação. 

d) A carta rogatória será cumprida como requerida pela via diplomática, de modo que, quando exista 
requerimento de que a testemunha preste juramento com a mão sobre a Bíblia, será esta a liturgia 
procedimental a ser observada. 

e) Na ausência de designação de outro órgão, pelo tratado ou instrumento de cooperação 
internacional, o Ministério da Justiça exercerá as funções de autoridade central. 

Comentários: A alternativa E está correta. 

Art. 26.  A cooperação jurídica internacional será regida por tratado de que o Brasil faz parte e 
observará: IV - a existência de autoridade central para recepção e transmissão dos pedidos de 
cooperação; § 4o O Ministério da Justiça exercerá as funções de autoridade central na ausência 
de designação específica. 

A alternativa A está incorreta. 

Art. 34.  Compete ao juízo federal do lugar em que deva ser executada a medida apreciar pedido 
de auxílio direto passivo que demande prestação de atividade jurisdicional. 

A alternativa B está incorreta. 

Art. 963.  Constituem requisitos indispensáveis à homologação da decisão: I - ser proferida por 
autoridade competente; 

Art. 964.  Não será homologada a decisão estrangeira na hipótese de competência exclusiva da 
autoridade judiciária brasileira. (...). 

A alternativa C está incorreta. A compatibilidade com a ordem pública é analisada pelo STJ e não 
pelo juízo federal de 1º grau que irá executar. 

STJ - SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA SEC 9600 EX 2014/0009355-3 1. A sentença 
estrangeira, proferida pela autoridade competente, transitou em julgado, está autenticada pelo 
cônsul brasileiro e foi prolatada na língua portuguesa. Também não ofende a soberania ou a ordem 
pública. 2. O juízo exercido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça nas homologações de 
sentença estrangeira é de delibação, em que não se discute o mérito da decisão, a não ser para a 
verificação dos requisitos formais. 

A alternativa D está incorreta. 

Art. 965.  O cumprimento de decisão estrangeira far-se-á perante o juízo federal competente, a 
requerimento da parte, conforme as normas estabelecidas para o cumprimento de decisão 
nacional. 

Art. 458.  Ao início da inquirição, a testemunha prestará o compromisso de dizer a verdade do que 
souber e lhe for perguntado. 
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Parágrafo único.  O juiz advertirá à testemunha que incorre em sanção penal quem faz afirmação 
falsa, cala ou oculta a verdade. 

TRF 3ª REGIÃO/ TRF 3 – Juiz Federal Substituto/2018 - Sobre os embargos de declaração é CORRETO 
afirmar: 

a) Eles não são via processual adequada para a correção de erro material uma vez que esse tipo de 
vício não está sujeito a preclusão. 

b) Se opostos contra decisão unipessoal, podem ser conhecidos como agravo interno, a ser julgado 
também monocraticamente. 

c) Se eles forem rejeitados ou não houver alteração de resultado, o recurso interposto pela outra 
parte antes da publicação do julgamento dos embargos precisará ser ratificado, sob pena de 
preclusão lógica. 

d) Na reiteração de embargos manifestamente protelatórios, haverá elevação da multa e a 
interposição de qualquer recurso fica condicionada ao depósito prévio do valor, mas essa condição 
não se aplica ao beneficiário da justiça gratuita. 

Comentários: A alternativa D está correta.  

Art.1.026. § 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa 
será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer 
recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e 
do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final. 

A alternativa A está incorreta.  

 Art. 1.022.  Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: III - corrigir erro 
material. 

 A alternativa B está incorreta. Nesse caso de decisão monocrática, os ED podem ser conhecidos 
como agravo interno (art. 1.024, §3º), mas este não será julgado monocraticamente pelo relator, 
mas sim pelo órgão colegiado. 

Art. 1.024, § 3º O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se 
entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às 
exigências do art. 1.021, § 1º. 

Art. 1.021, § 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre 
o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-
á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. 

A alternativa C está incorreta. O STJ tinha enunciado sumular exatamente com esse posicionamento. 

Súmula 418, STJ: É inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação do acórdão dos 
embargos de declaração, sem posterior ratificação. 

Contudo, tal posição contraria art. 1.024, §5º e art. 218, §4º, NCPC. 

Art. 1.024, §5o Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do 
julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos 
embargos de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação. 
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Art. 218, §4o Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. 

Nesse sentido, o próprio STJ já editou novo enunciado sumular com o seguinte teor. 

Súmula 579, STJ: Não é necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência do 
julgamento dos embargos de declaração, quando inalterado o resultado anterior. 

ATENÇÃO com os seguintes tópicos: 

Obs1: Força dos Precedentes 

 

Obs2: Tópicos 

✓ Prazo: 15 dias, salvo ED 

✓ Fim do duplo juízo de admissibilidade (Salvo Tribunais Superiores) 

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

✓ Súmula 211 (Superada): Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da 
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo. 

✓ Súmula 418, STJ (Superada): É inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação 
do acórdão dos embargos de declaração, sem posterior ratificação. 

✓ Súmula 579, STJ: Não é necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência do 
julgamento dos embargos de declaração quando inalterado o julgamento anterior. 

Art. 332 Improcedência liminar quando o pedido
contrariar precedentes obrigatórios

Art. 496, § 4º Dispensa de remessa necessária

Art. 521, IV Dispensa de caução

Art. 932, IV e V Possibilidade de o relator negar ou dar
provimento ao recurso monocraticamente

Art. 966, § 5ºT 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
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✓ 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 
ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 28/10/2016 - Info 845). 

10.11 - TUTELA COLETIVA 

CESPE/TRF1 – Juiz Federal Substituto/2015 - A respeito da ação de improbidade administrativa, 
assinale a opção correta.  

a) Não havendo pedido na inicial de condenação ao ressarcimento dos danos causados, tal 
condenação na sentença configura julgamento extra petita.  

b) Na caracterização de uma conduta como improbidade por retardamento indevido da prática de 
ato de ofício, a presença do elemento subjetivo doloso é dispensável à condenação do agente.  

c) O decreto de indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade 
administrativa dispensa a comprovação de periculum in mora.  

d) O convencimento do julgador sobre a inexistência de ato de improbidade é insuficiente à 
rejeição da inicial, porquanto prevalece o interesse da sociedade (in dubio pro societate).  

e) O decreto de indisponibilidade dos bens por ato de improbidade causador de lesão ao 
patrimônio público recairá apenas sobre o acréscimo patrimonial que adveio ao apontado como 
responsável. 

Comentários:  A alternativa C está correta.  

"(...) no comando do art. 7º da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é 
cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de 
ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido 
dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição, segundo a qual 'os 
atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da 
função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação 
previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em verdade, milita em 
favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta 
Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade 
patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao 
comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92.  

Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou 
dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados 
que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento 
ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da 
demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar 
sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de 
recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial 
ilegalmente auferido". 

4. Note-se que a compreensão acima foi confirmada pela referida Seção, por ocasião do julgamento 
do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.315.092/RJ, Rel. Ministro 
Mauro Campbell Marques, DJe 7/6/2013. 
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5. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade 
Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu 
patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se 
implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de 
improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, 
fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes 
fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa. 

6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a 
indisponibilidade dos bens dos promovidos. 

7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8º da Resolução n. 8/2008/STJ. (REsp 
1.366.721/BA, 1ª Seção, Relator p/ acórdão Ministro Og Fernandes, julgado sob o rito do art. 543-
C do CPC, DJe 19.09.2014 – informativo 547). 

A alternativa A está incorreta. A ideia do STJ é que, na ação de improbidade administrativa, o que se 
pede é a condenação do réu pela prática de atos de improbidade. Por isso, o julgador não está 
adstrito ao que foi pedido pelo autor 

1. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "o pedido não é apenas o que foi 
requerido em um capítulo específico ao final da petição inicial, mas, sim, o que se pretende com a 
instauração da demanda, sendo extraído de interpretação lógico-sistemática da inicial como um 
todo" (AgRg no REsp 1.284.020/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 
6/3/2014). 

2. Não há falar em julgamento extra ou ultra petita, uma vez que, consoante o aresto recorrido, 
o pleito de condenação do agravante ao ressarcimento de danos causados ao erário, em 
decorrência da prática de atos de improbidade administrativa, encontra-se implícito na petição 
exordial. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1324787/SP, Rel. Ministro 
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 09/04/2015)  

A alternativa B está incorreta. Sabe-se que é inadmissível a responsabilidade objetiva na aplicação 
da Lei 8.429/1992, exigindo-se a presença de dolo nos casos dos artigos 9º e 11 (que coíbem o 
enriquecimento ilícito e o atentado aos princípios administrativos, respectivamente) e ao menos de 
culpa no artigo 10, que censura os atos de improbidade por dano ao Erário. 

Na assertiva, a conduta se amolda ao art. 11, II, Lei n. 8.429/92, razão pela qual é necessária a 
comprovação do dolo. 

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da 
administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, 
imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: 

II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; 

A configuração do ato de improbidade por ofensa a princípio da administração depende da 
demonstração do chamado dolo genérico ou lato sensu (STJ. 2ª Turma. REsp 1383649/SE, Rel. Min. 

Herman Benjamin, julgado em 05/09/2013).   

A alternativa D está incorreta. De fato, no recebimento da inicial, prevalece o interesse da sociedade 
(in dubio pro societate). 

 De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, existindo meros indícios de cometimento de 

atos enquadrados como improbidade administrativa, a petição inicial da ação de improbidade deve 
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ser recebida pelo juiz, pois, na fase inicial prevista no art. 17, §§ 7º, 8º e 9º da Lei nº 8.429/92, 
vale o princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse 
público (AgRg no REsp 1.317.127-ES). STJ. 1ª Turma. REsp 1192758-MG, Rel. originário Min. 
Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. para acórdão Min. Sérgio Kukina, julgado em 4/9/2014 (Info 547). 

Entretanto, se o julgador estiver convencido sobre a inexistência de ato de improbidade, ele deverá 
rejeitar a petição inicial. 

Proposta a demanda, o juiz ordenará a notificação do requerido para oferecer manifestação por 
escrito, dentro do prazo de 15 dias. É a chamada por muitos de defesa prévia. 

Art. 17, § 7o  Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do 
requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e 
justificações, dentro do prazo de quinze dias.          (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 
2001) 

Após, recebida essa manifestação do réu, o juiz poderá: 

a) rejeitar a ação, se convencido da: 

a.1 – inexistência do ato de improbidade OU; 

a.2 – improcedência da ação OU; 

a.3 – inadequação da via eleita. 

Art. 17, § 8o  Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, 
rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação 
ou da inadequação da via eleita. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001) 

A alternativa E está incorreta.  

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento 
ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério 
Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado. 

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que 
assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do 
enriquecimento ilícito. 

É possível que se determine a indisponibilidade de bens em valor superior ao indicado na inicial 
da ação, visando a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, levando-se em 
consideração, até mesmo, o valor de possível multa civil como sanção autônoma. Isso porque a 
indisponibilidade acautelatória prevista na Lei de Improbidade Administrativa tem como finalidade 
a reparação integral dos danos que porventura tenham sido causados ao erário. REsp 1176440-RO, 
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 17/9/2013. 

A indisponibilidade pode recair sobre bens adquiridos tanto antes quanto depois da prática do 
ato de improbidade. A jurisprudência do STJ abona a possibilidade de que a indisponibilidade, na 
ação de improbidade administrativa, recaia sobre bens adquiridos antes do fato descrito na inicial. 
A medida se dá como garantia de futura execução em caso de constatação do ato ímprobo. STJ. 1ª 
Turma. REsp 1301695/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF 1ª Região), julgado em 
06/10/2015. 

A indisponibilidade de bens deve recair sobre o patrimônio do réu de modo suficiente a garantir 
o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, levando-se em consideração, ainda, o 
valor de possível multa civil como sanção autônoma (STJ. AgRg no REsp 1311013 / RO). Vale 
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ressaltar que é assegurado ao réu provar que a indisponibilidade que recaiu sobre o seu patrimônio 
foi muito drástica e que não está garantindo seu mínimo existencial. 

Não se pode conferir uma interpretação literal aos arts. 7º e 16 da LIA, até mesmo porque o art. 12, 
III da Lei nº 8.429/92 estabelece, entre as sanções para o ato de improbidade que viole os princípios 
da administração pública, o ressarcimento integral do dano — caso exista — e o pagamento de 
multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente. Logo, em que pese o 
silêncio do art. 7º, uma interpretação sistemática que leva em consideração o poder geral de 
cautela do magistrado induz a concluir que a medida cautelar de indisponibilidade dos bens 
também pode ser aplicada aos atos de improbidade administrativa que impliquem violação dos 
princípios da administração pública, mormente para assegurar o integral ressarcimento de 
eventual prejuízo ao erário, se houver, e ainda a multa civil prevista no art. 12, III da Lei nº 
8.429/92 (AgRg no REsp 1311013/RO, DJe 13/12/2012). 

IBFC/TRF 2ª Região – Juiz Federal Substituto/2018 - Considere as assertivas abaixo e assinale a 
alternativa correta. Segundo o STF:  

I - É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrentes de ilícito civil.  

II - É prescritível a ação de ressarcimento decorrente de ato de improbidade administrativa praticado 
com culpa.  

III- São imprescritíveis as ações de ressarcimento decorrentes de ato de improbidade administrativa 
praticado com dolo. 

a) Todas as assertivas estão corretas. b) Somente a assertiva III está correta. c) As assertivas II e III 
estão corretas. d) As assertivas I e III estão corretas. e) Somente a assertiva I está correta. 

Comentários: A alternativa A está correta. 

A afirmativa I está correta. 

É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.  

Se o Poder Público sofreu um dano ao erário decorrente de um ilícito civil e deseja ser ressarcido, 
ele deverá ajuizar a ação no prazo prescricional previsto em lei. Vale ressaltar, entretanto, que essa 
tese não alcança prejuízos que decorram de ato de improbidade administrativa que continuam 
sendo considerados imprescritíveis (art. 37, § 5º). (STF. Plenário. RE 669069/MG, Rel. Min. Teori 
Zavascki, julgado em 3/2/2016 - repercussão geral - Info 813). 

A afirmativa II está correta, pois ação de ressarcimento decorrente de ato de improbidade 
administrativa praticado com culpa é prescritível (devem ser propostas no prazo do art. 23 da LIA). 

São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso 
tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. STF. Plenário. RE 852475/SP, Rel. orig. Min. 
Alexandre de Moraes, Rel. para acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 08/08/2018. 

A afirmativa III também está correta. 

São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso 
tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. STF. Plenário. RE 852475/SP, Rel. orig. Min. 
Alexandre de Moraes, Rel. para acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 08/08/2018. 

Sigo à disposição pelo Instagram @rodrigovaslin, e-mail rodrigovaslin@gmail.com e pelo fórum do 
Estratégia. 

mailto:rodrigovaslin@gmail.com
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11 - DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

Olá, pessoal! 

Meu nome é Felipe Cavalcante. Sou Procurador Regional do INSS e professor de Direito 
Previdenciário do Estratégia – Carreiras Jurídicas. Após mapear todas as questões cobradas em 
provas de juiz federal nos últimos anos, apresento aqui nossas apostas para o concurso do TRF-1
  

11.1 - CARÊNCIA 

Carência é o “número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça 
jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas 
competências”. É um requisito legal que devem ser observado para a concessão de benefícios. 

A lógica é semelhante à de qualquer seguro privado: o cidadão não pode ingressar no regime apenas 
no momento em que já estiver precisando receber a prestação.  

Alguns trabalhadores gozam da presunção do recolhimento das contribuições. Para estes, a carência 
é contada pelo simples fato de terem trabalhado, pois o eventual não-recolhimento da contribuição 
será imputado ao tomador do serviço. É o caso dos empregados, dos domésticos, dos avulsos e dos 
contribuintes individuais que tenham prestado serviço a empresas. 

O segurado facultativo e o contribuinte individual que não tenha prestado serviço a empresas são 
os únicos responsáveis pelo recolhimento de sua própria contribuição. Nesse caso, a ausência de 
recolhimento implicará na não-contagem da carência. 

Em razão do disposto acima, o art. 27, II, da lei n. 8.213/91 estabelece que os contribuintes 
individuais, os segurados facultativos somente terão a carência contada a partir do primeiro 
pagamento SEM ATRASO. 

O tempo de contribuição, por outro lado, é mais ligado ao equilíbrio atuarial. Relaciona-se ao tempo 
que um indivíduo precisa contribuir para fazer face às despesas do benefício que receberá no futuro. 
Ao contrário do que ocorre com a carência (contada pelo mês inteiro, se houver um único dia 
trabalhado), o tempo de contribuição é contado de data a data. 

Havendo a perda da qualidade de segurado, o indivíduo terá regras específicas para seu reingresso 
no sistema. 

Por mais de 10 anos, a redação do art. 24 da lei n. 8.213/91 estabelecia que o segurado deveria 
cumprir, a partir da nova filiação, no mínimo 1/3 da carência exigida para a obtenção dos benefícios. 
Essa regra foi revogada. 

Em julho de 2016, a Medida Provisória n. 739 passou a exigir que a carência fosse outra vez 
cumprida, por inteiro, a partir da nova filiação. A MP 739/2016 perdeu a eficácia e foi sucedida pela 
MP 767/2017, com idêntico teor. 
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Para alívio dos segurados, a lei de conversão da MP 767/2017 (a lei n. 13.457/2017) estabeleceu o 
seguinte: 

Art. 27-A. No caso de perda da qualidade de segurado, para efeito de carência para a concessão dos benefícios 
de que trata esta Lei, o segurado deverá contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com METADE dos 
períodos previstos nos incisos I e III do caput do art. 25 desta Lei.   (Incluído pela lei nº 13.457, de 2017) 

Acontece que, em janeiro de 2019, a MP 871 mais uma vez alterou a lei n. 8.213/91 para estabelecer 
a carência integral para reingresso no sistema: 

Art. 27-A. Na hipótese de perda da qualidade de segurado, para fins da concessão dos benefícios de auxílio-
doença, de aposentadoria por invalidez, de salário-maternidade e de auxílio-reclusão, o segurado deverá contar, 
a partir da data da nova filiação à Previdência Social, com os períodos INTEGRAIS de carência previstos nos 
incisos I, III e IV do caput do art. 25. 

Por fim, a lei n. 13.846, de junho/2019, voltou a estabelecer a METADE da carência como requisito 
para gozo de benefícios, após o reingresso do segurado no sistema: 

Art. 27-A  Na hipótese de perda da qualidade de segurado, para fins da concessão dos benefícios de auxílio-
doença, de aposentadoria por invalidez, de salário-maternidade e de auxílio-reclusão, o segurado deverá contar, 
a partir da data da nova filiação à Previdência Social, com METADE dos  períodos  previstos nos incisos I, III e IV 
do caput do art. 25 desta Lei. 

Em termos gráficos, teríamos o seguinte quadro: 

 

 

A perda da qualidade de segurado não prejudica o direito à aposentadoria para cuja concessão 
tenham sido preenchidos todos os requisitos, segundo a legislação em vigor à época em que estes 
requisitos foram atendidos (direito adquirido).   

Recomendo a leitura atenta dos arts. 25 e 26 da lei n. 8.213/91, em especial para a recém-criada 
carência de 24 meses para gozo do auxílio-reclusão: 
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Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes 
períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26: 

I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais; 

II - aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço e aposentadoria especial: 180 contribuições 
mensais.           (Redação dada pela Lei nº 8.870, de 1994) 

III - salário-maternidade para as seguradas de que tratam os incisos V e VII do caput do art. 11 e o art. 13 desta 
Lei: 10 (dez) contribuições mensais, respeitado o disposto no parágrafo único do art. 39 desta Lei; e   (Redação 
dada pela Lei nº 13.846, de 2019) 

IV -auxílio-reclusão: 24 (vinte e quatro) contribuições mensais.  (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019) 

Parágrafo único. Em caso de parto antecipado, o período de carência a que se refere o inciso III será reduzido em 
número de contribuições equivalente ao número de meses em que o parto foi antecipado. (Incluído pela Lei nº 
9.876, de 26.11.99) 

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações: 

I - pensão por morte, salário-família e auxílio-acidente; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019) 

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de 
doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido 
de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência 
Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência 
ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado; (Redação 
dada pela Lei nº 13.135, de 2015) 

III - os benefícios concedidos na forma do inciso I do art. 39, aos segurados especiais referidos no inciso VII do 
art. 11 desta Lei; 

IV - serviço social; 

V - reabilitação profissional. 

VI – salário-maternidade para as seguradas empregada, trabalhadora avulsa e empregada doméstica. (Incluído 
pela Lei nº 9.876, de 26.11.99) 

11.2 - BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE 

     a) Auxílio-doença → incapacidade TEMPORÁRIA para a ocupação ATUAL. 

     b) Aposentadoria por invalidez → incapacidade PERMANENTE para QUALQUER PROFISSÃO 
(omniprofissional) 

     c) Auxílio-acidente → SEQUELA consolidada que REDUZ a capacidade laborativa. 

A partir de um mesmo fato gerador, apenas um desses benefícios pode ser concedido. 

Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez possuem carência de 12 contribuições mensais. 
Contudo, muitas vezes é dispensada: 

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações: 

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de 
doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido 
de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência 
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Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência 
ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;                  
(Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015) 

Data de início do benefício (DIB) do auxílio-doença:  

➔ Empregados: 16º dia de afastamento. 

➔ Demais categorias: data de início da incapacidade (se requerido em até 30 dias).  

Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou 
administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício.  Na ausência de fixação 
do prazo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, exceto se o segurado requerer a 
sua prorrogação perante o INSS. Tal sistemática foi incluída pela Lei n. 13.457, de 2017. 

Em janeiro/2019, a Medida Provisória n. 871 alterou a lei n. 8.213/91 para afirmar que o segurado 
recluso em regime fechado NÃO terá direito ao auxílio-doença. A alteração foi confirmada pela Lei 
n. 13.846/19. 

De acordo com a TNU, é possível o recebimento de benefício por incapacidade durante período em 
que houve exercício de atividade remunerada, quando comprovado que o segurado estava incapaz 
para as atividades habituais na época em que trabalhou (súmula n. 72). 

Existem duas situações que levam o indivíduo a ser aposentado por invalidez: 

     a) Incapacidade total (omniprofissional), ou 

     b) Incapacidade parcial, se a reabilitação não for possível. 

A lei n. 8.213/91 estabelece a possibilidade de acréscimo de 25% no valor da aposentadoria por 
invalidez quando o segurado necessitar de assistência permanente de terceiros para atos básicos da 
vida, como a higiene pessoal, a alimentação e o vestir-se.  

Com tal acréscimo, a aposentadoria por invalidez pode superar o limite máximo do RGPS, mas a 
vantagem não é incorporável ao valor da eventual pensão por morte derivada. 

Em setembro de 2018, o STJ julgou o recurso repetitivo objeto do Tema n. 982 para dispor que 
“Comprovada a necessidade de assistência permanente de terceiro, é devido o acréscimo de 25%, 
previsto no artigo 45 da Lei 8.213/1991, a todas as modalidades de aposentadoria”. A decisão está 
suspensa em razão de recurso interposto pelo INSS. Ainda não há trânsito em julgado. 

O auxílio-acidente independe de carência (art. 26, I, da lei n. 8.213/91), mas o indivíduo precisa 
demonstrar que era segurado da Previdência Social no momento do fato. Como não se exige a 
incapacidade laborativa, o segurado pode receber o auxílio-acidente e continar trabalhando. 

De acordo com o art. 18, §1º, da lei n. 8.213/91, somente poderão se beneficiar do auxílio-acidente 
os trabalhadores empregados, domésticos, avulsos e os segurados especiais. Os contribuintes 
individuais e os facultativos ficam de fora porque essas categorias não contribuem para o 
financiamento dos benefícios por incapacidade (antiga contribuição ao SAT, atual GILDRAT). 

Por ter natureza indenizatória e não se destinar a substituir a renda do segurado, o auxílio-acidente 
pode ser cumulado com todos os outros benefícios previdenciários, ressalvadas as aposentadorias 
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(desde 1997 o auxílio-doença integra o salário-de-contribuição, já estando incorporado ao cálculo 
das aposentadorias). 

11.3 - PENSÃO POR MORTE 

A pensão por morte independe de carência. A renda mensal é de 100% do valor da aposentadoria 
que o segurado recebia ou daquela que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na dada 
do óbito. 

Prazo para requerimento (conforme a lei n. 13.846/19): 

 

 

O ex-cônjuge ou ex-companheiro que receba pensão alimentícia do segurado faz jus à pensão por 
morte em igualdade de condições com os demais dependentes. No entanto, se os alimentos tiverem 
sido estabelecidos por prazo certo, a pensão por morte somente será devida pelo mesmo período. 
Alteração da MP 871/2019 confirmada pela lei n. 13.846/19 (introduzida tanto no RGPS como no 
RPPS da União). 

“A pensão por morte, devida ao filho até os 21 anos de idade, não se prorroga pela pendência do 
curso universitário” (Súmula n. 37 da TNU, confirmando o disposto na lei n. 8.213/91).  

Atualmente, a regra geral estabelece que a pensão será temporária para conjunges ou dependentes.  

O benefício durará 04 meses se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 (dezoito) 
contribuições mensais ou se o casamento/união estável tiverem sido iniciados há menos de 2 (dois) 
anos do óbito do segurado. As contribuições para RPPS entram na conta, se tiver havido migração 
entre os regimes. 

Cumprida essa “carência”, a cota-parte do cônjuge/companheiro cessará após os seguintes 
períodos: 

     a) 03 anos, para beneficiário com menos de 21 anos de idade; 

     b) 06 anos, para beneficiário entre 21 e 26 anos de idade; 

Regra geral

Até 90 dias Data do óbito

Após 90 dias Data do requerimento

Menores de 16 anos

Até 180 dias Data do óbito

Após 180 dias Data do requerimento
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     c) 10 anos, para beneficiário entre 27 e 29 anos de idade; 

     d) 15 anos, para beneficiário entre 30 e 40 anos de idade; 

     e) 20 anos, para beneficiário entre 41 e 43 anos de idade; e 

     f) Vitalícia, para segurados com 44 anos ou mais de idade. 

A pensão por morte, enquanto benefício, continua sendo isenta de carência (em caso de óbito, o 
cônjuge/companheiro sempre terá direito de receber alguma coisa, ainda que apenas por 04 meses). 
A “carência” mencionada acima é requisito apenas para recebimento por longos períodos. 

O INSS poderá cessar a pensão por morte se apurar, em processo judicial, que houve simulação ou 
fraude no casamento ou na união estável, constituídos com o único fim de obter o benefício. 

11.4 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (LOAS) 

Art. 203 da CF/88: 

➔ Garantia de um salário-mínimo à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem 
não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. 

Definições legais: 

Pessoa com deficiência: “impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 
sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e 
efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas” (lei n. 8.742/93, art. 20, 
§2º). 

Idoso: 65 anos ou mais (lei n. 8.742/93, art. 20, caput). 

Meios de prover a própria manutenção: “...renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) 
do salário-mínimo”.  (lei n. 8.742/93, art. 20, §3º) 

Família: “a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência 
de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os 
menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.” (lei n. 8.742/93, art. 20, §1º) 

Valores que compõe a renda per capita do grupo: 

Lei n. 10.741/03 

Art. 34. Aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que não possuam meios para prover sua subsistência, 
nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos termos da 
Lei Orgânica da Assistência Social – Loas.       (Vide Decreto nº 6.214, de 2007) 

Parágrafo único. O benefício já concedido a qualquer membro da família nos termos do caput não será 
computado para os fins do cálculo da renda familiar per capita a que se refere a Loas. 

A jurisprudência realiza interpretação ampliativa em alguns aspectos deste benefício: 

a) O STF declarou a inconstitucionalidade parcial (sem redução do texto) do requisito da renda per 
capita de 1/4 do salário-mínimo. O tribunal entende que normas posteriores à edição da LOAS 
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trouxerem critérios mais elásticos para a definição do público-alvo dos benefícios assistenciais, razão 
pela qual teria ocorrido uma inconstitucionalização superveniente. Na falta de outros critérios 
objetivos para a análise dos requerimentos, o INSS continua aplicando o critério de 1/4 do salário-
mínimo constante na LOAS. 

b) O benefício assistencial de um salário-mínimo pago a outro idoso foi expressamente excluído do 
cálculo da renda pelo art. 34, parágrafo único, da lei n. 10.741/03. Por analogia, o judiciário também 
costuma excluir b.1) o benefício previdenciário de um salário-mínimo pago a outro idoso; e b.2) o 
benefício assistencial de um salário-mínimo pago a deficiente. Também aplicam essa forma de 
cálculo ao requerimento de LOAS-deficiente (o art. 34 de estatuto do idoso somente faz menção ao 
requerimento de LOAS-idoso). 

Súmula n. 48 da TNU (alterada em novembro de 2018):  

Para fins de concessão do benefício assistencial de prestação continuada, o conceito de pessoa com deficiência, 
que não se confunde necessariamente com situação de incapacidade laborativa, é imprescindível a configuração 
de impedimento de longo prazo com duração mínima de 2 (dois) anos, a ser aferido no caso concreto, desde a 
data do início de sua caracterização. 

Para receber o benefício, exige-se que o indivíduo esteja registrado no CPF e no cadastro único do 
Governo Federal para programas sociais - CAD-Único (alteração incluída pela lei n. 13.846/19) 

De acordo com o STF, os estrangeiros residentes no Brasil podem receber BPC-LOAS. 

O desenvolvimento das capacidades cognitivas, motoras ou educacionais e a realização de 
atividades não remuneradas de habilitação e reabilitação não constituem motivo de suspensão ou 
cessação do benefício da pessoa com deficiência. 

Tratando-se de beneficiário deficiente, o exercício de atividade remunerada não ocasiona o 
cancelamento do amparo. Ocorre uma mera suspensão. 

11.5 - APOSENTADORIA DO SEGURADO ESPECIAL 

O trabalhador rural de qualquer espécie (empregado rural, contribuinte individual e segurado 
especial) tem direito à redução da idade em 05 anos, desde que comprove o efetivo exercício de 
atividades rurais, ainda que de forma descontínua, “no período imediatamente anterior ao 
requerimento do benefício”. A TNU admite que períodos anteriores a 1991 sejam considerados para 
cômputo da carência, desde que não sejam remotos e descontínuos. 

A carência dos segurados especiais é comprovada pelo mero exercício de atividade rurícola. As 
outras categorias de trabalhadores rurais (empregado rural e contribuinte individual) deveriam 
contribuir para ter direito à proteção previdenciária. Entretanto, a lei n. 8.213/91 trouxe uma regra 
de transição que admite, de forma temporária, que todas as classes de trabalhadores rurais 
(inclusive empregados e contribuintes individuais) requeiram aposentadoria por idade pelo mero 
exercício de atividade rural no período equivalente à carência:  

Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório no Regime Geral de Previdência Social, 
na forma da alínea "a" do inciso I, ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria por 
idade, no valor de um salário mínimo, durante quinze anos, contados a partir da data de vigência desta Lei, desde 
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que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao 
requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício. (Redação dada pela 
Lei nº. 9.063, de 1995)           (Vide Lei nº 11.368, de 2006)           (Vide Lei nº 11.718, de 2008) 

De acordo com a TNU, “o exercício de atividade urbana intercalada não impede a concessão de 
benefício previdenciário de trabalhador rural, condição que deve ser analisada no caso concreto” 
(Súmula n. 46). 

A prova exclusivamente testemunhal não é suficiente para a comprovação da atividade rurícola, 
devendo estar apoiada em um início razoável de prova material (Súmula n. 149 do STJ). É possível 
que este início de prova material esteja em nome de terceiros, desde que integrantes do mesmo 
grupo familiar. 

Para os trabalhadores rurais que não consigam comprovar a carência como rurícola, mas que 
satisfaçam essa condição se forem considerados períodos de contribuição urbana, a lei estabelece a 
possibilidade de uma aposentadoria híbrida. Nessa hipótese, o trabalhador não terá direito à 
redução de idade, se valendo da mesma regra aplicável ao trabalhador urbano (65/homem ou 
60/mulher). 

Por força da lei n. 13.846/19, a partir de 1º de janeiro de 2023, a comprovação da condição de 
segurado especial ocorrerá exclusivamente pelas informações constantes no CNIS. A ideia é forçar 
os segurados a se aproximarem do INSS para que o governo tenha ciência do universo total e possa 
traçar políticas específicas para este grupo, como já ocorre com o público-alvo das políticas 
assistenciais (que deve se cadastrar no CadÚnico). 

Passa a ser obrigatória a atualização anual do cadastro junto ao CNIS (Cadastro Nacional de 
Informações Sociais). Caso a atualização não seja feita até junho do ano subsequente, o período 
deixará de ser computado como tempo de serviço.  

O segurado especial terá um prazo de 05 (cinco) anos para regularizar o cadastro. Decorridos cinco 
anos, o período somente poderá ser computado se houver prova da comercialização e recolhimento 
das respectivas contribuições no tempo devido. 

Os períodos anteriores a 2023 continuam sendo comprovados por meio de 
documentação/testemunhas. 

11.6 - CÁLCULO DO VALOR DOS BENEFÍCIOS 

Em regra, os benefícios do regime geral têm seu valor calculado em etapas: 

O primeiro passo é definir o salário-de-benefício, conceito exclusivo do direito previdenciário que 
tenta refletir (dentro de limites mínimos e máximos) o nível de renda que o trabalhador teve ao 
longo da vida. 

Em um segundo momento, são aplicados percentuais sobre o salário-de-benefício para definir qual 
será a renda mensal inicial - RMI. Este percentual varia de acordo com a espécie da prestação, indo 
desde 50% (auxílio-acidente) até 125% (aposentadoria por invalidez com necessidade de 
acompanhante). 
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Por fim, são realizados reajustes periódicos (“nos termos da lei”) para preservar o valor real dos 
benefícios, como determina o art. 201, §4º, da CF/88. 

O salário-de-benefício serve como base para o cálculo do valor de benefícios (não confundir com o 
salário-de-contribuição, que serve como base de cálculo para o recolhimento de tributos). 

1ª Fase do Cálculo: 

A regra permanente da lei n. 8.213/91 diz o seguinte: 

Art. 29. O salário-de-benefício consiste: (Redação dada pela Lei n. 9.876, de 26.11.99) 

I - para os benefícios de que tratam as alíneas b e c do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores 
salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, multiplicada pelo 
fator previdenciário; (Incluído pela Lei n. 9.876, de 26.11.99) 

II - para os benefícios de que tratam as alíneas a, d, e e h do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos 
maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo. (Incluído 
pela Lei n. 9.876, de 26.11.99) 

A primeira parte do cálculo é fácil: média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, 
correspondentes a 80% de todo o período contributivo.  

Para evitar os efeitos nocivos da inflação, todos os salário-de-contribuição são devidamente 
atualizados, na forma da lei, como determina o art. 201, §3º, da CF/88. Essa correção monetária se 
dá, mês a mês, pela variação do INPC (art. 29-B da lei n. 8.213/91). 

Depois, os 20% menores são excluídos para que se tenha a média correspondente aos 80% maiores 
salário-de-contribuição. 

No caso específico da aposentadoria por idade e da aposentadoria por tempo de contribuição, o 
salário-de-benefício será multiplicado pelo fator previdenciário.  

O fator previdenciário surgiu para incorporar a idade, o tempo de contribuição e a expectativa de 
sobrevida no cálculo da prestação.  

Quanto menor a idade e menor o tempo de contribuição, menor será o fator previdenciário. A 
expectativa de sobrevida tem o efeito contrário, sendo inversamente proporcional ao fator 
previdenciário.  

O fator previdenciário aplica-se apenas a dois benefícios: a aposentadoria por idade e a 
aposentadoria por tempo de contribuição. Mas por que apenas estes? Porque eles são, juntamente 
com a aposentadoria especial, os benefícios programáveis. Cumpridos os requisitos, o segurado 
pode perfeitamente optar por não se aposentar ainda, deixando para fazê-lo um pouco mais adiante. 
Assim, o fator previdenciário funciona como estímulo para que o indivíduo continue trabalhando, 
no caso das aposentadorias por idade e por tempo de contribuição. 

Hipóteses em que o fator previdenciário será afastado: 

➔ Na aposentadoria por idade, o fator somente se aplica se o resultado for mais favorável ao 
segurado (art. 7º da Lei n. 9.876/99). 
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➔ Na aposentadoria do deficiente (por idade ou por tempo de contribuição), o fator somente 
se aplica se o resultado for mais favorável ao segurado (art. 9º, I, da Lei Complementar n. 
142/2013). 

➔ Na aposentadoria por tempo de contribuição, o fator será afastado nas hipóteses do art. 29-
C da lei n. 8.213/91 (regra 85/95, 86/96, ...). 

O art. 29-C da lei n. 8.213/91 adota a chamada “regra 85/95” para criar uma hipótese de dispensa 
do fator previdenciário para a aposentadoria por tempo de contribuição. Em geral, a aposentadoria 
por tempo de contribuição não exige idade mínima, mas esse requisito passa a ser levado em 
consideração caso o segurado deseje livrar-se do fator previdenciário. 

De acordo com o art. 28 da lei n. 8.213/91: o salário-de-benefício será utilizado para o cálculo de 
todos os benefícios de prestação continuada do RGPS, inclusive os regidos por norma especial e os 
decorrentes de acidente do trabalho, exceto o salário-família e o salário-maternidade. 

Fique atento ao recebimento de benefícios por incapacidade no período básico de cálculo. De 
acordo com o art. 29, §5º, da lei n. 8.213/91, o salário-de-benefício destas prestações integra o 
salário-de-contribuição para fins de cálculo de benefício futuro. No entanto, este dispositivo deve 
ser lido em conjunto com o art. 55 da mesma lei n. 8.213/91, segundo o qual o tempo de 
recebimento de benefício por incapacidade somente será computado se for intercalado com outras 
atividades ou contribuições: 

Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do 
correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo 
que anterior à perda da qualidade de segurado: 

II - o tempo intercalado em que esteve em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez; 

Perceba que o valor a ser considerado é o salário-de-benefício em si, e não a renda mensal de 
pagamento. O auxílio-doença, por exemplo, é pago a 91% do salário-de-benefício. Assim, caso o 
segurado tenha recebido auxílio-doença de R$1.820,00, este período entrará na conta do salário-
de-contribuição como R$2.000,00, para fins de apuração de benefício futuro. 

2ª Fase do Cálculo: 

Como dito anteriormente, o salário-de-benefício serve como base de cálculo para o valor de quase 
todas as prestações previdenciárias. 

Ao longo da lei n. 8.213/91, cada benefício vai estabelecendo um percentual de pagamento sobre o 
salário-de-benefício, como vemos na tabela abaixo: 

Prestação % do salário-de-benefício 

Aposentadoria por idade 70% + 1% a cada 12 contribuições* 

Apos. por tempo de contribuição (integral) 100% 

Apos. por tempo de contrib. (proporcional) 70% + 5% a cada 12 contribuições* 

Aposentadoria especial 100% 
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Aposentadoria por invalidez 100% (+25%, eventualmente) 

Auxílio-doença 91% 

Auxílio-acidente 50% 

                                                                                                                      *limitado a 100% 

A pensão por morte e o auxílio-reclusão tem o valor de 100% da renda da aposentadoria que o 
segurado recebia ou da aposentadoria por invalidez a que teria direito, na data do óbito ou da 
reclusão.  

O salário-maternidade e o salário-família, a seu turno, têm cálculos específicos que não dependem 
do salário-de-benefício. 

De todos os mencionados acima, dois benefícios são pagos como renda adicional e podem ter valor 
inferior ao salári-mínimo: a) o auxílio-acidente e b) o salário-família. 

Da mesma forma, o art. 33 da lei n. 8.213/91 afirma que os benefícios não poderão ter valor superior 
ao teto do salário-de-contribuição (teto). 

Existem exceções. A lei ressalva a hipótese do art. 45 do Plano de Benefícios, que garante o 
acréscimo de 25% na aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência 
permanente de outra pessoa. 

O salário-maternidade da segurada avulsa ou empregada consiste na renda mensal igual à sua 
remuneração integral, respeitado apenas o limite do subsídio de ministros do STF.  

O valor da gratificação natalina é calculado pela remuneração de dezembro (e não pela média do 
ano, como já caiu várias vezes em prova...) 

3ª Fase do Cálculo: 

O art. 201, §4º, da CF/88 assegura o reajustamento dos benefícios “para preservar-lhes, em caráter 
permanente, o valor real, conforme critérios definidos em lei”. 

Na lei n. 8.213/91, a partir de 2006, a correção é realizada pela variação do INPC, de forma pro rata, 
desde o início do benefício ou da data do último reajuste. 

12 - DIREITO ECONÔMICO 

Olá pessoal! 

Sou a Prof. Natália Riche e vou deixar registradas algumas apostas de Direito Econômico para a prova 
do TRF da 1ª região. 

Como já informei ao disponibilizar as dicas de direito financeiro, a banca ainda não foi definida, mas 
a contratação do Cebraspe/Cespe é bem provável. Desse modo, o material foi elaborado com base 
na análise das últimas provas do TRF1, bem como das provas de magistratura federal elaboradas 
pela referida banca.  
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Ao analisar a abordagem da matéria nos concursos específicos para juiz federal, verificamos que 
mais da metade se refere às disposições Lei Antitruste, seguida de alguns aspectos constitucionais. 
Nesse caso, o foco também tem sido muito mais na legislação do que em aspectos doutrinários e 
jurisprudenciais. 

Ressalto que as questões jurisprudenciais mais cobradas estão relacionadas com a competência 
legislativa e por isso elaborei uma lista completa no material. 

12.1 - COMPETÊNCIA (JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE) 

 Os Estados, Distrito Federal e Municípios não possuem competência para definir as 
condições de recolhimento das compensações financeiras de sua titularidade, ou mesmo 
para arrecadá-las diretamente, por intermédio de seus órgãos fazendários (STF-ADI 4606 DJ 
em 03/05/19) 

  

  Súmula Vinculante 49: ofende o princípio da livre concorrência lei municipal que impede a 
instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. 

o  no que se refere a limitação da distância entre postos de gasolina, o STF entende 
 que é possível a fixação, por lei municipal, de distância mínima entre postos de 
 revenda de combustíveis, por motivo de segurança, inexistindo ofensa aos princípios 
 constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência (STF-AGRE717883).  

 

 (...)os Municípios possuem competência para legislar sobre assuntos de interesse local, tais 
como medidas que propiciem segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços 
bancários. (STF-RE 25417/RS AgR, DJ em 17/05/11) 

 

 (...) É inconstitucional lei municipal que, na competência legislativa concorrente, utilize-se do 
argumento do interesse local para restringir ou ampliar as determinações contidas em texto 
normativo de âmbito nacional. (STF- RE 596489/RS AgR, DJ em 19//11/09) 

 

 Súmula Vinculante 38: É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de 
estabelecimento comercial. 

 

 Competência do município para legislar em matéria de segurança em estabelecimentos 
financeiros.  Terminais de autoatendimento. (STF- ARE784.981AGr-DJ em 17/03/15) 
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 Os municípios podem legislar sobre a extensão da gratuidade do transporte público coletivo 
urbano às pessoas compreendidas na faixa etária entre sessenta e sessenta e cinco anos. STF-
RE 702848-DJ em 15/05//13) 

 

  Súmula Vinculante 49: Ofende o princípio da livre concorrência lei municipal que impede a 
instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. 

 

 A titularidade dos serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de 
passageiros, nos termos do art. 21, XII, e, da CF, é da União. É possível a desestatização de 
serviços públicos já explorados por particulares, de responsabilidade da União, conforme 
disposto no art. 2º,§ 1º, b, parte final, da Lei 9.491/1997. (STF-MS 27156-DJ em 05/12/08) 

 

 Banco. Agência bancária. Adoção de equipamento que, embora indicado pelo Banco Central, 
ateste autenticidade das cédulas de dinheiro nas transações bancárias. Previsão de 
obrigatoriedade. Inadmissibilidade. Regras de fiscalização de operações financeiras e de 
autenticidade do ativo circulante. Competências exclusivas da União. Ofensa aos arts. 21, VIII, 
e 192 da CF. (STF-ADI 3515-DJ em 29/09/11) 

 

 Lei estadual que disponha sobre bloqueadores de sinal de celular em presídio invade a 
competência da União para legislar sobre telecomunicações. (ADI 4861, DJ em 03/08/16) 

 

 Legislação estadual que dispõe sobre a possibilidade de acúmulo das franquias de minutos 
mensais ofertados pelas operadoras de telefonia, determinando a transferência dos minutos 
não utilizados no mês de sua aquisição, enquanto não forem utilizados, para os meses 
subsequente fere a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. 
Violação do art. 22, IV, da CF. (ADI 4649 MC, DJ em 21/11/11) 

 

 A lei distrital, ao obrigar as empresas concessionárias, prestadoras de serviços de telefonia 
fixa, a individualizar determinadas informações nas faturas, dispôs sobre matéria de 
competência privativa da União. (...)(ADI 3.322, DJ em 29/03/11) 

 

 É inconstitucional a lei distrital ou estadual que dispõe sobre obrigatoriedade de equipar 
ônibus usados no serviço público de transporte coletivo com dispositivos redutores de 
estresse a motoristas e cobradores e de garantir-lhes descanso e exercícios físicos. (ADI3671 
MC DJ em 28/11/08) 
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 É formalmente inconstitucional a lei estadual que cria restrições à comercialização, à 
estocagem e ao trânsito de produtos agrícolas importados no Estado, ainda que tenha por 
objetivo a proteção da saúde dos consumidores diante do possível uso indevido de agrotóxicos 
por outros países. A matéria é predominantemente de comércio exterior e interestadual, 
sendo, portanto, de competência privativa da União (CF, art. 22, inciso VIII). (ADI 3813, DJ em 
20/04/15) 

   

 É inconstitucional lei estadual que dispõe sobre escoamento do sal marinho produzido no Rio 
Grande do Norte. (...) Suspensão gradativa do escoamento de sal marinho não beneficiado 
para outras unidades da Federação. Inconstitucionalidade dos arts. 6º e 7º da lei impugnada 
por usurpação de competência privativa da União (art. 22, VIII, da Constituição). (ADI 2866, 
DJ em 06/08/10) 

 

  (...) A regulação do comércio interestadual é inequivocamente de alcance amplo e geral. Se 
cada Estado impuser restrições ao comércio, ora vedando o acesso aos próprios mercados, 
ora impedindo a exportação por meio das regiões de fronteiras internacionais, será o fim da 
Federação. Daí o constituinte ter atribuído à União tais temas. (ADPF 234 MC, DJ em 
06/02/12)   

 

 É inconstitucional lei estadual que disponha sobre a segurança de estacionamentos e o 
regime de contratação dos funcionários. 

 

 É inconstitucional lei estadual que exija que os supermercados do Estado ofereçam 
empacotadores para os produtos adquiridos. 

 

 Inconstitucionalidade de lei estadual que estabeleça exigências nos rótulos dos produtos em 
desconformidade com a legislação federal. (Informativo 871 do STF) 

 

 Lei estadual pode conceder meia-entrada em eventos culturais e desportivos para menores 
de 21 anos. (Informativo 897-STF) 

 

 Lei estadual pode impor que as agências bancárias instalem divisórias individuais nos caixas 
de atendimento.  Trata-se de matéria relativa a relação de consumo, o que garante ao Estado 
competência concorrente para legislar sobre o tema (art. 24, V, da CF/88) (STF. Plenário-ADI 
4633/SP, julgado em 10/04/2018)  
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 Súmula vinculante 2: É inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que 
disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias. 

 

 É inconstitucional norma estadual ou distrital que regulamente o funcionamento de loterias, 
por ser matéria de competência privativa da União. (STF-ADI 3630, DJ em 30/06/2017)  
(Informativo 920-STF) 

 

 Lei estadual que fixa piso salarial profissional violando os requisitos da LC federal 103/2000 é 
considerada inconstitucional por ofensa ao art. 22, I e parágrafo único da CF/88. (informativo 
919-STF) 

 

 Os Municípios, ao editarem as leis locais regulamentando o transporte de passageiros 
mediante aplicativo, deverão observar as regras impostas pela Lei federal nº 13.640/2018. 
No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado 
individual de passageiros, os municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os 
parâmetros fixados pelo legislador federal. Isso porque compete à União legislar sobre 
“trânsito e transporte”, nos termos do art. 22, XI, da CF/88( STF- ADPF 449/DF, RE 
1054110/SP, , julgado em 8/05 e 9/05/2019 -repercussão geral(informativo 939 STF) 

 

 São inconstitucionais leis municipais que proíbam o serviço de transporte de passageiros 
mediante aplicativo. A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual 
por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre 
iniciativa e da livre concorrência. STF- ADPF 449/DF, RE 1054110/SP, , julgado em 8/05 e 
9/05/2019 -repercussão geral (Informativo 939 STF). 

 

 É constitucional lei municipal que estabelece que os supermercados e hipermercados do 
município ficam obrigados a colocar à disposição dos consumidores pessoal suficiente no 
setor de caixas, de forma que a espera na fila para o atendimento seja de, no máximo, quinze 
minutos -STF-ARE 809489 AgR SP- DJ em 28/5/19 (Informativo 942 STF). 

12.2 - ORDEM ECONÔMICA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

PRINCÍPIOS EXPLÍCITOS 
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 A livre concorrência não se confunde com a livre iniciativa. A competitividade pressupõe a 
livre iniciativa e a apropriação privada dos meios de produção. Nesse ponto, é importante 
registrar que somente haverá livre concorrência se houver livre iniciativa, mas a recíproca não 
é verdadeira, já que muitas vezes é necessária a intervenção do estado (restringindo a livre 
iniciativa), justamente para garantir a livre concorrência. 

FORMAS DE POSICIONAMENTO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 

 Liberal:  autorregulação, mão invisível (Adam Smith). 
 Intervencionsta econômico: correção das falhas de mercado por meio da intervenção 

(Keynes). 
 Intervencionista social: preocupação com a efetivação de políticas públicas de caráter 

assistencialista.  
 Intervencionista socialista: fundada na supremacia estatal e na propriedade coletiva dos 

meios de produção, substituindo a livre iniciativa pela planificação estatal. 
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 Regulador: intervenção subsidiariamente na economia. O estado regula a atividade 
econômica, garantindo a livre iniciativa ao mesmo tempo em que garante a dignidade da 
pessoa humana por meio da prestação de serviços públicos sociais. 

 

FORMAS DE INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA 

Absorção Participação Direção Indução 

atua em regime de 
monopólio 

atua 
paralelamente, 
competindo com os 
particulares 

atua por meio de 
instrumento de 
pressão ou 
normativos, 
determinando 
comportamentos 
compulsórios para 
os agentes  

incentiva 
determinados 
setores da 
economia, por meio 
de benefícios 
fiscais, por 
exemplo. 

 

 

Indireta Direta 

O estado condiciona o exercício da 
atividade econômica, mas não atua como 
agente econômico. As empresas tem suas 
atividades estimuladas e fiscalizadas pelo 
setor público. EX: fomento, incentivos 
fiscais. 

O estado assume  a exploração de 
determinada atividade, ou seja, de agente 
produtor. 

Mediata Imediata 

intervenção indireta, não visa 
diretamente objetivos econômicos 

intervenção direta, gera efeitos 
econômicos diretos. 

 

 INTERVENÇÃO DIRETA 
o imperativos de segurança nacional ou relevante interesse coletivo. 

▪ as empresas públicas e sociedades de economia mista não poderão gozar de 
privilégios  fiscais não extensíveis às do setor privado. 



 

APOSTAS PARA O TRF-1 

EQUIPE DE PROFESSORES ESTRATÉGIA CARREIRAS JURÍDICAS  

 

 

 
 

 281 
324 

 

o  casos ressalvados na Constituição. 
▪ monopólio (rol taxativo).   

   I a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e  
   outros hidrocarbonetos fluidos; 

   II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro; 

   III - a importação e exportação dos produtos e derivados básicos 
   resultantes das atividades previstas nos incisos anteriores; 

   IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional 
   ou de derivados básicos de petróleo produzidos no País, bem 
   assim o transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto,  
   seus derivados e gás natural de qualquer origem; 

   V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a 
   industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e 
   seus derivados, com exceção dos radioisótopos cuja produção, 
   comercialização e utilização poderão ser autorizadas sob regime 
   de permissão, conforme as alíneas b e c do inciso XXIII do caput 
   do art. 21 desta Constituição Federal.  

 

o A União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização das 
atividades previstas nos incisos I a IV acima observadas as condições estabelecidas em 
lei. 

o As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia 
hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou 
aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do 
produto da lavra. 

o A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais acima  
somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União, no 
interesse nacional, por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e 
que tenha sua sede e administração no País, na forma da lei. 

o Não dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento do potencial de 
energia renovável de capacidade reduzida. 

 INDIRETA 
o  Estado atua como agente normativo e regulador da atividade econômica 

▪ “falhas de mercado”: situações de anormalidade que causam ou poderão 
causar efeitos danosos para a competitividade do mercado, autorizando a 
intervenção estatal. 
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 i)Deficiência na concorrência: não há condições para uma disputa equilibrada 
 entres os agentes,  pois o poder econômico é exercido por apenas um 
 (monopólio) ou alguns (oligopólios) agentes. 

 ii) Deficiência na distribuição dos bens essenciais para a sociedade: nesse caso, 
 o mercado não tem condições de dar acesso á coletividade aos bens mínimos 
 necessários à sua subsistência, impossibilitando que tenham uma vida digna. 

 iii) Externalidades: efeitos de atos praticados por agentes ao realizar a 
 atividade econômica e que atingem terceiros (alheios ao ciclo econômico). Um 
 exemplo clássico é a poluição causada pelas grandes indústrias.  Também 
 abarcam os efeitos que atingem um terceiro, derivados de uma transação 
 econômica, sob a qual ele não possua controle. Assim, serão classificadas 
 como positivas, se gerarem benefícios ao terceiro e negativas, se gerarem 
 prejuízos (como o aumento dos custos de produção). 

 iv) Assimetria de informação: decorre da falta de conhecimento do 
 consumidor ou do estado acerca das informações referentes ao setor 
 econômico, da relação de consumo, do produto adquirido etc. 

▪ formas de regulação:  

   i) pública ou heterorregulação: decorre de falhas do mercado, que autorizam 
   a intervenção estatal, garantindo a observância dos princípio da ordem  
   econômica.   

   ii) privada ou autorregulação: é feita pelo próprio mercado, por meio da  
   atuação doas agentes econômicos, que se auto regulam sem necessidade de 
   interferências externas.A interferência estatal, nesse caso, existe apenas de 
   forma preventiva, impedindo abusos na consecução dos negócios pelos  
   agentes privados, como se dá na atuação das autoridades antitruste. 

 

o   funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o 
setor público e indicativo para o setor privado. 

12.3 - INFRAÇÕES AO COMÉRCIO EXTERIOR E INSTRUMENTOS DE DEFESA COMERCIAL 

 
INFRAÇÕES  
 
DUMPING 
 exportação de mercadorias em patamares inferiores aos valores comercializados no mercado 

de origem, ou seja, o agente exporta o produto a um preço abaixo daquele utilizado em suas 
trocas comerciais no mercado interno. 

 Competência da  Secretaria de Comércio Exterior para : 
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  -decidir sobre a abertura de investigações e revisões relativas à aplicação de medidas 
  antidumping , compensatórias e de salvaguardas, inclusive preferenciais, previstas 
  em acordos multilaterais, regionais ou bilaterais e sobre a prorrogação do prazo da 
  investigação e o seu encerramento sem a aplicação de medidas; 

  -decidir sobre a abertura de investigação da existência de práticas elisivas que  
  frustrem a cobrança de medidas antidumping e compensatórias; 

 

SUBSÍDIOS 
 ocorre quando algum órgão ou entidade de fomento fornece benefícios a um produtor com 

o intuito de que ele tenha uma margem indevida de vantagens em suas trocas no comércio 
externo. 

 
 
TRIANGULAÇÃO 
 ocorre quando, após sofrer medidas antidumping, um determinado país revende o produto 

com pequenas alterações procedentes de outros países, fazendo com que a procedência do 
produto reste descaracterizada. Por meio dessa prática, que ocasiona a alteração da origem 
do produto, a aplicação de medidas protetivas fica prejudicada. 

 
 
INSTRUMENTOS DE DEFESA 
 poderão ser aplicados direitos provisórios durante a investigação, quando da análise 

preliminar verificar-se a existência de indícios da prática de dumping ou de concessão de 
subsídios, e que tais práticas causam dano, ou ameaça de dano, à indústria doméstica, e se 
julgue necessário impedi-las no curso da investigação. 

 A exigibilidade dos direitos provisórios poderá ficar suspensa, até decisão final do processo, 
a critério da CAMEX, desde que o importador ofereça garantia equivalente ao valor integral 
da obrigação e dos demais encargos legais, que consistirá em depósito em dinheiro ou fiança 
bancária. 

 Compete à Camex fixar os direitos provisórios ou definitivos, bem como decidir sobre a 
suspensão da exigibilidade. 

 Os direitos antidumping e os direitos compensatórios são devidos na data do registro da 
declaração de importação.  

 
 Medidas antidumping 

▪ acrescenta um valor mínimo para os produtos que são vendidos abaixo do preço 
praticado no mercado exportador (dumping) e tem como objetivo neutralizar 
os efeitos que possam causar danos à indústria nacional. 

▪ o parâmetro dessa tarifação é o cálculo relativo à margem de dumping. 
▪ Impossibilidade de sujeição simultânea a medida antidumping e a medida 

compensatória 
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▪ independentemente das obrigações de natureza tributária relativas à sua 
importação, serão cobrados direitos antidumping,  

▪ salvo os casos de retroatividade, os direitos antidumping são devidos na data 
do registro da declaração de importação, sendo irrelevante a data em que 
ocorreu o embarque da mercadoria. 

    (...) Na espécie, as mercadorias importadas ainda não foram   
    internalizadas, sendo legítima a cobrança da medida antidumping por 
    ocasião do registro da declaração de importação (DI) como condição 
    para seu ingresso no território nacional. 4. Mandado de segurança  
    denegado, prejudicado o agravo regimental. (MS 20.481/DF, DJ em  
    20/06/2014) 

(...)Inexiste direito líquido e certo à suspensão da exigibilidade dos direitos  
provisórios,  mediante garantia administrativa, pois esta, nos termos do 
art. 3º da Lei 9.010/1995, trata de ato discricionário da Camex. 
Precedentes do STJ. 4. Mandado de Segurança denegado. (STJ-MS 14857- 
DJ em 01/02/11) 

 

 Medidas compensatórias 

▪ visam compensar subsídios concedidos, direta ou indiretamente, no país 
exportador, à fabricação, à produção, à exportação ou ao transporte de 
qualquer produto cuja exportação ao Brasil cause dano à indústria doméstica.. 

 

 Medidas de salvaguarda 

▪ buscam proteger a indústria doméstica face ao avanço das exportações que 
possuam qualidade superior ou valor inferior aos do produtor nacional. 

 Medidas anticircumvention 

▪ buscam evitar a triangulação, que ocorre quando, após sofrer medidas 
antidumping, um determinado país revende o produto com pequenas 
alterações procedentes de outros países, fazendo com que a procedência do 
produto reste descaracterizada. Por meio dessa prática, que ocasiona a 
alteração da origem do produto, a aplicação de medidas protetivas fica 
prejudicada. 

12.4 - DEFESA DA CONCORRÊNCIA  

SISTEMA BRASILEIRO DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA 

 composto pelo CADE, vinculado ao Ministério da Justiça e pela Secretaria de Promoção da 
Produtividade e Advocacia da Concorrência (Seprac) do Ministério da Economia. 
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COMPOSIÇÃO DO CADE 

 

 controle das decisões do CADE pelo poder judiciário (decisão recente do STF que restringe o 
controle) 

 

  As sanções antitruste, aplicadas pelo CADE por força de ilicitude da conduta 
 empresarial, dependem das consequências ou repercussões negativas no mercado 
 analisado, sendo certo que a identificação de tais efeitos anticompetitivos reclama 
 expertise, o que, na doutrina, significa que “é possível que o controle da “correção” 
 de  uma avaliação antitruste ignore estas decisões preliminares da autoridade 
 administrativa, gerando uma incoerência regulatória. Sob o pretexto de “aplicação da 
 legislação”, os tribunais podem simplesmente desconsiderar estas complexidades  que 
 lhes são subjacentes e impor suas próprias opções” (JORDÃO, Eduardo. Controle 
 judicial de uma administração pública complexa: a experiência estrangeira na 
 adaptação da intensidade do controle. São Paulo: Malheiros – SBDP, 2016, p. 152-
 155). (STF-RE1083955/DF, DJ em 28/05/19) 

 

 Competência do CADE para apreciar os atos de concentração bancários  
o  Questão ainda não foi pacificada. Embora o CADE tenha entendido que aplica-se a 

complementaridade, existe decisão do STJ no sentido de que a competência é 
exclusiva do BACEN, com fundamento no Parecer GM-20 da AGU. 

o A matéria ainda está sendo discutida no âmbito do Poder Judiciário, no RE nº 664189 
interposto pelo CADE perante o STF, cujo último despacho, segue abaixo: 

   Os órgãos de imprensa têm veiculado noticiário sobre a formulação de 
   “memorando de entendimento” destinado a viabilizar a atuação  
   conjunta do  CADE e do BACEN, em tema de defesa da concorrência e 
   em processos de fusão e aquisição no âmbito do sistema financeiro  
   nacional. Desse modo, manifestem-se ambas as autarquias sobre o  

CADE

Tribunal Administrativo 
de Defesa Econômica

Superintendência-Geral
Departamento de Estudos 

Econômicos
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   seu alegado propósito de pôr termo ao conflito existente. Publique- 
   se. Brasília, 19 de março de 2018.  Ministro CELSO DE MELLO 

 

INOVAÇÕES DA LEI 12.529/11 

 i)O SBDC, antes composto pelo CADE, Secretaria de Direito Econômico  do Ministério da 
 Justiça-SDE e Secretaria de acompanhamento econômico-SEAE, passa a ser composto 
 apenas pelo CADE e pela  SEAE. 

 Atenção! A SEAE foi extinta pelo decreto 9.266/18 e duas novas secretarias foram criadas a 
 partir do remanejamento de competências e cargos: a Secretaria de Promoção da 
 Produtividade e Advocacia da Concorrência; e a Secretaria de Acompanhamento Fiscal, 
 Energia e Loteria. 

 ii)O CADE é reestruturado, passando a ser composto pelo Tribunal Administrativo, 
 Superintendência Geral e Departamento de Estudos econômicos, deixando de existir a 
 Secretaria de Direito Econômico  do Ministério da Justiça-SDE. 

 iii)O Tribunal administrativo absorve as antigas atribuições do plenário do CADE. 

 iv)A Superintendência Geral absorve as antigas atribuições da extinta SDE  e passa a ter 
 papel mais atuante nos atos de concentração, podendo propor acordo que altere seus 
 termos.  

 v)O Superintendente tem mandato fixo  e nomeação pelo Presidente da República(ao 
 contrário do antigo secretário da SDE). 

 vi)O Departamento de Estudos Econômicos do CADE substitui  o papel da SEAE de elaborar 
 pareceres nos processos de competência do CADE. 

 vii)A Secretaria de acompanhamento econômico do ministério da fazenda-SEAE passa a 
 exercer papel de advocacia da concorrência. 

 Atenção! Como afirmado no item i), a SEAE foi extinta e essa atribuição ficou a cargo da 
 Secretaria de Promoção da Produtividade e Advocacia da Concorrência.  

 viii) O MP que atua junto ao CADE possui função de emitir parecer em processo 
 administrativo que apure infração à ordem econômica, mas perde a função de participar 
 dos demais tipos de processo administrativo. O MP deixa de representar o CADE em juízo 
 ou extrajudicialmente e de executar suas decisões. 

 ix)A Procuradoria Federal especializada do CADE deixa de ter a obrigação de elaborar 
 pareceres nos processos de competência do Tribunal, passando a ser opcional. Além disso, 
 se torna o único representante judicial da autarquia. 

 x) passa a ser obrigatória a submissão prévia ao CADE dos atos de concentração de grandes 
 empresas. 
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12.5 - INFRAÇÕES À ORDEM ECONÔMICA E ATOS DE CONCENTRAÇÃO  

 

 

 

 REGRA DA RAZÃO 
o a ilicitude não decorre da mera previsão legal da conduta, mas sim da intensidade da 

lesão à concorrência que ela gera.  
o possibilita mitigar a punição ou até mesmo afastar a ilicitude de uma conduta, 

observando-se seus efeitos futuros no caso concreto. 

 

o se contrapõe à ideia dos ilícitos per se: não admitem flexibilidade de modo que a 
caracterização da hipótese normativa enseja a aplicação da norma, independente da 
análise dos efeitos da conduta ou do poder de mercado dos agentes.  

o regra da razão reduzida (truncated) ou “quick look rule of reason”: o  acusador deve 
apresentar uma análise mínima dos efeitos da conduta, inexistindo presunção de 
ilegalidade. Essa regra mitiga a exigência de uma prova plena trazida pela aplicação da 
regra da razão pura). 

o A regra  é aplicada no direito brasileiro, tendo sido, inclusive, estendida para análise 
dos atos de concentração (verificando-se os benefícios que tais atos podem gerar). 

 MERCADO RELEVANTE 

ILÍCITOS 

ANTICONCORRENCIAIS 
(art 36)

objetivos: 
independem 
de dolo ou 

culpa

tipos 
abertos e 
conceitos 

indetermi-
nados

rol 
exemplifica-

tivo

basta o 
potencial 

efeito 
lesivo
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o espaço de atuação (parcela do mercado) de agentes econômicos que concorrem entre 
si, utilizando-se de diversos instrumentos para disputar os consumidores. 

   i)material: é determinado pela possibilidade de substituição do bem, produto 
   ou serviço negociado pelo agente por outros bens, ainda que similares. 

   ii) geográfico: guarda relação com o local de atuação dos agentes, ou seja,  
   com o  espaço territorial no qual eles competem. Ex: farmácias e determinado 
   bairro. 

o para definir determinado mercado relevante, utiliza-se o teste do “monopolista 
hipotético”: por meio do qual verifica-se o menor grupo de produtos e a menor área 
geográfica necessários para que um suposto monopolista esteja em condições de 
impor aumento de preços significativo e não transitório.  

 RESPONSABILIZAÇÃO 
o a lei poderá ser aplicada a entes públicos e privados, mesmo que não tenham 

finalidade lucrativa  e que não estejam legalmente constituídos. 
o  poderá ser estendida, ainda, a todos os integrantes do mesmo grupo econômico e à 

pessoas naturais que exerciam poder de gestão à época dos fatos. 
o a responsabilização administrativa gerada pela conduta anticoncorrencial não exclui a 

possibilidade de aplicação da legislação penal, cível e tributária ao mesmo fato. 
 INFRAÇÕES EM SENTIDO LATO 

o rol exemplificativo  
o o resultado não é elemento do tipo, bastando que a conduta possa produzir efeitos 

danosos. 

  i)limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre  
  iniciativa: qualquer conduta que atrapalhe ou impossibilite a entrada de agentes  
  econômicos  em um determinado mercado, ferindo o processo competitivo. 

  ii) dominar mercado relevante de bens ou serviços: condutas de um determinado 
  agente que, atue ou busque atuar por meio de monopólio, excluindo os demais  
  agentes que competem no mesmo setor da economia. 

  - O art 36, §1 determina que a conquista de mercado resultante de processo 
  natural exclui a ilicitude da conduta. Assim, não restará caracterizado o ilícito 
  do inciso II. 
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  iii) aumentar arbitrariamente os lucros: é verificada quando há um aumento de  
  lucros não justificado ou ilícito, geralmente afetando os demais agentes do mercado, 
  ferindo o processo competitivo e lesando o consumidor. 

  iv)exercer de forma abusiva posição dominante: ocorre quando parcela significativa 
  do mercado é concentrada nas mãos de um ou de poucos agentes, que impõem suas 
  vontades em detrimento dos demais agentes competidores. 

   -Nos termos do §2 do art 36, essa posição é presumida  “ sempre que uma  
   empresa ou grupo de empresas for capaz de alterar unilateral ou   
   coordenadamente as condições de mercado ou quando controlar 20% (vinte 
   por cento) ou mais do mercado relevante, podendo este percentual ser  
   alterado pelo Cade para setores específicos da economia.  Essa presunção é 
   relativa e o percentual de 20% poderá ser reduzido ou elevado pela CADE. 

 PRÁTICAS ABUSIVAS MAIS COMUNS 

CARTEL 

o acordo abusivo de combinação de preços entre agentes com o intuito de  dividir o 
mercado e restringir a variedade de produtos. 

o é formado por grupos de empresas independentes que produzem produtos 
semelhantes e fazem um acordo para dominar o mercado. 

 

PRÁTICAS PREDATÓRIAS 

o o agente econômico coloca os preços dos produtos em valor inferior ao preço de custo, 
com intuito de dominar o mercado e eliminar a concorrência. 

 

VENDA CASADA 

Conquista natural: 
fundada na maior 

eficiência do agente 
econômico.

Conquista artificial: 
conquista de mercado, que 

não seja fundada na 
superior eficiência do 

agente. Ex: art. 36, §3, IV, V, 
VII e VIII da lei 12.529/11.
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o o agente econômico condiciona a aquisição de bem ou serviço à aquisição de um outro. 
Em outras palavras, existe um produto que o comprador deseja adquirir, mas a venda 
é condicionada à aquisição de um segundo produto (imposição de um negócio 
jurídico). 

o as intenções do agente econômico que pratica a venda casada podem ser diversas: 
aumentar as vendas do produto secundário ou restringir o mercado aberto ao produto 
principal. 

 

EXCLUSIVIDADE 

o o agente impõe exclusividade a seus parceiros, impedindo-o de contratar com 
terceiros.; impedindo o acesso de concorrente às fontes de insumo etc Confiram a 
jurisprudência acerca do tema: 

Súmula n. 7 do CADE: 

Constitui infração contra a ordem econômica a prática, sob qualquer forma 
manifestada, de impedir ou criar dificuldades a que médicos cooperados prestem 
serviços fora do âmbito da cooperativa, caso esta detenha posição dominante. 

 ACORDO DE LENIÊNCIA 
o celebrado pelo CADE por intermédio da Superintendência geral. 
o poderá ensejar a extinção da punibilidade ou a redução de 1 a 2/3 da pena e será 

celebrado com pessoas físicas ou jurídicas que forem autoras de infração à ordem 
econômica e colaborem efetivamente com a investigações.  

o a lei exige que a  colaboração seja efetiva, ou seja, deve resultar na identificação dos 
demais envolvidos na infração, bem como na obtenção de informações e documentos 
que comprovem a infração noticiada ou sob investigação. 

o requisitos cumulativos: 

 => a empresa deve ser a primeira a se qualificar com respeito à infração noticiada ou 
 sob investigação.  

  => a  empresa deve cessar completamente seu envolvimento na infração noticiada 
  ou sob investigação a partir da data de propositura do acordo; 
  => a Superintendência-Geral não pode dispor de provas suficientes para assegurar a 
  condenação da empresa ou pessoa física por ocasião da propositura do acordo; e 
  => a empresa deve confessar sua participação no ilícito e cooperar plena e   
  permanentemente com as investigações e o processo administrativo, comparecendo, 
  sob  suas expensas, sempre que solicitada, a todos os atos processuais, até seu  
  encerramento. 
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1- Serão estendidos os efeitos do acordo de leniência, às empresas do mesmo grupo, de fato ou de 
direito, e aos seus dirigentes, administradores e empregados envolvidos na infração, desde que o 
firmem em conjunto (§6) 
2- A proposta de acordo é sigilosa, salvo interesse das investigações e do processo administrativo 
(§9) e mesmo quando rejeitada não importará em confissão quanto à matéria de fato, nem 
reconhecimento de ilicitude da conduta analisada (§10). 
3- Em caso de descumprimento do acordo de leniência, o beneficiário ficará impedido de celebrar 
novo acordo de leniência pelo prazo de 3 anos, contado da data de seu julgamento. (§ 12) 

 

 ATOS DE CONCENTRAÇÃO 
o geram ou aumentam a concentração econômica e reduzem a concorrência.  
o Exemplos: fusão, incorporação, consórcio, contrato associativo de empresas. 

 

o Aspectos materiais (mercado de atuação da empresa) : 

 i)Horizontal: os agentes econômicos envolvidos são distintos, mas competem no 
 mercado, oferecendo o mesmo produto ou serviço. 

  ii)Vertical: os agentes econômicos envolvidos são distintos, mas fazem parte da  
  mesma cadeia produtiva, oferecendo o produtos ou serviços diversos. Assim, os  
  custos de transação do mercado diminuem. 

  iii)Conglomeração: os agentes econômicos envolvidos são distintos, oferecendo  
  produtos ou serviços diversos (que podem ser complementares entre si) mas que 
  não fazem parte da mesma cadeia produtiva. 

 

o dupla trava cumulativa: deverão ser submetidos ao CADE, todos os atos que 
cumulativamente preencherem os seguintes requisitos : 

 a)pelo menos um dos grupos envolvidos na operação tenha registrado, no último 
 balanço, faturamento bruto anual ou volume de negócios total no País, no ano 
 anterior à operação, equivalente ou superior a R$ 400.000.000,00 (quatrocentos 
 milhões de reais);  

  b) pelo menos um outro grupo envolvido na operação tenha registrado, no último 
  balanço, faturamento bruto anual ou volume de negócios total no País, no ano  
  anterior à operação, equivalente ou superior a R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de 
  reais).  

  Nos termos da portaria Interministerial 994/2012, esses valores foram atualizados 
  para R$ 750 milhões e R$ 75 milhões por ano. 
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o O controle dos atos de concentração será prévio e realizado em, no máximo, 240 
(duzentos e quarenta) dias, a contar do protocolo de petição ou de sua emenda.  

atos não podem ser consumados antes de apreciados (gun jumping) sob pena de nulidade. Além 
disso, será imposta multa pecuniária, de valor não inferior a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) nem 
superior a R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), a ser aplicada nos termos da 
regulamentação, sem prejuízo da abertura de processo administrativo, nos termos do art. 69 desta 
Lei.  

 

o Etapas 

   1-Verificação do mercado relevante 

  2-Análise da estrutura e do nível de concentração  

  3-Apreciação dos efeitos positivos e negativos 

 art.  88 §5  Serão proibidos os atos de concentração que impliquem eliminação da 
concorrência em parte substancial de mercado relevante, que possam criar ou reforçar 
uma posição dominante ou que possam resultar na dominação de mercado relevante 
de bens ou serviços, ressalvado o disposto no § 6o deste artigo.  

13 - DIREITO FINANCEIRO 

Olá pessoal! 

Sou a Prof. Natália Riche e hoje vou compartilhar com vocês algumas apostas da matéria para a 
prova do TRF da 1ª região. 

Aproveito para ressaltar que o Direito Financeiro pode ser utilizado como forma de aumentar a 
pontuação na prova, tendo em vista que a matéria não é extensa e que não existe muita 
jurisprudência a respeito. 

A banca ainda não foi definida, mas a contratação do Cebraspe/Cespe é bem provável. Desse modo, 
o material foi elaborado com base na análise das últimas provas do TRF1, bem como das provas de 
magistratura federal elaboradas pela referida banca.  

Pela análise detalhada da abordagem de nossa matéria nos concursos específicos para juiz federal, 
verificamos que a maior parte se refere às disposições da LRF e a alguns aspectos constitucionais, 
ou seja, o foco tem sido mais na legislação do que em aspectos doutrinários e jurisprudenciais. 

13.1 - DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS SOBRE MATÉRIA FINANCEIRA E 

ORÇAMENTÁRIA  

LEI COMPLEMENTAR (art. 163 e 165, §9-CF) 



 

APOSTAS PARA O TRF-1 

EQUIPE DE PROFESSORES ESTRATÉGIA CARREIRAS JURÍDICAS  

 

 

 
 

 293 
324 

 finanças públicas; 
 dívida pública externa e interna, incluída a das autarquias, fundações e demais entidades 

controladas pelo Poder Público  
 concessão de garantias pelas entidades públicas  
 emissão e resgate de títulos da dívida pública  
 fiscalização financeira da administração pública direta e indireta;  
 compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União, resguardadas as 

características e condições operacionais plenas das voltadas ao desenvolvimento regional . 
 dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do 

plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual; 
 estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta bem 

como condições para a instituição e funcionamento de fundos. 
 dispor sobre critérios para a execução equitativa, além de procedimentos que serão adotados 

quando houver impedimentos legais e técnicos, cumprimento de restos a pagar e limitação 
das programações de caráter obrigatório. 

LEI ORDINÁRIA 

 Plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais. 

COMPETÊNCIA DO CONGRESSO NACIONAL  (art. 48-CF) 

 plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida 
pública e emissões de curso forçado  

 matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações  
 moeda, seus limites de emissão e montante da dívida mobiliária federal  

COMPETÊNCIA DO SENADO FEDERAL (art. 52-CF) 

 autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios; 

 fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida 
consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

 dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e demais 
entidades controladas pelo Poder Público federal;  

 dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de 
crédito externo e interno;  

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA  (art. 84, XXIII, XXIV-CF) 

 enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias 
e as propostas de orçamento previstos nesta Constituição; 

 prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura da 
sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior; 
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 Como o tema é cobrado nas provas de magistratura federal? 

TRF - 4ª REGIÃO -Juiz Federal-2010 (adaptada) 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta, em matéria de Finanças Públicas.  

I. As disposições legislativas relativas às Finanças Públicas deverão ser feitas mediante lei 
complementar.  

Comentário 

O item está correto, conforme previsto no art. 163, I. 

 

13.2 - PROCESSO LEGISLATIVO ORÇAMENTÁRIO 

COMISSÃO MISTA PERMANENTE 

 examinar e emitir parecer sobre as leis orçamentárias (PPA, LDO, LOA) e sobre as contas 
apresentadas anualmente pelo Presidente da República; 

EMENDAS À LOA 

 apresentadas na Comissão Mista  
 apreciadas pelo plenário das duas casas do Congresso Nacional, na forma regimental 
 restrições formais 

o relacionadas com a correção de erros/omissões OU 
o  com os dispositivos do texto do projeto de lei 

 restrições materiais 
o compatibilidade com o PPA e a LDO 
o indicação dos recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de 

despesa, excluídas as que incidam sobre: 
▪ dotações para pessoal e seus encargos 
▪ serviço da dívida 
▪ transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito 

Federal 

EMENDAS À LDO 

 compatibilidade com o PPA 

EMENDAS AO PPA 

 não pode acarretar aumento de despesas. 
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POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO PELO EXECUTIVO 

 mensagem retificadora enviada ao Congresso enquanto não iniciada a votação, na Comissão 
mista, da parte cuja alteração é proposta. 

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS DECORRENTES DE VETO, MODIFICAÇÃO OU EMENDA  

 utilização mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização 
legislativa. 

 
 
EMENDAS PARLAMENTARES  INDIVIDUAIS  
 
 deverão ser aprovadas no limite de 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto 

encaminhado pelo Poder Executivo, sendo metade deste percentual destinada a ações e 
serviços públicos de saúde (inclusão pela EC 86/15) 

 execução orçamentária e financeira obrigatória, salvo impedimento de ordem técnica  
 

EMENDAS DE INICIATIVA DE BANCADAS PARLAMENTARES 
 
 execução orçamentária e financeira obrigatória no montante de até 1% da receita corrente 

líquida realizada no exercício anterior, salvo impedimentos de ordem técnica (inclusão pela 
100/19-originada da PEC do orçamento impositivo).  

 

 Como o tema é cobrado nas provas de magistratura federal? 

TRF 5 REGIAO- 2013-Juiz Federal –Cespe (adaptada) 

Com base na CF, na LRF, na interpretação doutrinária da legislação financeira e na 
jurisprudência do STF sobre a matéria. 

( ) O Poder Legislativo não pode rejeitar o projeto de lei orçamentária. 

Comentário: 

O item está incorreto. 

No que se refere à LOA, o art. 166, §8  prevê que os recursos que, em decorrência de veto, emenda 
ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão 
ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e 
específica autorização legislativa. 

Portanto, conclui-se que é possível a rejeição da LOA e,  nesses casos, o executivo precisaria de um 
projeto de lei específico e a aplicação dos recursos seria realizada por meio de créditos especiais ou 
suplementares. 
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Gabarito: errado 

 

13.3 - PRINCÍPIOS E VEDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

PRINCÍPIO DA EXCLUSIVIDADE (Artigo 165,§ 8º-CF) 

 A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da 
despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares 
e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da 
lei. 

PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE (Artigo 165,§ 5º-CF) 

 A LOA deve conter todas as receitas e todas as despesas da Administração Pública 
 A lei orçamentária anual compreenderá: 

o o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades 
da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo 
Poder Público; 

o o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, 
detenha a maioria do capital social com direito a voto: 

o o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela 
vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações 
instituídos e mantidos pelo Poder Público. 

PRINCÍPIO DA ESPECIALIZAÇÃO (artigo 5 da Lei 4.320/1964) 

 O orçamento não consignará dotações globais para atender as despesas. 

o Exceções: 
▪ Reserva de contingência: dotação global e genérica, colocada na Lei 

Orçamentária para  atender passivos contingentes e despesas imprevistas 
(artigo 91 do DL 200/67)serviço da dívida 

▪ Programas especiais de trabalho, que por sua natureza, não possam cumprir-se 
subordinadamente às normas gerais de execução da despesa. (artigo 20, 
parágrafo único da Lei 4.320/1964) 

 Veda a concessão ou utilização de créditos ilimitados (art. 167, VII) 

PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO  

 Não existe previsão expressa na Constituição. 
 Deve existir igualdade entre receitas e despesas. Fala-se em igualdade do montante 

estimado, portanto, isso não significa que ao final da gestão (exercício financeiro) os valores 
devem ser iguais. 
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 é permitido um orçamento deficitário em períodos de recessão econômica: o gasto público é 
financiado também por operações de crédito.  Portanto, pode haver gasto maior que a 
receita, desde que existam empréstimos e investimentos suficientes para o pagamento da 
dívida. 

 

 

 

 

 Como o tema é cobrado nas provas de magistratura federal? 

 TRF 5 região- Juiz Federal – 2017-CESPE (adaptada) 

  I-(   )O princípio do equilíbrio orçamentário foi alterado para considerar a possibilidade da 
previsão de déficit nas contas públicas, desde que mantido em níveis controláveis e nos parâmetros 
impostos pela legislação. 

Comentário 

O item está correto. 

Do ponto de vista clássico, influenciado pelo liberalismo, o objetivo desse princípio buscava evitar 
que as despesas sejam financiadas com outras receitas, que não sejam as receitas próprias. Em 
outras palavras, do ponto de vista clássico, o gasto só poderia ocorrer na proporção da receita. 

Entretanto, com a crise liberal e com o surgimento de uma maior atuação estatal na economia, em 
conjunturas de recessão econômica, é permitido um orçamento deficitário, em que o gasto público 
é financiado também por operações de crédito. 

Gabarito: certo 

TRF 2- Juiz Federal Substituto- CESPE-(adaptada) 

I- (   )  Segundo o princípio da legalidade, a lei orçamentária anual não poderá conter dispositivos 
estranhos à previsão da receita e à fixação das despesas, incluindo-se nessa proibição a autorização 
para a abertura de crédito suplementar. 

O item I está incorreto, pois traz o conceito do princípio da exclusividade. 

Além disso, lembrem-se que uma das exceções ao princípio da exclusividade é a autorização na 
própria lei orçamentária para a abertura dos créditos suplementares: possibilita despesas não 
previstas ou insuficentemente dotadas no orçamento.  

Gabarito: errado 

NÃO AFETAÇÃO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS (ART 167, IV) 

 proíbe que haja vinculação de impostos à órgão, fundo ou despesa.  
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 pode haver vinculação de outros tributos. 
o Exceções: 

▪ repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 
158 e 159;  

▪ a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde e ensino e 
realização de atividades de administração tributária; 

▪  prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita; 
prestação de garantia, contragarantia à União e pagamento de débitos para 
com esta;  

▪ vinculação de até 0,5 % da receita tributária líquida dos estados e do DF a 
programa de apoio à inclusão e promoção social ou para fundo estadual de 
fomento à cultura; 

▪  vinculação de impostos a fundos especiais que tenham sido criados por 
Emenda Constitucional. 

PROIBIÇÃO DE ESTORNO (art, 167,VI e VIII) 

 Veda a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de 
programação para outra ou de um órgão para outro. 

o Exceção: 
▪ encontrada na EC 86/15, que permite a transposição, o remanejamento ou a 

transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, quando 
estiverem relacionadas  às atividades de ciência, tecnologia e inovação, com o 
objetivo de viabilizar os resultados  de projetos restritos à essas funções, 
mediante ato do poder executivo, sem a necessidade de prévia autorização 
legislativa.  

 Veda a utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos fiscal e 
da seguridade social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e 
fundos, inclusive dos mencionados na LOA. 

REGRA DE OURO  

 Veda a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, 
ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade 
precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta 

No dia 18/06/19 foi sancionada a lei  13.843/19 (PL 4/19), que utilizou a exceção acima, abrindo aos 
orçamentos fiscal e da seguridade da União, em favor dos Ministérios da Economia e da Cidadania, 
de encargos financeiros da União e operações oficiais de crédito, crédito suplementar no valor  de 
R$ 247, 8 bilhões de reais para reforço de dotações constantes na lei orçamentária vigente. 

 Como o tema é cobrado nas provas de magistratura federal? 

TRF 5 região-2017-Juiz Federal (adaptada) 
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 ( )O princípio da não afetação refere-se à impossibilidade de vinculação de impostos a 
determinadas despesas, salvo se a vinculação se referir exclusivamente ao pagamento de dívida 
pública. 

Comentário 

O item está incorreto. o princípio da não-afetação refere-se à impossibilidade de vinculação da 
receita de impostos a órgãos, fundo ou despesa, com exceção de alguns casos previstos na norma 
constitucional.  

TRF 4 região-2016-Juiz Federal (adaptada) 

( )A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de 
programação para outra poderão ser admitidos, no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e 
inovação, com o objetivo de viabilizar os resultados de projetos restritos a essas funções, mediante 
ato do Poder Executivo, desde que haja prévia autorização legislativa. 

Comentário 

O item está incorreto. Conforme vimos, o art. 165, §7 dispõe que a transposição, o remanejamento 
ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra poderão ser admitidos, 
no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo de viabilizar os resultados 
de projetos restritos a essas funções, mediante ato do Poder Executivo, sem necessidade da prévia 
autorização legislativa prevista no inciso VI deste artigo. 

Gabarito: errado 

 

13.4 - DESPESAS E RECEITAS PÚBLICAS 

ESTÁGIOS DA DESPESA 

 É o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento 
pendente ou não de implemento de condição. 

 O empenho prévio é obrigatório, entretanto, a lei poderá dispensar a emissão da nota de 
empenho . 

LIQUIDAÇÃO 

 Consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e 
documentos comprobatórios do respectivo crédito. 

PAGAMENTO 

  É o ato pelo qual o Estado entrega o numerário correspondente, recebendo a devida 
quitação. 

REQUISITOS PARA GERAÇÃO DE DESPESAS 
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 declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e 
financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei 
de diretrizes orçamentárias. 

 Exceção ao cumprimento desses requisitos: despesas consideradas irrelevantes pela LDO (art. 
16, §3) 

DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO-DOCC 

 despesa corrente, derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo; que fixe para 
o ente a obrigação legal de sua execução  por um período superior a dois exercícios. 

o Requisitos: 
▪ Comprovação de não afetação das metas de resultados fiscais compensação dos 

efeitos financeiros, nos períodos seguintes, por meio do aumento permanente 
de receita ou pela redução permanente de despesa . 

▪ estimativa trienal do impacto de tais despesas, bem como demonstrar a origem 
dos recursos para seu custeio. 

RESTOS A PAGAR 

 

DESPESAS COM PESSOAL 

Quadro resumo das despesas com pessoal 
 

R
es

to
s 

a 
p

ag
ar

Processados
despesas empenhadas e liquidadas, 

mas não pagas até 31/12

Não processados
despesas empenhadas, mas não 

liquidadas e não pagas até 31/12

os valores deverão ser pagos 
durante o próximo exercício 

financeiro (até 31 /12) ou  serão  
cancelados

o direito do credor prescreverá
após 5 anos do dia da inscrição, 

entretanto, o prazo é interrompido 
com o cancelamento
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Conceito e exceção: 

• o somatório dos gastos do ente da Federação com 
os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a 
mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, 
civis, militares e de membros de Poder, com 
quaisquer espécies remuneratórias, tais como 
vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, 
subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e 
pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas 
extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, 
bem como encargos sociais e contribuições 
recolhidas pelo ente às entidades de previdência. 

• Exceção: despesas com pessoal aquelas que são 
consideradas indenizatórias (auxílio-alimentação, 
ajuda de custo). 

Limites de gasto e exceções: 

• União: 50 %da RCL 

• Estados e municípios: 60% da RCL 

• Exceções: 

a)indenização por demissão de servidores ou 
empregados; 

b)incentivos à demissão voluntária; 

c)despesas decorrentes de decisão judicial e da 
competência de período anterior ao da apuração a 
que se refere o § 2o do art. 18 (mês de referencia 
somados aos 11 anteriores). 

d)despesas com pessoal, do Distrito Federal e dos 
Estados do Amapá e Roraima, custeadas com 
recursos transferidos pela União na forma 
dos incisos XIII e XIV do art. 21 da Constituição e 
do art. 31 da Emenda Constitucional no 19 

e) despesas com inativos, ainda que por intermédio 
de fundo específico, custeadas por recursos 
provenientes: 

da arrecadação de contribuições dos segurados; 

da compensação financeira de que trata o § 9o do 
art. 201 da Constituição das demais receitas 
diretamente arrecadadas por fundo vinculado a tal 
finalidade, inclusive o produto da alienação de 
bens, direitos e ativos, bem como seu superávit 
financeiro. 

f) despesas consideradas indenizatórias  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art169
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art21xiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art21xiv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art31
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art201§9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art201§9
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Limites: 

• Alerta: quando a despesa ultrapassa 90% do limite 
previsto em lei. 
Não gera vedação. 

• Prudencial: quando a despesa excede 95% do 
limite previsto em lei. 
 Gera as seguintes vedações a quem praticar o 
excesso:  
a)criação de cargo, emprego ou função 
b)alteração de estrutura de carreira que implique 
aumento de despesa; 
 c)provimento de cargo público, admissão ou 
contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada 
a reposição decorrente de aposentadoria ou 
falecimento de servidores das áreas de educação, 
saúde e segurança 
d) contratação de hora extra, salvo no caso do 
disposto no inciso II do § 6o do art. 57 da 
Constituição e as situações previstas na lei de 
diretrizes orçamentárias. 
e)concessão de vantagem, aumento, reajuste ou 
adequação de remuneração a qualquer título, salvo 
os derivados de sentença judicial ou de 
determinação legal ou contratual, ressalvada a 
revisão  geral anual prevista no inciso X do art. 37 
da Constituição; 

Prazo para eliminação do excesso de despesa: 
• o percentual excedente terá de ser eliminado nos 
dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos 
um terço no primeiro 

Medidas adotadas: 

1)redução em pelo menos vinte por cento das 
despesas com cargos em comissão e funções de 
confiança;  
2) exoneração dos servidores não estáveis.  
3)se as medidas anteriores não forem suficientes 

para assegurar o cumprimento dos limites, poderá 
haver exoneração do servidor estável, desde que 
ato normativo motivado de cada um dos Poderes 
especifique a atividade funcional, o órgão ou 
unidade administrativa objeto da redução de 
pessoal.  
 

Sanções previstas: 

• Recebimento de transferências voluntárias, 
ressalvadas as destinadas à saúde, educação e à 
assistência social 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art57§6ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art57§6ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art37x
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art37x
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• Obtenção de garantia, direta ou indireta, de outro 
ente; 

 • Contratação de operações de crédito, ressalvadas 
as destinadas ao refinanciamento da dívida 
mobiliária e as que visem à redução das despesas 
com pessoal. Essas restriçõesaplicam-se 
imediatamente se a despesa total com pessoal 
exceder o limite no primeiro quadrimestre do 
último ano do mandato dos titulares de Poder ou 
órgão referidos no art. 20. 

 Como o tema é cobrado nas provas de magistratura federal? 

TRF-2 região- 2013- Juiz Federal –Cespe  

A verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos 
comprobatórios do respectivo crédito, constitui 

  a)o pagamento da despesa. 

  b)a nota de extinção de obrigação. 

  c)a liquidação da despesa. 

  d)o empenho. 

  e)a ordem de pagamento. 

Comentário: 

A questão trata da fase de liquidação de despesa, que consiste justamente na verificação do direito 
adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. 
Essa verificação tem por fim apurar 

 i)a origem e o objeto do que se deve pagar; ii)a importância exata a pagar e iii) a quem se deve pagar 
a importância, para extinguir a obrigação. 

Portanto, é nesse estágio que  Administração irá exercer a fiscalização do efetivo cumprimento do 
contrato, para que só depois faça o pagamento da despesa. 

Gabarito: C 

 TRF-5 região- 2013- Juiz Federal –Cespe (adaptada) 

À luz da CF, das normas gerais de direito financeiro e da jurisprudência do STF sobre a matéria, 
julgue: 

( ) As despesas empenhadas, não liquidadas e não pagas até 31 de dezembro são consideradas 
restos a pagar processados. 

Comentário:  
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O item está incorreto. 

Os restos a pagar, são as despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro.  

Os restos a pagar processados tratam das despesas empenhadas e liquidadas, mas não pagas até 
31/12. 

Os restos a pagar não processados correspondem às despesas empenhadas, mas não liquidadas e 
não pagas até 31/12. 

 RECEITA PÚBLICA-ESTÁGIOS 

PREVISÃO 

 É a estimativa da receita que será arrecadada pelo estado. 

LANÇAMENTO 

  É o ato que individualiza o montante a ser arrecadado. 

ARRECADAÇÃO 

 É a fase na qual o Estado recebe dos contribuintes os valores que lhe são devidos (tributos, 
multas e demais créditos). Essa etapa é mitigada quando os valores são recolhidos 
diretamente ao caixa. 

RECOLHIMENTO 

 haverá a entrega dos valores arrecadados à conta única do tesouro público (princípio da 
unidade de caixa- art. 56 da Lei 4.320/64. 

RENÚNCIA DE RECEITAS 
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 Como o tema é cobrado nas provas de magistratura federal? 

TRF-2 região-Juiz federal-2017–CESPE (adaptada) 

Sobre a renúncia de receitas na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n° 101/2000), 
assinale a opção correta:  

  a)A legalidade da concessão de benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita 
estará garantida, sob o ponto de vista da Lei Complementar n° 101, desde que esteja acompanhada 
de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e 
nos dois seguintes. 

  b)A redução nas alíquotas do imposto de produtos industrializados (IPI), em razão de seu impacto 
sobre a arrecadação federal, submete-se aos requisitos para renúncia de receitas estabelecidos pela 
Lei de Responsabilidade Fiscal.  

Art. 150, §6 da CF: qualquer benefício fiscal 
deverá ser concedido por meio de lei específica ( 

salvo o ICMS).

Não abrange:

•as alterações das alíquotas do II, IE, IPI, IOF 
(impostos extrafiscais).

•o cancelamento de débito cujo montante seja 
inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

Abrange:

•anistia

•remissão

•subsídio

•crédito presumido,

concessão de isenção em caráter não geral,
•alteração de alíquota ou modificação de base de
cálculo que implique redução discriminada de
tributos ou contribuições

•outros benefícios que correspondam a
tratamento diferenciado.

Requisitos:

1)acompanhado de estimativa do impacto
orçamentário-financeiro no exercício em que
deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes;

2) atender ao disposto na LDO

3) atender a pelo menos uma das seguintes
condições:

• demonstração pelo proponente de que a
renúncia foi considerada na estimativa de receita
da lei orçamentária e de que não afetará as metas
de resultados fiscais

• estar acompanhada de medidas de
compensação, por meio do aumento de receita.

Renúncia de receitas
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  c)Quando o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício do qual decorra renúncia de 
receita estiver condicionado à implementação de medidas de compensação, o benefício só entrará 
em vigor 90 (noventa) dias após implementadas tais medidas. 

 d)O cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança não 
é considerado, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, como renúncia de receita.  

Comentário 

 O item A está incorreto, nos termos do art 14, I e II da LRF. 

O item B está incorreto, pois vai de encontro à previsão da LRF(art. 14, § 3º, I) de que “ as disposições 
sobre renúncia de receitas constantes da LRF não se aplicam às alterações de alíquotas de II, IE, IPI 
e IOF, por terem caráter extrafiscal da LRF “. 

O item C está incorreto. Vejam: 

LRF 

Art. 14, § 2º Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput 
deste artigo decorrer da condição contida no inciso II, o benefício só entrará em vigor quando 
implementadas as medidas referidas no mencionado inciso. 

O item D está correto, nos termos do art. 14, §3, II da LRF. 

§ 3o O disposto neste artigo não se aplica: 
       
      II - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança. 

Gabarito: D 

13.5 - CRÉDITO PÚBLICO  

➢ DÍIDA PÚBLICA 
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D Í VI DA PÚBLI CA 

Flutuante: Fundada: 

art. 92 da Lei 4.320/64 art. 98 da Lei 4.320/64 

é contraída a curto prazo (inferior a 
12 meses). 

em regra, é contraída a longo prazo 
(superior a 12 meses) ou sem 

prazo. 

Obs: também integram a dívida 
pública consolidada as operações de 

crédito de prazo inferior a doze 
meses cujas receitas tenham 
constado do orçamento. 

compreende: 

os restos a pagar, excluídos os 
serviços da dívida; 

os serviços da dívida a pagar; 

os depósitos; 

os débitos de tesouraria. 

compreende: 

os compromissos de exigibilidade 
superior a doze meses, contraídos 

para atender a desequilíbrio 
orçamentário ou a financeiro de 

obras e serviços públicos 
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VEDAÇÕES ÀS 
OPERAÇOES DE 

CRÉDITO

* O Banco Central 
do Brasil não poderá 

emitir títulos da 
dívida pública a 

partir de dois anos 
após a publicação da 

LRF. 

* operação de crédito 
entre uma instituição 
financeira estatal e o 
ente da Federação 
que a controle, na 

qualidade de 
beneficiário do 

empréstimo. 

* assunção de 
obrigação, sem 

autorização 
orçamentária, com 
fornecedores para 

pagamento 
a posteriori de bens 

e serviços

*realização de 
operação de crédito 

entre um ente da 
Federação, 

diretamente ou por 
intermédio de 

fundo, autarquia, 
fundação ou 

empresa estatal 
dependente, e 

outro, inclusive 
suas entidades da 

administração 
indireta, ainda que 

sob a forma de 
novação, 

refinanciamento ou 
postergação de 

dívida contraída 
anteriormente.

*captação de 
recursos a título de 

antecipação de 
receita de tributo ou 

contribuição cujo 
fato gerador ainda 

não tenha ocorrido, 
sem prejuízo do 

disposto no § 7o do 
art. 150 da 

Constituição (refere-
se ao fato gerador 

presumido e à 
substituição 

tributária 
progressiva, ambos 

estudados em direito 
tributário).

*recebimento 
antecipado de 

valores de empresa 
em que o Poder 
Público detenha, 

direta ou 
indiretamente, a 

maioria do capital 
social com direito a 
voto, salvo lucros e 

dividendos, na forma 
da legislação;

*assunção direta de 
compromisso, 

confissão de dívida 
ou operação 

assemelhada, com 
fornecedor de bens, 

mercadorias ou 
serviços, mediante 
emissão, aceite ou 

aval de título de 
crédito, não se 
aplicando esta 

vedação a empresas 
estatais dependentes;
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ARO (art. 38)

Ingressos extraorçamentários

obtidos junto a instituições 
financeiras

não precisa haver inclusão no 
orçamento ou em créditos 

adicionais dos recursos 
provenientes da operação.

-Dívida flutuante (curto 
prazo)

-Atende insuficiência de 
caixa

-Deve ser realizada  a partir 
do dia 10 de janeiro de um 
exercício e liquidada até 10 

de dezembro

A  garantia para pagamento 
pode ser decorrente da receita 
de impostos (art. 167, IV-CF)

• Só pode ser realizada se não 
houver outra operação desse 

tipo.

• Não pode ocorrer no último 
ano de mandato do chefe do 

executivo

Operação de crédito (art. 32)

Receitas de capital Ddcorrentes de 
empréstimos, amortizações, 

financiamentos e outras 
receitas afins, destinadas a 

refinanciar dívidas, empréstimos e 
outras modalidades de 

financiamentos.

deve haver inclusão no 
orçamento ou em créditos 

adicionais dos recursos 
provenientes da operação, 

-Dívida fundada (longo 
prazo)

-Atende desequilíbrio do 
orçamento ou financia 

investimentos

-Não existe previsão de limite 
temporal.

• O ente deve demonstrar a 
previsão dos recursos que 

farão frente a nova despesa e 
que a operação atende aos 

limites e condições para 
endividamento e cumprir as 

regras da LRF.
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 Como o tema é cobrado nas provas de magistratura federal? 

TRF 2 região- Juiz Federal-2018 

Sobre a disciplina das operações de crédito público, assinale a alternativa correta: 

a) os contratos de operação de crédito externo conterão cláusula que importe na compensação 
automática de débitos e crédito. 

b)é permitida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da 
Federação que a controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo, desde que com oferta 
de garantia pelo ente federado. 

c)no caso de operação de crédito junto a organismo financeiro internacional, a União só prestará 
garantia a ente que atenda as exigências legais para o recebimento de transferências voluntárias. 

d)o ente da Federação cuja dívida tiver sido honrada pela União ou por Estado, em decorrência 
de garantia prestada em operação de crédito, terá suspenso o acesso a novos créditos ou 
financiamentos até a liquidação de ao menos 50 (cinquenta) por cento da mencionada dívida. 

e) a operação de crédito por antecipação de receita é permitida no último ano de mandato do 
Presidente, Governador ou Prefeito Municipal. 

Comentário 

O item A está incorreto, pois nos termos do art. 32, §5 da LRF os contratos não conterão cláusula 
que importe na compensação automática de débitos e créditos. 

O item B está incorreto. A operação de crédito nesse caso é vedada, nos termos do art 36 da LRF, 
somente sendo permitida a instituição financeira controlada de adquirir, no mercado, títulos da 
dívida pública para atender investimentos de seus clientes, ou títulos da dívida de emissão da 
União para aplicação de recursos próprios. 

O item C está correto, conforme art 40,§2 da LRF. 

O item D está incorreto, conforme art. 40, § 10 da LRF: O ente da Federação cuja dívida tiver sido 
honrada pela União ou por Estado, em decorrência de garantia prestada em operação de crédito, 
terá suspenso o acesso a novos créditos ou financiamentos até a total liquidação da mencionada 
dívida. 

O item E está incorreto. Confiram o que diz o art. 38 da LRF: 

A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender insuficiência de caixa 
durante o exercício financeiro e cumprirá as exigências mencionadas no art. 32 e mais as 
seguintes:  

IV - estará proibida:  

b) no último ano de mandato do Presidente, Governador ou Prefeito. 

Gabarito: C 
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14 - DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO E PRIVADO 

Olá, pessoal! Tudo bem?  

Aqui é o Ricardo Vale, professor de Direito Internacional do Estratégia Carreira 
Jurídica.  

Nesse arquivo, inserir dicas de Direito Internacional Público e Direito 
Internacional Privado para o concurso de Juiz Federal (TRF 1ª Região). 

Abraços e bons estudos! 

14.1 - TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL 

O Tribunal Penal Internacional (TPI) foi criado em 1998 por ocasião da Conferência de Roma. Lá, 
originou-se o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, documento internacional que 
instituiu formalmente o TPI, tendo entrado em vigor internacional em 2002.  

O Estatuto de Roma é um bom exemplo de convenção internacional que não aceita reservas. No 
entanto, é possível que um Estado se retire do referido tratado internacional. 

O Tribunal Penal Internacional constitui-se no primeiro tribunal de natureza permanente destinado 
a apurar a responsabilidade de indivíduos por crimes perpetrados contra os direitos humanos, 
concretizando grande avanço do processo de internacionalização dos direitos humanos e de 
humanização do direito internacional.  

Antes da criação de TPI, já haviam sido criados tribunais para apurar crimes de alta gravidade contra 
os direitos humanos, como, por exemplo, o Tribunal de Nuremberg e o Tribunal de Tóquio, 
instituídos após a Segunda Guerra Mundial. Entretanto, esses tribunais, criados por tratados 
internacionais, tinham natureza “ad hoc” e são criticados por serem juízos de exceção, criados pelos 
“vencedores” para julgar os “vencidos”.  

O TPI possui jurisdição sobre as pessoas responsáveis pelos crimes de maior gravidade com alcance 
internacional, notadamente os seguintes: crime de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes 
de guerra e o crime de agressão. São crimes que afetam a comunidade internacional como um todo. 
Perceba-se que o TPI estabelece o princípio da responsabilidade penal individual, ou seja, o 
indivíduo responde a título pessoal pelos crimes de alta gravidade que tenha praticado. Pela 
gravidade desses crimes, eles são imprescritíveis.  

O Estatuto de Roma detalha as condutas classificadas como cada um desses crimes: 

a) Genocídio 

b) Crimes contra a Humanidade 

c) Crimes de guerra 

d) Crime de agressão 
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Atenção! O crime de agressão não foi originalmente definido pelo Estatuto de Roma. Somente foi 
adicionado posteriormente por emendas ao Estatuto. No entanto, até hoje não há uma boa 
definição para o crime de agressão. A punição para o cometimento desse crime só passou a ser 
permitida a partir do ano de 2018. 

Ainda sobre os crimes de competência do TPI, vale ressaltar que o crime de terrorismo não será 
julgado pelo referido tribunal. 

Com fundamento no art. 27 do Estatuto de Roma, o TPI poderá julgar todas as pessoas, 
independentemente de qualquer distinção baseada na qualidade oficial. Trata-se do princípio da 
irrelevância da qualidade oficial, que admite sejam julgados pelo TPI quaisquer indivíduos, ainda 
que governantes de um determinado Estado.  

Os Estados que ratificaram o Estatuto de Roma aceitam a jurisdição do TPI. O Brasil, tendo ratificado 
o Estatuto de Roma, mediante a Emenda Constitucional nº 45/2004, instituiu um dispositivo 
constitucional explícito sobre isso, que é o art. 5º, § 4º. Segundo o referido dispositivo, “o Brasil se 
submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão.” 

A jurisdição do TPI é complementar às jurisdições nacionais, o que significa que somente será 
exercida caso o Estado que tenha jurisdição sobre um determinado caso não tenha iniciado o devido 
processo ou, caso o tenha feito, agiu com o intuito de subtrair o acusado à justiça ou de mitigar-lhe 
a sanção. Assim, a atuação do TPI é apenas subsidiária, competindo originariamente aos Estados a 
repressão dos crimes de alta gravidade previstos no Estatuto de Roma. O TPI poderá exercer sua 
jurisdição em relação aos crimes praticados por nacionais de Estados-parte do Estatuto de Roma 
ou, ainda, em relação a crimes praticados no território de Estados-parte do Estatuto de Roma. No 
caso de crimes cometidos em navios ou aeronaves o TPI exercerá sua jurisdição se o Estado de 
matrícula do navio ou da aeronave for parte do Estatuto de Roma.  

O Estatuto de Roma não admite a pena de morte, o que, aliás, seria totalmente contrário aos 
princípios que levaram à sua criação. O TPI poderá impor as seguintes penas às pessoas por ele 
condenadas: 

i) prisão por um número determinado de anos, até o limite máximo de 30 anos; 
ii) prisão perpétua, se o elevado grau de ilicitude do fato e as condições pessoais do 

condenado o justificarem.  

Questão controversa, que gerou discussões anteriores à adesão do Brasil ao Estatuto de Roma foi 
saber se, ao entregar brasileiro nato para ser julgado pelo TPI, estaria o Brasil ferindo dispositivo 
constitucional que veda a extradição de brasileiro nato. Sobre o assunto, é importante 
estabelecermos a diferença entre esses dois institutos: entrega e extradição.  

A extradição se caracteriza pela entrega de uma pessoa por um Estado a outro Estado, enquanto 
pelo instituto da entrega o Estado entrega uma pessoa a um Tribunal Internacional. 

Dessa forma, se um brasileiro cometer um crime passível de ser julgado pelo TPI – crime de 
genocídio, crime contra a humanidade, crimes de guerra, crime de agressão – ele será entregue a 
esta Corte para ser julgado. Enfatize-se que isso não se configura extradição de brasileiro, mas sim 
mera entrega, uma vez que o requerente não é Estado estrangeiro, mas um Tribunal Internacional.  



 

APOSTAS PARA O TRF-1 

EQUIPE DE PROFESSORES ESTRATÉGIA CARREIRAS JURÍDICAS  

 

 

 
 

 313 
324 

O Tribunal organiza-se em órgãos, quais sejam: 

a) A Presidência; 
b) Uma Seção de Recursos, uma Seção de Julgamento em Primeira Instância e uma Seção de 

Instrução; 
c) O Gabinete do Procurador; 
d) A Secretaria. 

Por fim, caro aluno, deve-se memorizar que o Tribunal Penal Internacional (TPI) julga INDIVÍDUOS 
pela prática dos crimes acima mencionados. A principal corte que julga ESTADOS pela violação de 
direitos humanos é a Corte Internacional de Justiça (CIJ), tribunal proveniente da Organização das 
Nações Unidas. 

14.2 - DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS 

Após os horrores provenientes da Segunda Guerra Mundial, viu-se a necessidade de reconstrução 
dos direitos humanos como paradigma ético a orientar a ordem internacional. Foi, nesse sentido, 
que a surgiu, em 1945, a Organização das Nações Unidas. Pouco tempo depois, em 1948, foi 
formulado um código universal criado para nortear os valores da sociedade quando falamos em 
direitos humanos, que foi chamado de Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ao contrário do que muitos podem vir a pensar, não 
é um tratado internacional. Ela não passou pelo rito próprio de um tratado, que envolve tanto 
procedimentos internacionais (assinatura e ratificação) quanto procedimentos internos.  

Trata-se de importante decisão de uma organização internacional, mais especificamente de uma 
Resolução da Organização das Nações Unidas, que o fez por intermédio de sua Assembleia Geral. 
Pela sua importância, deve-se ressaltar duas maneiras de enxergar a referida resolução: do ponto de 
vista material, de caráter obrigatório, sendo considerada pela doutrina como norma jus cogens. Já 
do ponto de vista meramente formal, é fato que não pode ser considerada instrumento obrigatório. 

A Corte Internacional de Justiça (CIJ) já teve a oportunidade de reconhecer que a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos (DUDH) é aplicada na condição de um costume internacional 
amplamente aceito. No entanto, a CIJ não chegou a afirmar que a Declaração Universal como um 
todo é uma norma jus cogens. Apenas alguns de seus dispositivos, como é o caso da proibição da 
tortura, é que já foram considerados pela CIJ como normas jus cogens.  

A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi emanada pela Assembleia Geral da ONU em 1948, 
consistindo em marco do processo de internacionalização dos direitos humanos. As normas 
presentes da DUDH consistem em um padrão mínimo de proteção a ser conferido aos indivíduos, 
devendo ser observados por todos os países, indistintamente. Seu conteúdo não é, todavia, 
exaustivo, o que iria de encontro à ideia de inexauribilidade dos direitos humanos. Outros direitos 
humanos podem ser objeto de proteção internacional.  

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) prega, além disso, que todos os indivíduos e 
órgãos da sociedade devem se esforçar para promover o respeito aos direitos e liberdades nela 
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consagrados. Assim, não é apenas o Estado que deve atuar para garantir a observância dos direitos 
humanos. Essa é uma tarefa compartilhada por toda a sociedade.  

Um dos grandes méritos da Declaração Universal dos Direitos Humanos foi condensar, em um único 
texto, os direitos civis e políticos (direitos de primeira dimensão) e os direitos sociais, econômicos 
e culturais (direitos de segunda dimensão). Percebe-se, dessa maneira, que a Declaração Universal 
buscou conjugar o discurso liberal (que tem como valor-fonte a liberdade) com o discurso social 
(cujo valor-fonte é a igualdade).  

No Preâmbulo da Declaração, os Estados reconhecem que a dignidade da pessoa humana constitui 
fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo e que é essencial encorajar o 
desenvolvimento de relações amistosas entre as Nações. Os atos de barbárie vivenciados na 
Segunda Guerra Mundial foram, afinal, o resultado do desprezo pelos direitos humanos.  

Trata-se de um documento que contém, além do Preâmbulo, somente 30 artigos! Isso mesmo, a 
DUDH objetivou nortear todos os direitos humanos com pouquíssimos artigos. Nela podem se 
encontrar direitos das duas primeiras gerações/dimensões de Direitos Humanos. 

A primeira parte da Declaração (art. 4º ao art. 21) versa sobre os direitos civis e políticos, mais tarde 
conhecidos como direitos de primeira geração. Enquanto a segunda parte da Declaração (art. 22 a 
art. 27), por sua vez, cuida-se dos direitos econômicos, sociais e culturais, que são os chamados 
direitos de segunda geração. Dentre eles citamos os direitos ao trabalho e à previdência social, à 
igualdade salarial por igual trabalho, ao descanso e ao lazer, à saúde, à educação, e outros. 

Por fim, ressalta-se que a Declaração Universal dos Direitos Humanos não instituiu qualquer órgão 
para garantir a eficácia dos direitos por ela estabelecidos. Por isso é que se diz que a declaração 
estabelece apenas normas substantivas.  

14.3 - CONVENÇÃO DE NOVA IORQUE SOBRE A COBRANÇA DE ALIMENTOS NO ESTRANGEIRO 

A Convenção de Nova Iorque sobre a Cobrança de Alimentos no Estrangeiro (1956) foi instituída no 
âmbito da Organização das Nações Unidas. Trata-se de um conjunto normativo que visa à solução 
de conflitos, agilizando e uniformizando mecanismos, que trouxe facilidades aos processos para a 
fixação e cobrança de alimentos, nos casos em que as partes (demandante e demandado, sujeitos 
da relação jurídica alimentar) residam em países diferentes. Algo que é bastante comum na linha do 
Direito Internacional Privado. 

O Brasil manifestou adesão à Convenção de 1956, que foi ratificada a partir do Decreto Legislativo 
nº 10/1958 e depois pelo Decreto nº 55.826/1965. 

O documento prevê que cada Estado contratante designe as chamadas “Autoridades Remetentes” 
e “Instituições Intermediárias”. As Autoridades Remetentes são responsáveis por enviar os pedidos 
de alimentos feitos em um Estado ao outro. Por sua vez, as Instituições Intermediárias são aquelas 
que recebem os pedidos de alimentos feitos em outro Estado.  

Com isso, tem-se um fluxo bem claro: 
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1) A parte demandante (aquela que pleiteia a obtenção de pensão alimentícia) apresenta o 
pedido à Autoridade Remetente de seu Estado.  

2) Em seguida, a Autoridade Remetente encaminhará o pedido à Instituição Intermediária do 
outro Estado Contratante (Estado do demandado). A Autoridade Remetente transmitirá os 
documentos à Instituição Intermediária designada pelo Estado do demandado, a menos que 
considere que o pedido não foi formulado de boa-fé. Antes de transmitir os documentos a 
Autoridade Remetente certificar-se-á de que estes últimos se encontram, pela lei do Estado do 
demandante, em boa e devida forma. 

Atenção! No Brasil, as funções de Autoridade Remetente e Instituição Intermediária são 
desempenhadas pela Procuradoria-Geral da República. 

Também serão transmitidos pela Autoridade Remetente, a pedido do demandante, qualquer 
decisão, em matéria de alimentos, provisória ou definitiva ou qualquer outro ato judiciário 
emanado. A Instituição Intermediária, atuando dentro dos limites dos poderes conferidos pelo 
demandante, tomará, em nome deste, quaisquer medidas apropriadas para assegurar a prestação 
dos alimentos. Ela poderá, igualmente, transigir e, quando necessário, iniciar e prosseguir uma ação 
alimentar e fazer executar qualquer sentença, decisão ou outro ato judiciário.  

Importante: Nos termos do art. 6º, § 3º, da Convenção de Nova Iorque, a lei que regerá as ações 
mencionadas e qualquer questão conexa será a do Estado do demandado, inclusive em matéria de 
direito internacional privado. 

Em alguns casos, o tribunal ao qual tiver sido submetida a ação alimentar precisará de documentos 
e provas. Para obtê-los, será utilizada uma carta rogatória. A carta rogatória deverá ser executada 
com toda a diligência desejada. Se não houver sido executada dentro de um período de 4 (quatro) 
meses a partir da data do recebimento da carta pela autoridade requerida, a autoridade requerente 
deverá ser informada das razões da não-execução ou do atraso. Essa é uma regra que existe em 
razão da relevância da prestação de alimentos para a dignidade da pessoa humana.  

E pode ser negada a execução da carta rogatória? 

Sim, mas a negativa da execução da carta rogatória é medida excepcional. Isso somente será 
possível se: i) a autenticidade do documento não tiver sido provada ou; ii) se a Parte Contratante 
em cujo território a carta rogatória deverá ser executada, julgar que esta última comprometeria a 
sua soberania ou a sua segurança. 

A Convenção de Nova York, como se pode ver, tem como objeto facilitar a uma pessoa que se 
encontra no território de uma das Partes Contratantes a obtenção de alimentos aos quais pretende 
ter direito por parte de outra pessoa, que se encontra sob a jurisdição de outra Parte Contratante 
(art. 1º). Nota-se que, para que seja aplicada a Convenção de Nova Iorque, tanto o demandante 
quanto o demandado deverão se encontrar em Estados que dela sejam contratantes.  

Essa regra revela a aplicação do princípio da reciprocidade, que também se materializa no art. 18, 
da Convenção de Nova York, segundo o qual “uma Parte Contratante poderá invocar as disposições 
da presente Convenção contra outras Partes Contratantes somente na medida em que ela mesma 
estiver obrigada pela Convenção”.  
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A Convenção de Nova Iorque também é regida pelo princípio da complementaridade. Segundo o 
art. 1º, § 2º, “os meios jurídicos previstos na presente Convenção completarão, sem os substituir, 
quaisquer outros meios jurídicos existentes em direito interno ou internacional”.  

Por fim, nos termos do mecanismo proposto pela Convenção acima, a Procuradoria-Geral da 
República atua como instituição intermediária e a tramitação do feito se dará perante a Justiça 
Federal. 

14.4 - CARTAS ROGATÓRIAS 

Os pedidos de Cooperação Jurídica Internacional em matéria cível destinam-se à satisfação de 
direitos privados no âmbito transnacional e são oriundos de cidadãos, empresas ou autoridades 
judiciais e podem se configurar, por exemplo, na comunicação de ato processual, na obtenção de 
prova, documento, informação ou ainda em medidas constritivas ou em obrigações de fazer ou de 
deixar de fazer. 

Dentre os mais conhecidos estão as Cartas Rogatórias e a Homologação de Sentenças Estrangeiras. 
Ambos tratam de decisões judiciais e são meios de cooperação jurídica entre dois Estados. Em 
poucos meados, as Cartas Rogatórias tratam de decisões que não colocam fim no processo, como é 
o caso de auxílio para produção de provas, citações e intimações. Enquanto a Homologação de 
Sentença Estrangeira, trata necessariamente, como o próprio nome já diz, de uma sentença. 

As Cartas Rogatórias são instrumentos de cooperação judiciária internacional, na medida em que, 
por meio delas, o Poder Judiciário de um Estado solicita apoio ao Poder Judiciário de outro ente 
estatal. Por meio de uma carta rogatória, busca-se auxílio para a produção de provas, intimações e 
outros atos processuais. 

A concessão de exequatur às cartas rogatórias é competência do Superior Tribunal de Justiça, nos 
termos do art. 105, inciso I, alínea “i”, da CF/88.  

Há dois tipos de cartas rogatórias. As rogatórias ativas são as enviadas pela autoridade judiciária 
brasileira, enquanto as rogatórias passivas são aquelas recebidas pela autoridade judiciária 
brasileira. 

No Brasil, o exame da rogatória é feito mediante juízo de delibação, o que significa que o STJ não 
analisa o mérito da diligência pretendida pela Justiça estrangeira, salvo para se verificar o respeito 
à ordem pública, aos bons costumes e à soberania nacional. Segundo Boni de Moraes, “há no juízo 
delibatório uma apreciação material do ato estrangeiro, ainda que mínima, restrita à aferição de 
eventual ofensa à ordem pública do Estado requerido”.26 No juízo de delibação, a análise do STJ se 
limita, essencialmente, às questões formais: autenticidade dos documentos e observância dos 
requisitos legais.  

 

26
 SOARES, Boni de Moraes. Juízo de Prelibação no Direito Processual Internacional. Dissertação. UNICEUB. 2010.  
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Não será concedido o exequatur às cartas rogatórias que ofenderem a ordem pública, os bons 
costumes e a soberania nacional. Um exemplo de carta rogatória que viola a soberania e a ordem 
pública é aquele referente a processo de competência exclusiva dos tribunais brasileiros. Somente 
podem ser concedidas cartas rogatórias quando a competência do Poder Judiciário for relativa ou 
concorrente.  

Fala-se em juízo de delibação sumário diante da possibilidade de que a medida de carta rogatória 
seja realizada sem ouvir a parte interessada, o que acontecerá quando a sua intimação puder 
resultar na ineficácia da cooperação internacional. Também fica caracterizado o juízo de delibação 
sumário quando é concedida tutela de urgência em procedimento de homologação de sentença 
estrangeira. 

14.5 - HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇAS ESTRANGEIRAS 

A Homologação de Sentença Estrangeira indica a possibilidade de que uma sentença emanada por 
um tribunal estrangeiro seja executada no Brasil. 

Para que possa ser executada, a sentença estrangeira precisará, no entanto, ser homologada pelo 
Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 105, inciso I, da CF/88.  

Mas, atenção: Na Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro (LINDB), há menção expressa ao 
Supremo Tribunal Federal como sendo o tribunal competente para homologar sentença estrangeira. 
No entanto, essa disposição foi revogada pela CF/88, que atribui tal competência ao Superior 
Tribunal de Justiça. 

Assim, em qualquer legislação na qual for feita menção ao STF como responsável por homologação 
de sentença estrangeira, deve ser entendido que essa regra já foi revogada; hoje, a competência é 
do STJ. 

Na homologação de sentença estrangeira, o STJ não aprecia o mérito da decisão, mas apenas 
aspectos formais. É o que se chama de juízo de delibação do STJ. O art. 15, da LINDB, relaciona os 
requisitos a serem observados na homologação de sentença estrangeira: 

“Art. 15.  Será executada no Brasil a sentença proferida no estrangeiro, que reúna os seguintes requisitos: 

a) haver sido proferida por juiz competente; 

b) terem sido os partes citadas ou haver-se legalmente verificado à revelia; 

c) ter passado em julgado e estar revestida das formalidades necessárias para a execução no lugar em que foi 
proferida; 

d) estar traduzida por intérprete autorizado; 

e) ter sido homologada pelo Supremo Tribunal Federal.” 

A competência do STJ para homologar sentença estrangeira não se limita às sentenças do Poder 
Judiciário. O STJ também homologa sentenças arbitrais estrangeiras, assim consideradas aquelas 
proferidas fora do território nacional. A atribuição de competência a um único órgão para realizar 
o juízo de delibação caracteriza o modelo de delibação concentrada, adotado pelo Brasil.  
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Não se adota, em nosso país, o modelo de delibação difusa, que seria aquele em que mais os 
diversos órgãos do Poder Judiciário teriam competência para realizar o juízo de delibação. Isso fica 
claro a partir do exame do art. 961, do Novo CPC, que prevê que a decisão estrangeira somente terá 
eficácia no Brasil após a homologação da sentença ou a concessão de exequatur às cartas rogatórias.   

É importante ressaltar que as leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações 
de vontade, não terão eficácia no Brasil, quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública 
e os bons costumes. Nesses casos, não será realizada homologação pelo STJ.  

Atenção! Tanto nas Cartas Rogatórias, quanto na Homologação de Sentença Estrangeira, a figura 
que é responsável pela execução de tais decisões é a Justiça Federal. 

15 - 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 TRF da 1ª Região. 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. 

15.1 - 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: 
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; 

 

https://www.instagram.com/profigormaciel/
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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) 

 
Em 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. 
 
Vejamos a jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre a aplicabilidade 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. 

 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. (...) 
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(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) 

(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): 
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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. 

15.2 - 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. Trata-se, portanto, de responsabilidade objetiva. 

Responsabilidade do Comerciante 

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. 
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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): 

➢ Que não colocaram o produto no mercado; 
➢ Que, embora tenham colocado o produto no mercado, o defeito não existe; 
➢ 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; 

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: 
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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. 

Identificado o vício de quantidade: 

 

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 

Após 30 
dias o 

consumidor 
escolhe

Restituição 
do Valor

Substituição 
do Produto

Abatimento 
do Preço

Consumidor 
escolhe

Complemento do 
Produto

Abatimento do 
Valor

Restituição do 
Valor Pago

Substituição 
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Quando o vício for na qualidade dos serviços, o CDC estabelece que poderá o consumidor exigir de 
imediato: 

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. 
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